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Input / 1e termijn m.b.t. SV Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw RGW 14 oktober 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SP 1 P.2 Statenvoorstel: “De afgelopen jaren hebben we als provincie 
veel gedaan om woningbouwplannen te stimuleren. We stonden 
klaar voor gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties 
die bij ons aanklopten voor onder meer expertise, meedenkkracht 
en (co-)-financiering. We hielpen vele projecten lostrekken.”  
1e termijn (technisch): Graag ziet de SP een lijstje van de pro-
jecten die door de Provincie zijn losgetrokken en op welke manier 
dat is gebeurd. 

Vanuit het huidige programma zijn er vanaf 2017 ruim 100 projecten onder-
steund. Voorbeelden zijn: Zeist transformatie kantoorpand; Leusden Ontwikkel-
strategie Princenhof; Zeist aanjager woningbouw Lenteleven; Stichtse Vecht 
Planetenbaan; Amersfoort Kop van Schothorst, De Bilt aanjager sociale woning-
bouw; Woudenberg centrum aanpak, Utrecht herinrichting Voorstraat; Rens-
woude herontwikkeling Taets van Amerongen weg; Woerden gebiedsfonds Mid-
delland; Woerden stationsgebied; Soest Orlandoterrein; Zeist Hart van Auster-
litz; Houten gemengd wonen viveste; Stadsmakersfonds Utrecht Rotsoord, 
Soest Elma, Woudenberg Nijverheidsweg, Houten Loerik VI, Utrecht De Ariëns-
school, Veenendaal-Oost, Montfoort Woonproject Stichting Mon Fort, Woerden 
Kamerik, Vianen Sluistereiland 
Er is geen generiek antwoord op de hoe-vraag te geven, omdat het altijd maat-
werk betreft. Wel is het van belang dat in en door deze samenwerking ieder zijn 
verantwoordelijk neemt en opereert vanuit zijn eigen rol. De gepleegde inzet va-
rieert van het faciliteren en stimuleren van herontwikkelingen/transformaties van 
voormalige kantoorlocaties zoals Planetenbaan te Stichtse Vecht en Middelland 
in Woerden tot het uitplaatsen van (milieuhinderlijke) bedrijven waardoor een 
ontwikkeling niet tot gang komt zoals in Soest.    
Door de actieve samenwerkingen met gemeenten, corporaties en marktpartijen 
op te zoeken en in gezamenlijkheid een actieagenda wonen te formuleren zijn er 
afgelopen jaren (2018: 6879; 2019: 7021) woningen gerealiseerd.  

 2 P. 6 Statenvoorstel: “Niet alleen voor de kennis en financiële mid-
delen maar vooral omdat wij als provincie een taak hebben om de 
condities voor de woningbouw op orde te brengen.” 
1e termijn (technisch): wat moeten we ons daarbij voorstellen? 

De maatschappelijke opgave om de woningbouw te versnellen is zeer complex,  
vraagt netwerkoplossing en gezien de complexiteit, ook om een regionale aan-
pak. Bij de condities gaat het onder meer om knelpunten op het gebied van 
(ambtelijke) capaciteit bij gemeenten, (bovenlokale) bereikbaarheidsproblemen 
en/of financiering aspecten. Als provincie hebben we hier vanuit onze regionale 
regie rol en het provinciale belang, een taak in te vervullen. Van belang is dat in 
de Ontwerp Omgevingsvisie als provinciaal belang opgenomen: “Voldoende 
ruimte bieden voor het realiseren van een op de behoefte aansluitend aanbod 
van woningen en woonvoorzieningen”.  

 3 P.8 Statenvoorstel: “De verwachting is het programmageld te be-
steden met een verhouding van 20% voor procesondersteuning 
(bijvoorbeeld voor inhuur expertise bij andere partijen) en 80% 
voor financiële ondersteuning.” 
1e termijn (technisch): 20% procesondersteuning vindt de SP aan 
de forse kant. Graag iets meer cijfermatige onderbouwing en de 
vraag of GS nog mogelijkheden ziet om dit percentage naar be-
neden te krijgen. 

Procesondersteuning wordt ook uitgegeven aan partijen in het werkveld. De ver-
deling 20-80% is als indicatie opgenomen. Het is onze inzet om een zo groot 

mogelijk deel te besteden aan de opgaven versnelling woningbouw. Bij proces-

ondersteuning gaat het ook om een provinciale financiële bijdrage om gemeen-
ten te ondersteunen, bijvoorbeeld door inhuur van ambtelijke capaciteit. Door als 
provincie, gemeenten op deze wijze te ondersteunen worden projecten verder 
geholpen. Gebleken is namelijk dat het diverse gemeenten ontbreekt aan capa-
citeit. Daarnaast zijn er middelen nodig voor uitvoering van programmabrede ac-
tiviteiten als monitoring,  kennisdelen, -ontwikkelen en onderzoek. Ook zal er 
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mogelijk aanvullende specifieke kennis/expertise voor de uitvoering van het pro-
gramma worden ingehuurd 

 4 P 2 Statenvoorstel: “Denk bij de invulling van de provinciale regie-
rol aan de provincie als geheel op de kaart zetten en kennisde-
ling, maar bijvoorbeeld ook aan de lobby met betrekking tot de re-
gelgeving rondom de woningcorporaties.”  
Vraag 1e termijn (politiek): graag toelichting over wat we ons 
moeten voorstellen bij ‘de Provincie als geheel op de kaart zetten’ 
en wat die lobby over de regelgeving rondom de corporaties in-
houdt. in het memo over de Investeringsimpuls Woningbouw 
wordt gesproken over een heffingskorting op de verhuurderhef-
fing die het kabinet doorvoert. Dat zou dan gaan om 200 miljoen 
voor alle corporaties in het land. Uiteindelijk komt het echter neer 
op slechts 131 miljoen, doordat anderzijds de heffing weer stijgt 
met meer dan 60 miljoen. Vindt de Gedeputeerde dit genoeg, ze-
ker in het licht van het feit dat er de afgelopen vijf jaar slechts 729 
sociale huurwoningen zijn bijgekomen (Volkskrant 11 septem-
ber)?  
 
Wat gaat de Gedeputeerde verder doen – richting Den Haag - om 
de corporaties meer in positie te brengen om de zo broodnodige 
sociale huurwoningen gebouwd te krijgen? 
 

Nee, wij vinden de aangekondigde korting op de verhuurdersheffing niet vol-
doende. Het is ook op basis van recent uitgevoerd onderzoek duidelijk dat de 
corporaties onvoldoende middelen hebben om aan alle opgaven op het terrein 
van woningbouw, energietransitie, verduurzaming, huisvesting kwetsbare doel-
groepen te kunnen voldoen. Uit overleg blijkt dat afschaffing van de verhuur-
dersheffing binnen deze kabinetsperiode niet haalbaar is.  
Daarom  pleiten wij voor een verdere verlaging van de verhuurdersheffing en 
versoepeling van de markttoets, Dat zou woningcorporaties meer financiële 
ruimte geven om te bouwen,  
 
Zoals aangegeven in het coalitieakkoord is een belangrijk speerpunt om tot 
meer betaalbare woningen te komen. Via verschillende sporen werken we hier 
aan: 

- Lobby richting landelijk beleid: het onderwerp betaalbaarheid is bijvoorbeeld 
bij de besprekingen over de woondeal een van de centrale onderwerpen. 
Daarnaast is ook afgesproken dat bij de inzet van de middelen uit de woon-
impuls, het versterken van het betaalbare segment een belangrijke voor-
waarde is. We gaan hierbij een proactieve rol als regievoerder namens de re-
gio vervullen (provincie op de kaart zetten). Hiervoor zetten we ons in meet 
verbinding met onze regionale partners te zoeken.  

- Op regionaal niveau zijn wij in nauw overleg met gemeenten en corporaties 
om het betaalbare segment te versterken. Zo agenderen wij dit onderwerp in 
de gesprekken met gemeenten in het kader van regionaal programmeren. 

- Binnen het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw gaan wij op con-
creet niveau bijdragen aan het versterken van het sociale en middeldure seg-
ment met name bij de gebiedsgerichte aanpak zullen we daarop investeren. 

In de komende periode gaan we ook op zoek naar andere impulsen om de be-
taalbaarheid te verbeteren. We gaan met gemeenten, corporaties en financiële 
experts op zoek naar nieuwe financieringsconstructies (revolverende fondsen, 
borgstellingen) om betaalbaarheid te versterken. 

 5 P.7 Statenvoorstel: “Een stapeling van ambities (klimaatadaptief, 
duurzaam, natuurinclusief, circulair) kan realisatie van woning-
bouw lastig maken en tot vertraging leiden. Daarnaast is de be-
reikbaarheid bij veel nieuwe woningbouwlocaties een knelpunt.”  
1e termijn (politiek): Is het college het met de SP eens dat het op 
orde hebben van de infrastructuur harde voorwaarde vooraf is 
voor het tot stand komen van gebiedsontwikkelingen en niet pas 
kan volgen daarop? Zit daar wat het college betreft genoeg schot 
in als het gaat om de realisatie van de ambitie 10.000 per jaar? 
Wij denken van niet. Wat is wat GS betreft de boodschap 

Het Rijk is nodig om de bereikbaarheid op orde te krijgen. Dit  is een boodschap 
die wij blijvend en regelmatig agenderen in overleggen met het Rijk. Bv via BO 
Woondeal, BO Wonen, BO MIRT. Daarbij geven wij aan dat woningbouw als on-
derdeel van een integrale verstedelijkingsopgave moet worden gezien, waarbij 
de bereikbaarheid in onze regio de grootste bottleneck is voor het voortvarend 
werken aan de woningbouwopgave. Een systeemsprong mobiliteit is voor de re-
gio Utrecht en Amersfoort een vereiste. Met investeringen in lokale middelgrote 
infrastructuur kunnen meer en sneller woningen worden ontwikkeld. In gesprek-
ken met het Rijk bepleiten wij dat meer ondersteuning bij ontwikkeling van infra-
structuur en financiële bijdragen aan integrale gebiedsontwikkeling, nodig zijn. 
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hierover aan het Rijk? Hoe serieus kunnen we de ambities ne-
men als daar niet gewoon genoeg middelen voor komen? 

 6 P.8 Statenvoorstel: “Daarnaast willen we door regionale afspra-
ken te maken meer eenduidigheid creëren, zodat wordt voorko-
men dat een lappendeken ontstaat van definities en eisen. Wij 
willen een meerwaarde creëren door het verbinden, aan elkaar 
koppelen van de verschillende stedelijke thema’s.” 
1e termijn (politiek): Is het college het met de SP eens dat het 
trekken van één lijn richting marktpartijen als het gaat om de 
bouw en exploitatie van middenhuurwoningen hoog op die 
agenda moet staan en dat uitgangspunt dan moet zijn het Actie-
plan Middenhuur zoals dat in de gemeente Utrecht geldt en niet 
allerlei blekere varianten ervan elders in de regio? Zo nee, 
waarom niet, want anders blijf je toch een speelbal van de markt? 

Nee. Wij vinden het versterken van het middensegment een belangrijk thema, 
maar de vraag/aanbod- verhoudingen liggen per gemeente sterk verschillend. In 
de westelijke en oostelijke gemeenten verschilt  de vraag naar huurwoningen 
en  het prijsniveau sterk van de situatie in de stad Utrecht. We ontkomen er 
daarom niet aan dat er per gemeente/per locatie gekeken wordt naar de wijze 
waarop afspraken worden gemaakt tussen beleggers/ontwikkelaars en gemeen-
ten. Vanuit de provincie bieden wij wel ondersteuning/instrumenten zodat die sa-
menwerking daadwerkelijk leidt tot een ‘duurzaam’ betaalbaar middensegment 
 

    

CDA 7 In hoeverre strookt dit Programmaplan uitvoeringsprogramma 
versnelling woningbouw 2021-2024 (2020RGW149) met, dan wel 
verschilt het Statenvoorstel Kader voor regionale programmering 
wonen en werken(2020OGV29) en het Afwegingskader uitbrei-
dingslocaties voor wonen(2019OGV27)? Graag een overzicht. 

Deze liggen in elkaars verlengde. Het Kader voor regionale programmering is 
mede gebaseerd op het afwegingskader uitbreidinglocaties. Met een regionaal 
programma wonen (en werken) beschikken gemeenten, regio’s en de provincie 
over een gezamenlijk overzicht en planning van concrete locaties waarmee de 
voortgang van de realisatie kan worden gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld. 
Het Uitvoeringsprogramma beoogt om de woningbouwproductie te versnellen en 
richt zich daarbij op locaties (met minimaal 50 woningen) waar in de komende 
jaren concrete stappen worden gezet op weg naar realisatie. De afspraken over 
locaties in het regionale programma zijn daarbij richtinggevend voor de inzet van 
de middelen van het Uitvoeringsprogramma. 

 8 Wat is er nieuw aan de rol van kennisdeler voor de Provincie 
Utrecht? 

Sec de rol is niet nieuw. Wel willen we meer dan voorheen hier een rol in pak-
ken waarbij het de inzet is om het ‘kenniscentrum’ voor de Utrechtse woning-
markt te worden. Kennis ontwikkelen en leerervaringen delen vormen een be-
langrijke factor voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en 
leveren een positieve bijdrage aan de versnelling.  

 9 Het Programma zal zich vooral focussen op de gebiedsontwikke-
lingen waar grote aantallen (>500+ locaties) woningen te realise-
ren zijn. “Vanuit effectiviteit kunnen projecten vanaf 50 woningen 
voor ondersteuning in aanmerking komen”. Waar komt dit crite-
rium vandaan? En betekent dit dat opnieuw de kleinere steden en 
dorpen in deze provincie achter het net vissen (geld en kennis)? 

Het aantal van 500 woningen is in lijn met het aantal dat in beeld is bij de wo-
ningbouwimpuls locaties en waarvan 50% in het betaalbaar segment moet zijn 
(conform provinciaal uitgangspunt). Het aantal van 50 woningen is in lijn met het 
aantal dat genoemd is in het Afwegingskader Uitbreidingslocaties voor wonen 
(PS januari 2020) als mogelijke eenmalige uitbreiding bij kernen  t.b.v. lokale vi-
taliteit.  
 
De afspraken in het regionale programma zijn het vertrekpunt voor de inzet van 
het uitvoeringsprogramma. In het regionale programma zal voor iedere ge-
meente een woningbouwprogramma worden opgenomen.  
We richten ons enerzijds op een beperkt aantal focusprojecten waar grote aan-
tallen woningen kunnen worden gerealiseerd door (co-financiering onrendabele 
top). Als we als provincie aan deze projecten financieel bijdragen is de kans 
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groter dat ook het Rijk (BZK) financieel bijdraagt. Dit betekent niet dat kleinere 
steden en dorpen achter het net vissen. We ondersteunen ook daar  gebieds-
ontwikkelingsprojecten. Dit zal meer de ondersteuning zijn zoals we die met hui-
dig programma BO ook hebben gedaan. Bijvoorbeeld door externe capaciteit en 
expertise bij een gemeente te subsidiëren of door de noodzakelijke onder-
zoeken voor een herbestemming/ontwikkeling mee te financieren. 
 
Het programmateam werkt overigens met regio-accounthouders zodat de ge-
meenten 1 duidelijk aanspreekpunt hebben om vragen neer te leggen.  

 10 Waarom is er structurele financiële betrokkenheid van het Rijk 
nodig in een tijd waarin de huizenprijzen, zowel koop, als com-
merciële huur de pan uit rijzen? En er een groot tekort aan wonin-
gen is? 

Veel locaties zijn binnenstedelijk, waar ingrepen in de omgeving nodig zijn om 
met name toenemende druk op bestaande ov-, fiets- en netwerken op te van-
gen. Ook zijn extra investeringen nodig in het uitkopen van bedrijven, inrichting 
van openbare ruimte voor intensiever gebruik, en maatregelen om energiezuinig 
te bouwen, naast garanties voor een hoog aandeel betaalbare huur. Al deze lo-
caties kampen met een substantieel publiek financieel tekort waardoor realisatie 
(nog) niet plaatsvindt. Ook zijn investeringen van het rijk nodig om de bereik-
baarheid op orde te krijgen. Een systeemsprong in de mobiliteit is voor de regio 
Utrecht een vereiste. Investeringen in lokale middelgrote infrastructuur kunnen 
meer en sneller woningen en werklocaties worden ontwikkeld. 

 11 Als de gemeentelijke overheid kosten maakt voor de aanleg van 
publieke voorzieningen, zoals openbare ruimte en infrastructuur 
(bovenplanse kosten), dan moet de gemeente die kosten verha-
len op degenen die hiervan profijt hebben. Dat principe is in de 
Wet Ruimtelijke Ordening en in de Omgevingswet vastgelegd. 
Waarom gaat de provincie Utrecht aan dit principe voorbij? 

Zowel gemeente als provincie gaan niet voorbij aan dit principe. Naast profijt zijn 
proportionaliteit en toerekenbaarheid ook onderdeel van het kostenverhaal. Een 
deel van de kosten in de openbare ruimte kan worden verhaald op een ontwik-
kelaar. Het is niet mogelijk om alles op ontwikkelaars te verhalen. Als bijvoor-
beeld een bestaande weg wordt verbreed, is een deel maar toerekenbaar om te 
verhalen op de ontwikkelaar. De omliggende, bestaande wijk heeft er ook profijt 
van, maar daar kunnen geen kosten op worden verhaald. 
In een gebiedsontwikkeling is de gemeente meestal de partij die de publieke 
voorzieningen in het gebied financiert. De gemeente probeert deze kosten ge-
heel of gedeeltelijk te verhalen op de partijen die baat hebben bij deze voorzie-
ning (ontwikkelaars en eigenaren). Hier zit wel een grens aan. Daarnaast kan 
een ontwikkelaar niet gedwongen worden tot een ontwikkeling met verlies. 

 12 Uit dit Statenvoorstel blijkt dat de provinciale monitor wonen nog 
steeds niet gereed is. Kunt u aangeven waarom niet? Tijdens de 
bijeenkomst in Woerden werd aangegeven dat de monitor begin 
2020 gereed zou zijn? 

In de Commissie van 14 oktober is ook het memo update monitor wonen gea-
gendeerd.  
Er zijn twee redenen waarom de monitor begin 2020 niet gereed was: 

- Vlak voor de bijeenkomst in Woerden is door de provincie (niet openbare) 
data (huur/koopprijzen) ingekocht ter aanvulling van de data CBS en Wo-
ningnet. Deze voldeed echter niet aan de eisen voor betrouwbaarheid (bijv. 
ontbrekende gegevens bij kleinere gemeenten). Eind 2020 lijken de kinder-
ziektes eruit. We willen deze data (als betrouwbaar en in lijn met CBS data) 
op termijn integreren in de nieuwe monitor Wonen  

- De provincie heeft de ambitie meer data gedreven te werken om minder af-
hankelijk te zijn van derde partijen. De licentie om een eigen monitoring-
stool te ontwikkelen is recentelijk aangeschaft. 
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 13 Er wordt gesproken over het opzetten van een kennis/informatie-
afdeling. Met welk doel? Welke kennis en informatie wordt er ge-
deeld, die op dit moment niet beschikbaar is? 

Het doel is om de provinciale inzet op de versnelling van de woningbouw en de 
betaalbaarheid van nieuwe woningen proactiever te communiceren. Hierbij gaan 
we ook meer in op de inzet op het realiseren van meer sociale- en middeldure 
segment. Daarnaast biedt een optimalisatieslag van de monitoringssystemen, 
zowel planmonitor als monitor Wonen, een efficiënte werkwijze in het aanleve-
ren van cijfers richting het Rijk. We willen meer zichtbaar zijn als kenniscentrum.  

 14 Kunt u mij concreet uitleggen op welke wijze subsidiestromen hel-
pen bij het realiseren van nieuwe woningen in het sociale en mid-
deldure segment? Wie wordt hiermee geholpen? 

Een belangrijk deel van het budget van dit programma zal worden ingezet om 
op gebiedsniveau woningbouwprojecten te versnellen. Bij die ondersteuning zal 
nadrukkelijk een criterium zijn dat het sociale en middensegment wordt ver-
sterkt. Daarnaast zullen we in overleg met gemeenten, corporaties en marktpar-
tijen ‘slimme’ financieringsconstructies uitwerken om de betaalbaarheid te ver-
sterken. Bij voorkeur gaat het hierbij om de inzet van revolverende middelen 
(voorfinanciering, borgstelling).  

 15 Op wie richt u zich bij het optimaliseren van de bestaande wo-
ningvoorraad? En wat wordt onder “verbeteren” verstaan? 

Er is aandacht voor de bestaande woningvoorraad nodig. Wij zullen ons hierbij 
met name richten op samenwerking met gemeenten en corporaties. Vaak gaat 
het om complexe herstructureringsprojecten op wijkniveau waar kansen liggen 
voor het verbeteren van de woningvoorraad en de leefbaarheid, maar waar ook 
kansen zijn om woningen toe te voegen. Denk hierbij aan de wederopbouwwij-
ken met een eenzijdige  en verouderde voorraad. Bijvoorbeeld het project 
‘nieuwe woonmilieus in Overvecht Utrecht’: doel was te komen tot een uitvoer-
baar plan voor de herstructureringsopgave Vaderrijndreef met draagvlak bij alle 
partijen. Uitgangspunt is dat het kwaliteit toevoegt, ruimte geeft aan andere 
doelgroepen en alternatieven geeft voor sociale huur. De ingehuurde expert on-
dersteunde hierbij.  

 16 Kunt u uitleggen waarom financiële injecties nodig zijn bij het op-
lossen van knelpunten bij de woningbouwopgaven in de huidige 
markt? 

Veel locaties zijn binnenstedelijk, waar ingrepen in de omgeving nodig zijn om 
met name toenemende druk op bestaande ov-, fiets- en netwerken op te van-
gen. Ook zijn extra investeringen nodig in het uitkopen van bedrijven, inrichting 
van openbare ruimte voor intensiever gebruik, en maatregelen om energiezuinig 
te bouwen, naast garanties voor een hoog aandeel betaalbare huur. Al deze lo-
caties kampen met een substantieel publiek tekort waardoor realisatie (nog) niet 
plaatsvindt. 
Ook zijn investeringen van het rijk nodig om de bereikbaarheid op orde te krij-
gen. Een systeemsprong in de mobiliteit is voor de regio Utrecht een vereiste. 
Investeringen in lokale middelgrote infrastructuur kunnen meer en sneller wonin-
gen en werklocaties worden ontwikkeld. 

 17 Er wordt gesproken over financieel onrendabele toppen – is dat 
niet een ondernemersrisico? Woningcorporaties mogen geen en-
kele vorm van financiële ondersteuning ontvangen. 

Nee, dit is geen ondernemersrisico want het zijn veelal onrendabele toppen door 
benodigde kosten voor publieke functies (als infrastructuur en groen). Onrenda-
bele toppen bij ontwikkelaars komen bijvoorbeeld door gebouwde parkeeroplos-
singen, sanering en sloop, ook het te realiseren programma van bijvoorbeeld so-
ciale huur en maatschappelijke voorzieningen kan druk leggen op de grondex-
ploitatie, Denk ook aan eisen op bijvoorbeeld duurzaamheidsgebied. Bij ge-
meenten komt het vaak door kosten voor inrichting openbare ruimte en zaken 
als infra (boven en onder de grond), sanering en sloop. De toerekenbaarheid is 



6 – SV Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw RGW 14 oktober 2020 

bij bovenplanse kosten vaak ook een punt (denk bijvoorbeeld aan infrastruc-
tuur). 
Wij ondersteunen corporaties vooral met kennis.  

 18 Waarom is er in dit programmaplan geen aandacht voor de parti-
culiere woningeigenaar? 

Doel van programma is om woningbouw te versnellen en grote aantallen wonin-
gen per jaar op te leveren waarvan 50% in het betaalbaar segment. Om dit be-
reiken zijn professionele partijen nodig zoals corporaties, gemeenten en diverse 
marktpartijen. Het geld kan maar 1 keer worden uitgegeven en de keuze is ge-
maakt om de beschikbare middelen in te zetten voor de versnelling en realisatie 
op grotere schaal. 
Daarnaast blijven wij nieuwe woonvormen ondersteunen; dat kan ook via Col-
lectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn.  

 19 Hoe is de governance binnen dit Programmaplan geregeld? Op 
basis van welke criteria wordt bepaald of en wie er financiëel 
wordt ondersteund. Wordt hierbij een beoordelingskader gehan-
teerd. En op welke wijze kan PS toetsen of de gelden op de juiste 
plek terecht zijn gekomen? 

Er is een slank programmateam vanuit primair het ‘sectorale’ beleidsterrein. De 
programmamanager stuurt het programmateam aan. Binnen het team zijn er ac-
counthouders voor respectievelijk de regio’s U16, Amersfoort en FoodValley en 
een aantal thematrekkers zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid en monitoring. Het 
programmateam draagt zorg voor interne verbinding en afstemming met de an-
dere beleidsterreinen. Vanuit het programmateam wordt inzet geleverd aan het 
proces van regionale programmering.  
Het programmateam toetst de projecten waarbij indien noodzakelijk gebruik 
wordt gemaakt van externe expertise (bijv. planeconomische kennis). Er worden 
alleen projecten ondersteund die passen binnen de afspraken in het kader van 
regionale programmering. Vervolgens wordt de aanvraag voor financiële onder-
steuning getoetst aan de doelstellingen van het programma en de bijbehorende 
verordening (die voor het einde van 2020 geactualiseerd wordt). 
Via de reguliere P&C cyclus en de jaarlijkse voortgangsrapportages wordt PS 
geïnformeerd over de bestedingen.  

 20 Op welke wijze wordt getoetst of met de beschikbare gelden geen 
ondermijning plaatsvindt? 

Binnen de provincie wordt de bewustwording van ondermijning versterkt. Bij-
voorbeeld door de interne bijeenkomst ‘Wet Bibob en subsidies’ in 2019. Daar-
door worden subsidiemedewerkers in staat gesteld om ondermijning te signale-
ren en daarop te handelen. In de eerste plaats vindt dat plaats via de reguliere 
rechtmatigheidstoets bij subsidieaanvragen. Voor vragen en advies kunnen sub-
sidiemedewerkers altijd terecht bij Bibob-medewerkers van de provincie. Dit ge-
beurt inmiddels ook regelmatig. In ieder geval vindt overleg plaats bij een ver-
moeden van ondermijning. In dat geval past de provincie de wet Bibob toe. Dat 
biedt de bevoegdheid om nader onderzoek te doen naar een subsidie aanvrager 
en zijn omgeving. Bovendien kan de wet Bibob een grondslag bieden om een 
subsidie te weigeren of in te trekken.  

    

GroenLinks 21 GroenLinks verwelkomt dit programmaplan: het is een belangrijke 
bijdrage aan het proces van realisatie van de ambities op het ter-
rein van woningbouw in onze provincie.  
GroenLinks heeft de volgende vragen: Als het gaat over substan-
tiële financiële overheidsbijdragen aan woningbouwprojecten dan 

We vragen bij het Rijk aandacht voor de regio Amersfoort via diverse lijnen. Zo-
wel BO Wonen, BO Leefomgeving,  Woningbouwimpuls (WBI) als ook via de lij-
nen van de NOVI, het Toekomstbeeld OV/2040 en het MIRT.   
Op 1 oktober was er BO Wonen met de Minister en bestuurders uit de provincie 
Utrecht. Hierbij waren ook de regio en gemeente Amersfoort vertegenwoordigd. 
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moeten die komen van de Rijksoverheid. Op verschillende blad-
zijden in het programmaplan wordt verwezen naar samenwerking 
met het Rijk o.a. blz 4, blz 8,blz10 Voor de U16 is deze samen-
werking geborgd in de woondeal en de mobiliteitsvoorzieningen 
zijn onderdeel van het BOMirt. Ook in de regio Amersfoort kent 
een grote vraag naar woningen en zijn er knelpunten in het mobi-
liteitsdossier.   
Hoe staat het met het overleg met het Rijk over een woondeal 
voor de regio Amersfoort? In welk kader, op welk niveau wordt er 
met het Rijk over het wonen en de mobiliteitsdossier in de regio 
Amersfoort gesproken? Wat is het perspectief?  

Met de regio Amersfoort is afgesproken samen te werken aan de woningbouw- 
en verstedelijkingsopgave. Provincie, regio/gemeenten en BZK gaan hierover 
met elkaar in gesprek.  
Amersfoort is voornemens een aanvraag in te dienen in de 2e tranche van de 
woningbouwimpuls.  
Conform afspraak in het BO Leefomgeving d.d. 25 juni 2020 zal de regio Amers-
foort in het BO MIRT van 25 november 2020 de aanpak presenteren van het ini-
tiatief om te komen tot een verstedelijkingsperspectief ‘Ontwikkelbeeld regio 
Amersfoort richting 2040 en zal ook eventuele betrokkenheid van het Rijk wor-
den geagendeerd.  

 22 Welke expertise heeft de provincie in huis als het gaat over voor-
waarden bij woningprojecten om snelle speculatie te voorkomen? 
Is de provincie op de hoogte van regelgeving om kopers te ver-
plichten in een door hen gekocht huis daadwerkelijk te bewonen. 
Is het bedoeling dat ook de invoering van dit soort regelgeving 
door de provincie wordt gestimuleerd 

De provincie heeft op hoofdlijn de kennis in huis om uitvoering te geven aan het 
programmaplan. Op dit terrein zal indien nodig, externe, specifiek juridische  ex-
pertise worden ingeschakeld om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak om 
snelle speculatie en andere ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Afgelo-
pen periode hebben we hier al op ingezet en dit zullen we de komende periode 
voortzetten.    
We zijn op de hoogte van deze regelgeving (zelfbewoningsplicht). Er zijn ver-
schillende gemeenten die dit hebben opgenomen in hun verordening. Dat vin-
den we positief. Onze rol zit vooral bij kennisontwikkeling en procesondersteu-
ning. 

 23 De doorstroom in de sociale sector wordt extra bemoeilijkt door 
regels in huisvestingsverordeningen van gemeenten (bijvoorbeeld 
verlies van inschrijftijd bij aanvaarding van woning)). Vormt het 
stimuleren van verbeterde regelgeving op dit terrein onderdeel 
van het programma?  

Ja, om de doorstroming te bevorderen zullen we in  samenwerking met gemeen-
ten, corporaties en marktpartijen verschillende initiatieven uitwerken. Ook knel-
punten die worden veroorzaakt door de regelgeving betrekken we hierbij. Afge-
lopen jaar hebben we op het terrein van middenhuur hierin al stappen ingezet 
en dit zullen we voortzetten.  

 24 Waarom is de ondergrens voor ondersteuning gelegd bij pro-
jecten van 500 woningen? Hoeveel projecten in de provincie lig-
gen boven die grens en hoeveel eronder en waar in de provincie 
zijn die voorzien?  

Bij het bepalen van een financiële ondersteuningen kijken we onder meer naar 
de effectiviteit van onze inzet. Bij de leidende principes is aangegeven dat we 
vanuit effectiviteit van onze inzet, 50 woningen als ondergrens hanteren. 
 

 25 Op bladzijde 26 staat dat de Bestuurlijk opdrachtgever de porte-
feuillehouder Binnenstedelijke ontwikkeling is. De opgave mana-
ger is de ambtelijk opdrachtgever. De uitvoering is in handen van 
een  programmateam. Is de ambtelijk opdrachtgever een ambte-
naar in dienst van de provincie/ zitten er in het programmateam 
ook vertegenwoordigers van afdelingen die verantwoordelijk zijn 
voor  mobiliteit, circulair, klimaatadaptatie? Kortom: hoe ziet de 
programmastructuur eruit? Hoe is  de relatie met het proces van 
regionaal programmeren geregeld?  

De ambtelijk opdrachtgever is inderdaad een ambtenaar in dienst van de provin-
cie. Er is een slank programmateam vanuit primair het ‘sectorale’ beleidsterrein. 
Het programmateam draagt zorg voor interne verbinding en afstemming met de 
andere beleidsterreinen. Vanuit het programmateam wordt afgestemd met en in-
zet geleverd aan het proces van regionale programmering.  
 
 

 26 Programmatisch werken en ook nog adaptief is een complexe 
manier van werken waarvoor specifieke competenties vereist zijn. 
Eerder was er sprake van uitbreiding van personeel in dienst van 
de provincie in de sector RO/wonen. Kan het programma in 

De ambities uit het programmaplan zijn in principe uitvoerbaar met de huidige 
formatie. Wel zal een deel van het budget aan de inhuur van specifieke exper-
tise moeten worden besteed. Ook om een serieuze samenwerkingspartner te 
kunnen zijn voor de partijen in het veld    
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voldoende mate worden uitgevoerd met vast (nieuw) personeel. 
In welk mate zal er sprake zijn van inhuur?  

 

 27 Op de site van de U10 wordt op 29 juli 2020 de regionale flexpool 
woondeal aangekondigd  Deze flexpool is opgezet door de pro-
vincie en het ministerie van BZK om de woningbouwopgaven in 
de woondeal regio Utrecht te versnellen. Over de inzet van pro-
cesbegeleiding bij projectbegeleiding hebben wij de volgende 
vraag: Is het mogelijk om aan te sluiten bij de constructie van 
deze flexpool: de opgaven zijn immers hetzelfde , de financiering 
is anders?  

Vanuit de huidige BO middelen is er budget naar deze flexpool gegaan omdat 
PU ook een deelnemer is in de Woondeal U16. PU is dus aangesloten. Zo-
doende wordt 1/3 door BZK, 1/3 PU en 1/3 door aanvragende gemeente be-
taald. Momenteel wordt onderzocht of er een dergelijk constructie ook in de re-
gio’s Amersfoort en Foodvalley (Utrechts deel) kan worden opgericht. 
 
De flexpool U16 is niet onopgemerkt gebleven door minister Ollongren. In de 
Staatscourant van 1 oktober is bekend gemaakt dat de provincie Utrecht ruim 
2,5 miljoen onder voorwaarden kan ontvangen voor de  extra steun (in de vorm 
van kwantitatieve of kwalitatieve capaciteit) voor de voorfase van de woning-
bouwopgave. Hiermee kan de provincie, in samenwerking met partners zoals 
gemeenten knelpunten rondom planvorming, bestemmingsplannen en vergun-
ningverlening oplossen.   

 28 Het budget gaat van 1,2 naar 5 miljoen. In het schema op blad-
zijde 27 staat de toevoeging van 3,8 miljoen ook in de jaren na 
2021 als incidenteel aangeduid. Waarom?   

De incidentele middelen zijn een extra financiële impuls onder voorbehoud van 
vaststelling van de begroting 2021 door PS. De komende jaren wordt bezien of 
het programma structureel als lijnactiviteit moet worden omgebouwd.  
In feite wordt het extra budget t.o.v. de middelen van het huidige programma, in-
gezet op de grote focusprojecten.  
Overigens was er in de vorige programmaperiode (2017-2021) een programma-
budget van ruim €8 miljoen beschikbaar naast de structurele middelen van € 1,5 
per jaar (bij aanvang was er 1.5 per jaar beschikbaar; dit is halverwege gekort 
tot 1.2 per jaar).   

 29 Het programma bevat een indicatie waarvoor de het opgehoogd 
budget is bestemd; op bladzijde 27 wordt gesproken over 20% 
voor procesondersteuning en 80% financiële ondersteuning in 
verschillende vormen aan concrete projecten. De vorm waarin dat 
gebeurt kan garantstelling zijn, storting in revolverend fonds of 
subsidiëren. GL wilt niet afdoen aan het adaptieve karakter van 
het programma maar wil meer inzicht in de concrete uitgaven. Is 
het de bedoeling dat de (geplande) bestedingen in het werk-
plan/actieplan worden opgenomen? Op welke termijn is het ac-
tie/werkplan gereed en wordt PS  geïnformeerd over concrete be-
stedingen?  

Het werkplan 2021 is uiterlijk in januari 2021 gereed. Wij zullen u hierover infor-
meren.  
Via de jaarlijkse voortgangsrapportages wordt PS geïnformeerd over de beste-
dingen. Daarnaast gaan we het hele jaar door gekoppeld aan onder andere mijl-
palen en bijeenkomsten, communiceren (social media, persberichten etc) over 
projecten die we ondersteunen. We zullen zorgen dat deze communicatie ook 
geregeld zijn weg vindt naar PS.  
 

    

PvdA 30 Komende jaren zullen woningcorporaties geen middelen meer 
hebben om te investeren in betaalbare woningen is de verwach-
ting.  
Op welke wijze denkt het college ze te ondersteunen, naast lob-
byen bij het Rijk o.a. inzake verhuurdersheffing? Kunnen we bijv. 
verwachten dat aan de randen van kernen juist meer in de betaal-
bare sector gerealiseerd kan worden? 

Programmalijn 2 van het programmaplan zet in op het versterken van het soci-
aal/middensegment. Naast agendering bij het Rijk gaan we na welke financiële 
ondersteuning (van gemeenten) mogelijk is en zetten we innovatieve financie-
ringsconstructies in. We gaan projecten ondersteunen die leiden tot gemiddeld 
tenminste toename van 50% woningen in het sociaal/middeldure segment. Ook 
gaan we van innovatieve financieringsconstructie ‘duurzaam betaalbare’ mid-
densegment uitwerken en pilots initiëren en ondersteunen. Ook denken we het 
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Wat voor gevolgen zal deze constatering hebben voor de provin-
ciale ambities inzake realisatie van huur woningen, mits de ver-
huurdersheffing van kracht blijft? Zeker als extra inzet bovenop 
de bestaande inspanningen niet voldoende blijken. 

samen met gemeenten verkennen van een mogelijkheid van een KoopGarant-
fonds (erfpacht, revolverend) naar het voorbeeld Gelderland. 
 
Gezien de maatschappelijke opgaven handhaven wij het om als ambitie ernaar 
te streven om tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociaal/midden-
segment toe te voegen.   

 31 Er wordt gesproken over extra financiële injectie. Hoeveel wonin-
gen heeft de financiële impuls van 1,2 miljoen afgelopen jaren op-
geleverd en in welke categorie?  
 
 
 
 
 
 
 
Hangt het bedrag voor financiële ondersteuning af van de te reali-
seren aantal woningen (en welke categorie) bij een project? 

Wij monitoren niet hoeveel woningen via deze projecten zijn opgeleverd omdat 
onze inzet in verschillende fases van planvorming is. Door de actieve samen-
werkingen met gemeenten, corporaties en marktpartijen op te zoeken en in ge-
zamenlijkheid een actieagenda wonen te formuleren zijn er afgelopen jaren 
(2018: 6879; 2019: 7021) woningen gerealiseerd. 
Overigens was er in de vorige programmaperiode (2017-2021) een programma-
budget van ruim €8 miljoen beschikbaar naast de structurele middelen van € 1,5 
per jaar (bij aanvang was er 1.5 per jaar beschikbaar; dit is halverwege gekort 
tot 1.2 per jaar). 
 
Bij het bepalen van een financiële ondersteuningen kijken we onder meer naar 
de effectiviteit van onze inzet. Bij de leidende principes is bijvoorbeeld aangege-
ven dat we vanuit effectiviteit van onze inzet, 50 woningen als ondergrens han-
teren. Maar ook nemen we mee in welke mate onze bijdrage net het zetje kan 
geven dat ook andere partners gaan investeren.  

 32 Klopt het dat OMU nu ook ingezet kan worden voor realisatie van 
woningen, naast transformatie en realisatie van bedrijven? 

Indirect. De samenwerking met de OMU heeft betrekking op de transformatie 
van kantoren(locaties) naar woningen. De primaire focus van de OMU ligt bij 
herstructureringsopgave van bedrijventerrein.  

    

VVD 33 U geeft aan dat uit het rapport ‘ bouwen aan regio’ blijkt dat ge-
meenten waardering hebben over de wijze waarop de provincie 
ondersteund bij woningbouwplannen. Het onderzoek richt zich op 
de periode van voor het nieuwe beleid van regionale programme-
ring. Dus een periode met een meer afstandelijke wijze van be-
moeienis op vooral kwaliteit. 
 
In het ‘Programma versnelling woningbouw’ is duidelijk verwoord 
wat het doel is van het programma: ‘versnellen van de woning-
bouw met het streven te komen tot 10.000 woningen per jaar en 
met het streven dat tenminste 50% van de nieuwe woningen in 
het sociale en middeldure segment wordt gerealiseerd’.  Waarom 
is dit doel niet als zodanig opgenomen in de indicatoren van de 
begroting? 

In de begroting 2021 is als omschrijving van de indicator betaalbaar aanbod wo-
ningen opgenomen “De ondersteuning van het aantal woningbouwprojecten 
waarbij woningen in het sociaal/middeldure segment wordt toegevoegd in het 
licht van de provinciale ambitie dat van de nieuwe woningen, op regionaal ni-
veau met minimaal 50% in deze segmenten wordt toegevoegd”. Hierbij merken 
we op dat de bouw van woningen primair een verantwoordelijkheid van de ge-
meenten is. Omdat de provincie nagenoeg nooit zelf uitvoerder is van woning-
bouwprojecten zal de provincie een actieve regierol pakken, veelal als verbin-
der, aanjager en kennisdeler. Via ondersteuning van projecten willen we bijdra-
gen aan deze ambitie. Met deze indicator geven we aan dat we naast de ambitie 
van bouwen, bouwen, bouwen (10.000 p/j) ook stevig willen sturen op minimaal 
50% realiseren in het sociaal/middensegment en ons dus specifiek ook willen 
richten op die projecten waarbij minimaal 50% in dat segment wordt toege-
voegd. Overigens registreert het CBS ook niet in welke prijssegmenten wonin-
gen worden opgeleverd.  

 34 U geeft aan dat u behalve op binnenstedelijke locaties ook op an-
dere locaties woningbouw wil helpen versnellen. Wij zien dat als 

Nee: de afspraken in het regionale programma zijn voor de inzet van het uitvoe-
ringsprogramma het vertrekpunt. In het regionale programma zal voor iedere ge-
meente een woningbouwprogramma worden opgenomen. Het regionale 
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positief. Voorwaarde daarvoor is echter dat het plan opgenomen 
moet zijn in de regionale programmering.  
De VVD heeft bij de behandeling van het ‘Kader voor regionale 
programmering wonen en werken’ al aangegeven dat zij vreest 
dat het kader voor een dubbele toetsing en een extra ondemocra-
tische bestuurslaag zal leiden. Ook hebben wij gewezen op de 
moeilijkheid voor sommige gemeenten om te voldoen aan de 
kwalitatieve voorwaarden van het kader. Zijn dit dan niet juist de 
gemeenten die in het kader van het doel van het voorliggende 
stuk extra ondersteuning kunnen gebruiken? 
Kortom; komen ook gemeenten en woningbouwplannen in aan-
merking voor ondersteuning die ‘nog’ niet zijn opgenomen in de 
regionale programmering? 

programma wonen wordt met elkaar samengesteld. In dat proces spelen zowel 
de specifieke kenmerken als de beoogde kwaliteiten, (snelle) ontwikkelingsmo-
gelijkheden als de passendheid in ons ruimtelijk beleid en regels een rol. Het is 
inderdaad voorstelbaar dat sommige locaties (nog) niet of alleen in aangepaste 
vorm worden opgenomen in het programma. Het regionale programma is adap-
tief en wordt (jaarlijks) gemonitord en geactualiseerd. Daarmee kan een locatie 
in de volgende ronde wel in het programma worden opgenomen.   
 

 35 Meten is weten! Wij ondersteunen dat ten zeerste. Verduidelij-
kende vraag hierbij is wel; worden de zaken waarop plannen ver-
tragen of nooit in uitvoering komen ook meegenomen in de moni-
tor. Dit kan leiden tot bijsturing van de taak van de provincie, ze-
ker als dit is gelegen in wet- en regelgeving. 

Ja, we brengen dit in beeld. Er zijn enkele hoofdcategorieën in belemmerin-
gen/knelpunten te onderscheiden waarom plannen vertragen, maar over het al-
gemeen is er sprake van locatie specifieke knelpunten en/of een combinatie van 
knelpunten. Bij de regionale programmering willen we ook nagaan welke knel-
punten/belemmeringen bij locaties spelen. Daarmee brengen het overzicht in 
beeld. Dit biedt ons ook inzicht in waar inzet vanuit de provincie nodig en effec-
tief is. Dit betrekken we bij de monitoring en evaluatie.  

 36 Beslispunt 1. Het uitvoeringsprogramma... onder b) geeft aan dat 
de activiteiten moeten bijdragen tot de groei van 5000 woningen 
per jaar in het sociale en middeldure segment. Klopt deze aan-
name? Zelf geeft u in het stuk aan dat het behalen van de 10.000 
woningen per jaar een zeer uitdagende taak zal zijn. Zeker ge-
zien bijkomstigheden als stikstof en Corona. Zou dit beslispunt 
dan niet eerder moeten aangeven dat, van de gebouwde wonin-
gen per jaar er een percentage van 50% moet behoren bij het so-
ciale en middeldure segment? 

Beslispunt 1 vraagt om het programmaplan vast te stellen. De onder 1b opgeno-
men zin verwijst naar de programmalijn in het programmaplan. De programmalij-
nen hebben een doelstelling; bij de programmalijn 1 en 2 is deze gekoppeld aan 
de ambities in het Coalitieakkoord. Het streven is om de productie te verhogen 
tot 10.000 woningen met het streven om daarvan tenminste 50% in het soci-
aal/middensegment te realiseren. Het kan inderdaad minder zijn, bijv 8.000. 
Steeds blijft 50% betaalbaar het streven.  
 

    

    

 

 


