
 1 van 1 

MEMORANDUM 
 
BESTUURLIJKE AFSPRAKEN WONINGBOUW  
BZK - PROVINCIE UTRECHT 

 

DATUM 11‑10‑2022 
VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom 
AAN Commissie RGW 
Bijlagen          Bestuurlijke afspraken woningbouw BZK – provincie Utrecht  
 
 
 
 
Geachte leden van der commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen,  
 
In maart heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de Nationale Woon- en 
Bouwagenda (NWBA) en het Programma Woningbouw aangeboden aan de Tweede Kamer. Doel van de NWBA is 
het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland.  
Voor de uitwerking van de acties uit de NWBA heeft het ministerie van BZK zes programma’s opgesteld, waaronder 
het Programma Woningbouw. Hierin heeft het ministerie van BZK aangegeven dat het Rijk de regie op de 
woningbouw versterken. Eén van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is vastleggen van het provinciaal 
aandeel in de opgaven voor de woningbouw zoals geformuleerd in het bod in een afsprakenkader. Dit als 
tussenstap naar de nog af te sluiten regionale woondeals. Op 27 september hebben Gedeputeerde Staten het bod 
vastgesteld en aangeboden aan het ministerie van BZK. Het is nadrukkelijk opgesteld als een randvoorwaardelijk 
en indicatief bod. Er zijn namelijk diverse condities die nog op orde moeten worden gebracht om de woningen 
bijtijds en met beoogde kwaliteiten te kunnen realiseren. Voor het oplossen van knelpunten en daarmee de 
realisatie van de woningen zal op verschillende vlakken steun nodig zijn. Steun ook vanuit het Rijk.  
U bent hierover via een Statenbrief (PS2022RGW128-01) geïnformeerd.  
 
Het Ministerie van BZK wil op basis van de provinciale biedingen afspraken met de afzonderlijke provincies 
vastleggen. Doel hiervan is om via een aantal afspraken (gebaseerd op het provinciale bod) te bevestigen dat 
provincies en het Ministerie van BZK gezamenlijk inspanningen zullen verrichten ter uitvoering van de afspraken.  
Het gaat bij deze bestuurlijke afspraken om het benoemen van de inspanningsverplichtingen. Het betreffen 
nadrukkelijk geen prestatieafspraken met een interventieladder.  
 
De bestuurlijke ondertekening van deze “bestuurlijke afspraken woningbouw” vindt plaats op 13 oktober.  
 
U ontvangt hierbij ter informatie de “bestuurlijke afspraken woningbouw BZK – provincie Utrecht”.  
 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-Water-en-Wonen/2022/12-oktober/13:30/PS2022RGW128-01-SB-definitief-bod-BZK-oktober-2022.pdf
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