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Concept-Plan van aanpak voor de uitvoering van het besluit van PS van 12 
juni 2006 m.b.t. de conclusies en aanbevelingen van de door PS ingestelde 
Commissie Onderzoek Bouwstagnatie. 
 
Inleiding. 
 
Op12 september 2005 hebben PS het initiatief genomen tot de instelling van een Commissie Onderzoek Bouw-
stagnatie (COB). Op 8 mei 2006 is het eindrapport van de COB afgerond.  
PS hebben in hun vergadering van 12 juni 2006 de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport van de COB 
overgenomen. Ook wij konden ons vinden in de conclusies van de commissie. 
Op 18 september 2006 willen PS beslissen over de verdere uitwerking van de aanbevelingen aan de hand van 
een door ons opgesteld plan van aanpak (PvA). Hierbij komen ook de op 12 juni 2006 door PS, naar aanleiding 
van de bespreking van de aanbevelingen van de commissie, aanvaarde zes moties aan de orde.  
Als bijlagen zijn het besluit van PS van 12 juni 2006 en een samenvatting van de essentie van de door PS over-
genomen aanbevelingen en de aanvaarde moties opgenomen. 
 
In het PvA is een groot aantal acties opgenomen die, gelet op de urgente van het probleem, op de kortst mogelij-
ke termijn moeten worden aangepakt, uitgevoerd en afgerond. Dat betekent dat dit PvA en de uitvoering hoge 
prioriteit binnen de organisatie moet krijgen en dat daarbij (werk-)budget beschikbaar moet komen, om in korte 
tijd acties op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau uitgevoerd te krijgen.  
 
De acties in dit PvA hebben wij in vier min of meer samenhangende clusters ingedeeld. Deze clusters zijn hier-
onder benoemd en globaal beschreven en in de tijd uitgezet. 
Veel acties hangen met elkaar samen. Cruciaal is in welke mate de provincie, naast het verbeteren van ‘de om-
geving’ (m.n. het eigen huis), bereid is daadwerkelijk een rol als (mede-)speler op zich te nemen. In hoeverre wil 
de provincie partner zijn om de woningbouwproductie actief op te schroeven en mogelijkheden te benutten. 
Voor een deel kan de provincie zich ook die rol toe-eigenen: niet ten koste van een partij, maar ten bate van het 
geheel. 
Geld is lang niet altijd de oorzaak van stagnatie. Geld is ook lang niet altijd de (enige) oplossing voor het pro-
bleem van de bouwstagnatie, maar  “meebetalen is meebepalen”. Door (substantieel) geld mee te brengen wordt, 
de praktijk heeft dat al aangetoond, de toegevoegde waarde van de provincie vergroot en wordt de provincie eer-
der aan tafel uitgenodigd om een oplossing te bereiken. Dan kunnen harde afspraken worden gemaakt (contract-
management) en zaken worden bereikt bij de betrokken partijen die ook bijdragen aan het realiseren van provin-
ciale doelstellingen zoals b.v. levensloopbestendig wonen en meervoudig ruimtegebruik. 
Kiest de provincie daar niet (voldoende) voor dan moet de inzet bij het aanjagen van de woningbouw met name 
beperkt blijven tot een faciliterende rol voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Daarnaast is de inzet ge-
richt op het verbeteren van de interne organisatie, de procedures, het aanbieden van kennis (w.o. onder-
zoek)/expertise/hulp, en het via overleg partijen in beweging proberen te krijgen. 
Jaarlijks zullen wij ten behoeve van de monitoring van de woningbouwproductie in het 3e kwartaal een rapporta-
ge over de voortgang van de woningbouw uitbrengen. Deze bevat, naast de huidige nota Woningbouwlocaties, 
een analyse van de productie en de perspectieven voor ontwikkelingen van de woningbouw. Ook zullen de in dit 
PvA opgenomen acties worden gevolgd en wordt de voortgang aangegeven. Op basis hiervan kunnen, als dat 
nodig is, voorstellen (voor eventuele vervolgacties) worden gedaan, uitgaande van de dan geldende actualiteit.  
 
De hoofdlijnen van de clustering worden hieronder aangegeven met een raming van noodzakelijk aanvullend 
budget (naast de inzet van de bestaande formatie). Op pag. 3 t/m 7 is e.e.a. nader uitgewerkt; per uitgewerkt on-
derdeel is daarbij aangegeven aan welke aanbeveling hoofdstuk 6 van het rapport (A+nr) of motie (M+nr) het 
onderdeel gerelateerd is. 
 
HOOFDLIJNEN.

1.            Ontwikkeling en realisatie ruimtelijke capaciteit in relatie tot de woningbehoefte 
Onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden in 2 fasen: 
2006/2007: 
- invulling Rijnenburg met extra 5.000 woningen (min. 7.000 totaal) voor 2015; 
- inventarisatie binnen rode contour t.b.v. extra 10.000 woningen voor 2015;  
- zoniet, inventarisatie woningbouwmogelijkheden aan randen binnen/buiten rode contour; 
 
2008: 
- zoniet, in 2008 onderzoek uitleglocaties. 
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2006/2007  
- een integraal afsprakenkader over Rijnenburg-binnenstedelijke woningbouw met de stad 

Utrecht; realisatie is afhankelijk van de bereidheid en inzet van de gemeente Utrecht en ande-
re partijen. 

 
2006/maart 2007 

 - invulling financiële bijdragen bij het versneld ontwikkelen van binnenstedelijke locaties en realisatie pro-
vinciale doelstellingen daarbij. 

Benodigd aanvullende budget  € 50.000  
 

2. Faciliteren, kennisoverdracht en stimuleren van gemeenten 
 Sept. 2006/juli 2007 

 - versterking aanjaagteam/deskundigenpool; 
 - kennisondersteuning; 
 - integrale aanpak startersproblematiek. 
 

3.          Provinciale cultuur en de provinciale organisatie 
 Sept. 2006/juli 2007      

 - krachtig stimuleren collectieve gedragswijziging provinciaal apparaat, 
gericht op oplossingen en resultaten; 

 - structuurwijziging Organisatie in Ontwikkeling. 
 

4.         Informatie en Voortgang 
 Sept. 2007/juni 2008 

 
- informatie t.b.v. PS;  

 - jaarlijkse rapportage voortgang woningbouw; 
 - actualiseren bevolkings- en woningbehoefteprognose volgens IPB-model.  
 

Benodigd aanvullende budget  in 2008    €  5.800   
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1. Ontwikkeling ruimtelijke capaciteit in relatie tot de woningbehoefte 

1.a. Resultaat: een rapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor 
aanvullende bouwlocaties tot  max. 10.000 woningen binnen bestaande rode 
contouren; bij onmogelijkheid ontwikkeling aan randen kernen (A1). 

Actie       
 De volgorde van het onderzoek is als volgt: 

* actualisatie streekplanrestcapaciteit, per locatie en als totaal;  
* stand van zaken van de in het streekplan opgenomen nieuwe inbreidingsloca-
ties (naast inventarisatie capaciteit mede t.b.v. inzicht in de  tijdplanning ; 
wanneer wordt realisatie verwacht); 
* inventarisatie van mogelijke potentiële extra inbreidingslocaties dus bovenop 
streekplaninventarisatie met daarbij de kwalificaties als  ‘realistisch’, ‘korte 
termijn uitvoerbaar’; inventarisatie mogelijkheden aan de randen van kernen 
(binnen en buiten rode contour); bepaald wordt welke voorwaarden hierbij ge-
steld kunnen en moeten worden. Belangrijk is de link naar de beperkingen die 
kunnen gelden vanuit het zgn. ‘migratiesaldo nul’ principe in het kader van 
Nationale landschappen. Ook betrokken wordt de noodzaak tot financiële on-
dersteuning van gemeenten c.q. partijen.  

 
Kosten  

Naast inzet vanuit bestaande formatie zal en deel van de inventarisatie om ca-
paciteitsredenen door een extern bureau moeten worden uitgevoerd. Daarvoor 
is een bedrag geraamd van € 40.000

1.b. Resultaat: een integraal afsprakenkader voor provincie en gemeente Utrecht 
over capaciteit en fasering Rijnenburg (7.000 woningen voor 2015) en flan-
kerende financiële ondersteuning binnenstedelijke woningbouw Utrecht (A1 
en M3, M4 en M5). 

Actie.      
 Wij gaan met de gemeente Utrecht overleggen over de omvang en inrichting 

van Rijnenburg. Uitgangspunt is een verantwoorde kwalitatieve en kwantita-
tieve invulling binnen enkele harde randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld ont-
sluiting, OV en financiën. Wij houden vanuit onze bovenlokale verantwoorde-
lijkheid daarbij rekening met de relatie tot de groene en blauwe opgaven, de 
consequenties voor de opgave NV-Utrecht 2015-2030 en met de inpassing in 
het RSP (max. 5.000 woningen). Onze inzet is de gemeente Utrecht bij deze 
opgave, bij de ontwikkeling van nog nader te bepalen binnenstedelijke wo-
ningbouwlocaties en bij het realiseren van een evenwichtig regionaal woning-
bouwprogramma te faciliteren. Uitgangspunt is dat in de nieuwbouw max. 
30% soc. huur en koop wordt gerealiseerd in de stad Utrecht en dat er een 
evenwichtige spreiding van betaalbare huur en koop is over de regio (tegen-
gaan verdere ruimtelijke segregatie naar inkomen). 

 De voorwaarden zullen in een integraal afsprakenkader worden vastgelegd 
waarbij wij mogelijk ook andere (potentiële) locaties van de stad Utrecht be-
trekken. 

 NB. Het is een optie e.e.a. in het NV-traject ‘mee te laten lopen’. Op basis van  
 de huidige planning zal in het voorjaar 2007 definitieve Ontwikkelingsvisie 
 visie NV-Utrecht worden vastgesteld.  
 
Kosten 

Bestaande formatie; voor een deel van de werkzaamheden is specifiek experti-
se nodig. Daarvoor is een bedrag geraamd van €  10.000           
 

1.c.  Resultaat: voorstel voor invulling financiële bijdragen bij het ontwikkelen 
van binnenstedelijke locaties (M1,M3 en M 4). 

 
Actie 

Er zijn op dit moment geen financiële mogelijkheden om gemeenten – als dat 
nodig is - te ondersteunen bij het versneld ontwikkelen en/of realiseren van 
binnenstedelijke locaties en daarbij tegelijkertijd provinciale doelstellingen 
(m.n. levensloopbestendig wonen)  te realiseren. Wij zullen daarom ter voor-
bereiding van de besluitvorming in 2007  in het kader van “Grote Investerin-
gen” een voorstel ontwikkelen voor een provinciale investeringsimpuls bin-
nenstedelijke woningbouw. Een aantal acties uit onderdeel 2 maken daar deel 
van uit.  
 
Kosten    Uitvoering bestaande formatie.

Wanneer 
 

september 2006- 
juli 2007 
 

september 2006-
medio 2007 
 

september 2006-  
maart 2007 
 



PS2006REG14 BIJLAGE 

 4

2. Faciliteren, kennisoverdracht en stimuleren van gemeenten 
 

2.a. Resultaat: intensivering  provinciaal aanjaagteam (A4) 
 
Actie 
 Er is bij diverse gemeenten een capaciteitstekort, zowel kwantitatief als kwali-

tatief. Vaak is er sprake van kwetsbare eenpersoonsfuncties en is een aantal 
disciplines niet in huis. Via het provinciale aanjaagteam kan incidenteel (be-
perkte) ondersteuning aangeboden worden voor b.v. het laten meedenken en 
meerekenen bij een planexploitatie/project-financiering; dat kan ook door het 
inrichten van een pool van projectleiders en deskundigen uit de verschillende 
disciplines die op afroep beschikbaar kunnen worden gesteld t.b.v ontwikke-
ling van woningbouwprojecten (aansluiting op de motie “vliegende ambte-
naar”) en door het organiseren van netwerk- en kennisdagen. 
Daarvoor is een werkbudget voor het aanjaagteam nodig. 

Kosten 
Uitvoering bestaande formatie. 
Werkbudget aanjaagteam € 500.000 (opgenomen in Voorjaarsnota 2006). 
 

2.b. Resultaat: voorstel integrale aanpak problematiek van bereikbaarheid van 
woningen voor jongeren, studenten en starters (A2 en A6) 

 
Actie     Wij gaan de omvang van de problematiek, om hoeveel woningvragers (en wel-

ke woonwensen) in deze categorieën gaat het eigenlijk, in beeld brengen (on-
derzoek). Daarnaast gaan wij de elders al bestaande startersleningen in kaart 
brengen en draagvlak bij gemeenten verkennen; verder brengen wij zo veel 
mogelijke vormen van maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) en tussen-
vormen tussen huur en koop in beeld. Vervolgens willen wij een samenhan-
gende aanpak ontwikkelen waarbij wij een koppeling willen leggen tussen de 
omvang van de problematiek, nut en noodzaak van een provinciale impuls 
voor startersleningen en de mogelijkheid starterswoningen voor langere tijd 
beschikbaar te houden voor de doelgroep. In het voorstel zullen wij ook aan-
geven hoe wij de kennis  bij m.n. gemeenten over MGE, over tussenvormen 
tussen huur en koop en over mogelijkheden/vormen en startersleningen willen 
gaan vergroten en de toepassing willen gaan stimuleren. 

 
Kosten 

Uitvoering bestaande formatie. 
Uitvoering woningbehoefte-onderzoek € 40.000 (Dienstreserve 2005) 
Als er meerwaarde én voldoende draagvlak is voor een provinciale impulsre-
geling startersleningen moet met een nog nader te bepalen budget rekening 
worden gehouden (de provincie Limburg beschikt voor dit doel over een  bud-
get van  € 10 miljoen). 

 
2.c. Resultaat: het  faciliteren van gemeenten bij het opstellen van beeldkwali-

teitplannen en woonvisies. (A1) 
 
Actie 

Wij gaan gemeenten aanbieden in voortrajecten actief  mee te denken bij het 
ontwikkelen van beeldkwaliteitsplannen. Voorwaarde daarbij is dat gemeenten 
zelf in vroegtijdig stadium met plannen bij de provincie komen. Het meeden-
ken zal vooral betrekking hebben op kwalitatieve duiding bij stedelijke uit-
breidingen, met speciale aandacht voor overgang stad-land (randen van ker-
nen).  
 
Er is momenteel op verschillende niveaus aandacht voor woonvisies (VNG: 
handreiking voor opstellen woonvisies, najaar 2006 en het Rijk n.a.v. cie. De 
Boer, besluitvorming waarschijnlijk najaar 2006). Wij wachten deze resultaten 
dit jaar af (niet ‘twee keer het wiel uitvinden’). Als de handreiking van VNG 
beschikbaar is willen wij aangeven welke aandachtpunten uit die handreiking 
vanuit het provinciaal beleid in een woonvisie nodig zijn. Wij beperken ons 
daarbij tot het strikt noodzakelijke: thema’s waarbij de provincie een formele 
positie – rol/taak/bevoegdheid heeft – en enkele nog nader te bepalen speer-
punten van het provinciaal beleid . De besluitvorming n.a.v. cie. De Boer zal 
hier uiteraard in worden meegenomen. Wij gaan gemeenten aanbieden in voor-
trajecten actief mee te denken bij het opstellen van een woonvisie. 

 
Kosten 
 Bestaande formatie 
 

Wanneer 
 

December 2006 
 

September 
2006-  
December 2006 
 

Z.s.m. maar af-
hankelijk van 
voortgang wer-
vingsprocedure 
 

Vanaf december 
2006 
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2.d. Resultaat: overleg en afspraken met corporaties over hun inbreng (betaalba-
re woningbouw) (A2) 

Actie
Wij gaan de uiteenlopende overlegvormen die er met woningcorporaties zijn 
mede benutten om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. 

 Wij willen de rol en de bijdragen die zij voor zichzelf zien in de brede  proble-
matiek van het wonen in onze provincie, in het bijzonder hun aandeel in toe-
voeging van betaalbare woningbouw, per regio in beeld brengen. Wij willen 
komen tot - bij voorkeur regionale  - agenda-afspraken die de basis kunnen 
zijn voor prestatie-afspraken met gemeenten. Uiteraard is daar de bereidheid 
van corporaties voor nodig. 

 
Kosten 
 Bestaande formatie. 
 
2.e. Resultaat:  provinciebrede kennisbank van relevante regelgeving voor ge-

meenten (A4). 
Actie 
 Het servicedeel van de provinciale Handleiding bestemmingsplannen biedt een 

gestructureerd totaaloverzicht van relevante regelgeving en van de (provincia-
le) informatie die per onderwerp beschikbaar is. De Handleiding is goed inge-
voerd bij de gemeenten.  
Voor de praktische bruikbaarheid is echter meer nodig: uitgebreide kennis over 
specifieke onderwerpen die een rol spelen in de stagnatie, en ervaringen met 
succesvolle projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing. Wij willen 
daarvoor aansluiten bij een bestaand communicatiemiddel: de website van het 
aanjaagteam. Op vergelijkbare wijze als bij de site van het provinciale Kennis-
team Werklocaties willen wij daarin een gerubriceerd overzicht opnemen van 
informatiebronnen, beleidsnota’s en links naar andere informatiebronnen. De 
informatie zal niet per definitie gericht zijn op volledigheid, maar op de meeste 
voorkomende problemen en succesvolle voorbeelden van oplossingen. De info 
kan geleidelijk worden uitgebreid. 
De kennisbank met haar mogelijkheden gaan wij actief promoten. 

 
Kosten 
 Bestaande formatie 
 

2.f. Resultaat: een voorstel voor systeem van financiële verevening uitlegloca-
ties-binnenstedelijke woningbouw (zie contractmanagement HvdH) t.b.v. de 
eerste (partiële) herziening van het streekplan (M6) 

Actie 
 Wij zullen ons in het najaar van 2006 oriënteren op de mogelijkheden die de 

provincie kan benutten om de beoogde financiële verevening tussen (mogelijk) 
profijtelijke uitbreidingslocaties en (veelal) niet-kostendekkende inbreidings-
locaties tot stand te brengen. In lijn met het project 'Hart van de Heuvelrug' 
kan gedacht worden aan een procesmatige benadering, zoals het via een 
Raamovereenkomst - met de (meest betrokken) gemeenten en eventueel met 
hun samenwerkingsverbanden - vastleggen van de principes en eventueel de 
spelregels. Dit kan de basis leggen voor nadere afspraken met betrokken ge-
meente(n) in het kader van concrete bouwplannen. 
Daarnaast kan de oriëntatie zich richten op een meer directe materiële benade-
ring. Als voorbeeld het volgende. De waardevermeerdering van grond op uit-
leggebieden als gevolg van een bestemmingswijziging (gericht op stedelijke 
ontwikkeling) kan, lopende een planologische procedure, ingebracht worden in 
een provinciaal fonds (of grondbank) en ten goede komen aan de betreffende 
uitbreidingslocatie én strategische inbreidingslocaties. Dit denken in termen 
van 'ontwikkelingsrechten' kan ook tot intergemeentelijke verevening leiden. 
De oriëntatie zal uitmonden in alternatieve voorstellen aan PS. 

 
Kosten     
 Bestaande formatie 
 

2007: thema- en 
regio afhanke-
lijk. 
 

December 2006  
 

Juli 2007 
 



PS2006REG14 BIJLAGE 

 6

3. Provinciale cultuur en provinciale organisatie 
 
3.a. Resultaat: rapportage onderzoek bij gemeenten naar niet-meedenkende 

houding (provincie als hindermacht) mede als impuls voor het lopende or-
ganisatieveranderingsproces, zowel qua cultuur als qua structuur(A5). 

Actie 
Onderzocht wordt inmiddels of een niet-meedenkende houding een algemeen 
gevoel is bij gemeenten en zo ja, over welke concrete gevallen het gaat en of 
daar een patroon in te ontdekken is. In het halfjaarlijkse overleg heeft de secre-
taris-directeur de Utrechtse gemeentesecretarissen gevraagd aan dit onderzoek 
mee te werken. Op basis van de grote getoonde bereidheid vinden inmiddels 
gesprekken plaats met de gemeenten.  
 

Uitvoering 
 

Wij nemen signalen van de gemeente, dat de opstelling van de provincie de 
totstandkoming van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen soms in de weg 
staat, uiterst serieus. We blijven alert op door gemeenten gesignaleerde knel-
punten, proberen oorzaken te achterhalen en in overleg met de gemeenten op-
lossingen aan te dragen. Dat is geen eenmalige actie, maar dient te zijn inge-
bed in de provinciale werkwijze. Ook in de werkwijze van de gemeenten ove-
rigens: hoe eerder wordt gesignaleerd, dat gemeentelijke plannen op onderde-
len strijdig zijn met provinciaal en rijksbeleid c.q. wetgeving, hoe gemakkelij-
ker oplossingen kunnen worden gevonden. 
Knelpunten kunnen zich incidenteel voordoen, bij projecten en structureel, bij 
bepaalde beleidsthema’s.  
Op niveau van projecten is de organisatie er in het ambtelijk overleg met de 
gemeenten op gespitst, knelpunten als gevolg van spanningen tussen gemeen-
telijke initiatieven en beleid van de andere overheden te signaleren en op zoek 
te gaan naar oplossingen. 
Dat gebeurt steeds meer in een vroeg stadium van planvorming. Op bestuurlijk 
niveau kunnen de gemeenten in de periodieke overleggen met ons knelpunten 
benoemen. Knelpunten worden in overleg met de gemeenten en met alle be-
trokken disciplines aangepakt, bijvoorbeeld door specificatie van nader onder-
zoek. Soms zullen gemeentelijke initiatieven echter stuiten op de absolute 
grenzen van het provinciaal beleid of rijksregelgeving. 
Als er beleidsterreinen zijn waar gemeenten structureel op belemmeringen 
stuiten, kunnen gemeenten dat via dezelfde kanalen melden. Daar waar pro-
vinciale beleidsregels uit de Handleiding bestemmingsplannen een effectieve 
gemeentelijke planuitvoering in de weg blijkt te staan, zullen wij bezien of 
door aanpassing van de Handleiding meer ruimte kan worden geboden binnen 
de grenzen van het streekplan. Overigens kent de Handleiding al nauwelijks 
dwingende provinciale regels meer. Wel worden gemeenten doorgaans met 
een groot aantal aandachtsgebieden en onderzoeksvereisten geconfronteerd.  
Voor zover deze (onbedoelde) stapeling van verplichtingen voortkomt uit het 
streekplan, zal dit in het kader van het onderzoek van provinciale staten aan de 
orde komen (zie 4b).            

Kosten 
 Bestaande formatie 
 
3.b.  Resultaat: mogelijkheid tot het aanstellen accountmanagers (op specifieke 

woningbouwprojecten) binnen provinciale organisatie, verantwoordelijk zijn 
voor de voortgang, die actief opereren bij stagnatie (A5) 

 
Actie 
 In het kader van het lopende proces Organisatie in Ontwikkeling zullen wij hier 
 nadrukkelijk oog voor hebben mede in relatie tot de huidige provinciale 
 accounthouders voor de gemeenten bij de dienst REG.  
.
Kosten 
 OiO-budget 
 

Wanneer 
 

September 2006 
- December  
2006 
 

Met onmiddel-
lijke ingang 
 

OiO-traject 
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4. Informatie en voortgang 
 

4.a. Resultaat: m.i.v. 2006 jaarlijks beschikbaar stellen van een overzicht van  
geldstromen naar Utrechtse gemeenten (referentie bij financiële ondersteu-
ning gemeenten bij bouwstagnatie) (M1) 

 
Actie      Wij hebben in januari 2006 een overzicht van financiële bijdragen 2003-2005 

van de provincie Utrecht aan (individuele) gemeenten beschikbaar gesteld. In 
de commissie BEM is besloten dit overzicht jaarlijks uit te gaan brengen en 
enkele beleidsmatige accenten toe te voegen.  
 

Kosten 
Bestaande formatie 
 

4.b. Resultaat: in de cie. Deregulering van PS wordt onderzoek gedaan naar 
(onbedoelde) stapeling beperkende effecten in streekplan en naar mogelijk-
heden om provinciale eisen/regelgeving aan te passen aan landelijke wetge-
ving (A3). 

 
Actie 

Wij zullen de Cie. Deregulering adequaat informeren naar aanleiding van door 
hen geformuleerde vragen. De cie. deregulering zal eind 2006 rapporteren. Op 
basis van de adviezen van de commissie gaan wij dan bezien in hoeverre de 
provinciale eisen/regelgeving verder aangepast kunne/kan worden om stagna-
tie in de woningbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Verder verwijzen wij 
naar actie 3a. over de Handleiding bestemmingsplannen.  

Kosten 
 Bestaande formatie 
 
4.c. Resultaat: jaarlijkse rapportage voortgang woningbouw t.b.v. monitoring 

woningbouw door PS via het houden van gesprekken met wethouders 
VH/RO en ontwikkelaars en woonconsumenten (A7.) 

 
Actie  Ten behoeve van het monitoren van de woningbouwproductie zullen wij in het 

vierde kwartaal van elk jaar (met ingang van 2007) een rapportage voortgang 
woningbouw uitbrengen die een analyse van de productie en de perspectieven 
zal bevatten. Wij geven daarbij aandacht aan het effect van de diverse acties 
die vanuit de provincie zijn ondernomen en zullen, als dat nodig is, nadere 
voorstellen doen. De gegevens die worden geleverd zijn op basis van de 
streekplanmonitor, de jaarlijks uit te brengen Nota capaciteit woningbouw, 
rapportages van het aanjaagteam en jaarrapportage MAP-streekplan..  

 Tussentijds, in het 2e kwartaal van elk jaar (na publicatie van de CBS-cijfers), 
brengen wij een beperkt overzicht woningbouwproductie tot en met het dan 
afgelopen jaar uit.  

 
Kosten 

Bestaande formatie 
 
4.d.  Resultaat: informatie in eerste helft van 2008 op basis waarvan PS kunnen 

bepalen of de bouwproductie op koers ligt (3% woningtekort in 2015); zoniet 
dan ligt de keuze voor nieuwe bouwlocaties voor (A8 en M2). 

 
Wij leveren daarvoor in elk geval: 
- het meest actuele overzicht woningbouwproductie 
- een actuele doorrekening woningbehoefte (IPB-model) 
- rapportage 2005-2007 over prestatieafspraken gemeenten-corporaties 

en ontwikkelaars (voor zover openbaar) in relatie tot de gerealiseerde 
en verder de voorgenomen woningbouwproductie tot 2015  

- rapportage (VROM) over voortgang en perspectieven stadsregio 
Utrecht en regio Eemland (relatie met Woningbouwafspraken) 

 
Kosten  .

Bestaande formatie 
 Budget actuele doorrekening woningbehoefte (IPB-model): € 5.800 incl. BTW 

Wanneer 
 

2007 
 

1e kw 2007 
 

4e  kwartaal 
2007 
 

2e kwartaal 
2007 
 

2e kwartaal 
2007 – 2e kw. 
2008  
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Bijlage 1 Essentie van door PS overgenomen aanbevelingen en de 6 aanvaarde moties. 
 
Aanbeveling 1 
Er zijn 10.000 tot 15.000 woningen meer nodig (o.b.v. een actuele bevolkingsprognose) om het uit-
gangspunt van een 3% woningtekort in 2015 te halen. 
a. Rijnenburg 7.000 woningen (i.p.v. 2.000) voor 2015 
b. Meer prioriteit voor ambtelijke en financiële ondersteuning gemeenten bij ontwikkeling bin-

nenstedelijke locaties 
c. Voorstellen in 2006 voor aanvullende bouwlocaties voor 10.000 woningen binnen de rode 

contour, zoniet dan aan randen bestaande kernen o.b.v. beeldkwaliteitsplannen. De provincie 
stimuleert en faciliteert.   

 
Aanbeveling 2 
a. GS moeten met corporaties in gesprek gaan over hun bijdrage (RWU: 26.000 woningen) en 

over de vraag waar zij betaalbare huur- en koopwoningen kunnen bouwen. Voorts faciliteert 
de provincie gemeenten bij het opstellen van woonvisies. 

b. De provincie moet krachtiger stimuleren dat koopwoningen (die met gemeenschapsgeld zijn 
gerealiseerd) beschikbaar blijven door de doelgroep tot aan modaal. Expertise moet worden 
opgebouwd om dit onder de aandacht gemeenten en corporaties te brengen. 

c. GS moeten een provinciebrede impuls voor startersleningen opzetten, samen met gemeenten, 
corporaties en de SVN (zie Limburg) 

 
Aanbeveling 3 
PS stellen een ad hoc commissie deregulering in om eind 2006 te rapporteren over: 
a. stapeling effecten besluiten streekplan in relatie tot stagnerende effecten op de woningbouw 
b. mogelijkheden provinciale eisen en overige regelgeving voor gemeentelijke bestemmings-

plannen te stroomlijnen etc. in relatie tot stagnerende effecten op de woningbouw 
 
Aanbeveling 4 
Gemeenten tot de schaal van ca. 35.000 inwoners ontbreekt het vaak aan voldoende kwantiteit en kwa-
liteit in ambtelijke organisatie om woningbouwprojecten te ontwikkelen. 
a. GS moeten een provinciale kennisbank inrichten voor relevante regelgeving en deze actief 

promoten. 
b. GS moeten een pool van deskundige provinciale en gemeentelijke projectleiders instellen die 

op afroep beschikbaar zijn om woningbouwprojecten los te trekken. (zie motie “Vliegende 
ambtenaar). 

 
Aanbeveling 5 
Vaak wordt een niet-meedenkende houding vanuit de provinciale organisatie ervaren. 
a. GS moeten aan deze niet-meedenkende houding een einde maken en o.b.v. gebleken goede 

voorbeelden voorstellen voor verandering doen 
b. De inzet van provinciale accounthouders per gemeente/grote woningbouwlocatie als centraal 

aanspreekpunt voor gemeenten en bouwers en die binnen het apparaat de voortgang waken en 
obstakels wegruimen 

 
Aanbeveling 6 
Nader onderzoek naar de toekomstige huisvesting van jongeren in de provincie. 
 
Aanbeveling 7 
PS houden elke twee jaar rondetafelgesprekken met wethouders VH van gemeenten en met ontwikke-
laars, corporaties, bouwbedrijven en woonconsumenten 
 
Aanbeveling 8 
De methode van overplanning om compensatie te bieden voor planuitval en –uitstel van ca. 30-40%. 
Het voorstel om in de eerste helft 2008 n.a.v. bouwproductie 2005 t/m 2007 vast te stellen of de  wo-
ningbouwproductie op koers (3% woningtekort 2015) ligt. Zonodig de keuze voor nieuwe bouwloca-
ties.  
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Motie 1:  financiering woningbouw (CDA e.a.) 
Het bij de voorjaarsnota gevraagde overzicht van geldstromen naar de Utrechtse gemeenten moet 
z.s.m. in 2006 beschikbaar worden gesteld. Dit overzicht wordt als referentie gebruikt bij het beschik-
baar stellen van provinciale middelen bij concrete projecten met bouwstagnatie. 
 
Motie 2 :  balans 2008 (PvdA e.a.) 
In de eerste helft van 2008 maakt PS de balans op over het woningtekort in 2015 op 3%. Om in deze 
discussie te betrekken : 

- actuele doorrekening van het IPB-model (bev. en woningbehoefte) 
- een z.s.m. te verstrekken overzicht voor allen Utrechtse gemeenten de (prestatie)afspraken 

gemeente met corporaties/ontwikkelaars 2005-2007 i.r.t. de gerealiseerde productie, en 
over de afspraken over de voorgenomen woningproductie tot 2015 

- een VROM-rapportage over de voortgang en perspectieven van de woningproductie in het 
stadsgewest Utrecht en de regio Eemland, mede in relatie tot de convenanten verstedelij-
kingsafspraken 

 
Motie 3:  7.000 woningen Rijnenburg (VVD e.a.) 
Omdat bij de krachtige ontwikkeling van binnenstedelijke locaties minder uitleglocaties noodzakelijk 
zijn, moet in het geval van Rijnenburg overeenstemming over een integraal afsprakenkader worden 
bereikt. Provinciaal uitgangspunt is dat extra gelden voor binnenstedelijke locaties beschikbaar wor-
den gesteld als er overeenstemming is over de bouw van 7.000 woningen binnen een tijdsfasering. 
 
Motie 4: spreiding betaalbare woningen (VVD e.a.) 
Er komen geen extra gelden als de gemeente Utrecht meer dan 30% sociale huur – en koop op haar 
grondgebied gaat realiseren (om reden verstoring evenwichtige bevolkingsbouw). De provincie zal 
zich inspannen om de spreiding van betaalbare woningen over de regio te bewerkstelligen. 
 
Motie 5 betaalbare woningen (VVD e.a.) 
Bij nieuwbouwplannen wordt onder het begrip sociale sector verstaan: betaalbare huur- en koopwo-
ningen tot de huurtoeslaggrens (nu € 604,72) en de koopprijsgrens (€ 181,512). 
 
Motie 6 verevening inbreiding en uitbreiding (CU e.a.) 
Een systeem van financiële verevening tussen uitleglocaties en binnenstedelijke woningbouw uit te 
werken (via contractmanagement geënt op werkwijze in project “Hart voor de Heuvelrug”). Dit bij de 
eerste (partiële) herziening van het streekplan aan PS voor te leggen.  
 


