
 

 

 

MEMORANDUM  

2021RGW31 
 

DATUM 12-1-2021 

AAN Commissie RGW 

VAN Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER 3483 

ONDERWERP Monitor Wonen 

BIJLAGE Persbericht ‘Provincie Utrecht lanceert website met woningmarktcijfers’ 
  

 
Geachte leden van de commissie Ruimte, Groen en Water, 
 
Graag informeer ik u middels dit memo over de lancering van de nieuw ontwikkelde monitor Wonen.  
 
In het programmaplan Versnelling Woningbouw 2021-2024, vastgesteld door Provinciale Staten op 18 november 
2020, is onder meer de programmalijn ‘Kennisbank’ opgenomen. Als provincie willen we een structurele rol 
vertolken op het gebied van kennis- en informatievoorziening van de Utrechtse woningmarkt. Deze kennis willen 
we proactief delen en uitdragen. Hiervoor is er een nieuwe monitor Wonen ontwikkeld. 
De nieuwe monitor Wonen is gelanceerd op 5 januari 2021. De monitor wonen is te vinden op het webadres 
https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl. Ik nodig u van harte uit om een kijkje te nemen op deze monitor 
Wonen. Als bijlage treft u het persbericht omtrent de lancering van de monitor Wonen aan, welke later vandaag 
uit zal gaan.  
 
De monitor Wonen is opgezet als groeimodel en wordt verder ontwikkeld en aangevuld op basis van wensen van 
medeoverheden, betrokken marktpartijen en corporaties. In de loop van 2021 wordt er een update van de 
brondata doorgevoerd en nieuwe onderwerpen verkend en toegevoegd, zoals betaalbaarheid van woningen en 
doorstroming op de woningmarkt. Door de monitor Wonen steeds verder aan te passen en te verbeteren, houden 
we de monitor Wonen dynamisch en up-to-date.  
 
Indien gewenst kan er een demo gegeven worden van de nieuwe monitor Wonen. Mocht daar behoefte aan zijn 
dan kan deze in overleg met de griffie worden ingepland.  
 

https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl/


Provincie Utrecht lanceert website met woningmarktcijfers 
 
De provincie Utrecht biedt via de nieuwe monitor Wonen actuele en eenduidige gegevens over de 
woningmarkt op basis van betrouwbare bronnen. De website toont gegevens over nieuwbouw, 
verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en biedt ook inzicht in demografische trends. 
Zo geeft de monitor Wonen een goed beeld van de huidige woningmarkt in de provincie Utrecht en 
fungeert het als kennisbank voor overheden, marktpartijen en overige partners van de provincie.  
 
Het aanpakken van het woningtekort staat hoog op de agenda van de provincie Utrecht. De provincie 
werkt samen met overheden en bedrijven aan de bouw van 10.000 woningen per jaar. De helft van 
deze nieuwe woningen moet onderdeel zijn van het sociale en middeldure segment.  
 
Volwaardig data- en kennisplatform 
De monitor Wonen wordt een volwaardig data- en kennisplatform voor gemeenten, provincie, 
marktpartijen en het Rijk. Ook inwoners van de provincie kunnen de monitor raadplegen voor 
concrete informatie over de woningmarkt op elk gewenst schaalniveau. Verder zijn ook de trends   
en ontwikkelingen op de woningmarkt zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld te zien wat de gemiddelde 
transactieprijzen in de koopsector zijn en de slagingskansen in de sociale huursector.  
 
Gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Rob van Muilekom: “Ik vind het belangrijk 
dat actuele en betrouwbare informatie over de woningmarkt in de provincie Utrecht proactief wordt 
gedeeld. Met de nieuwe monitor Wonen brengen we de cijfers overzichtelijk bijeen op verschillende 
schaalniveaus; zowel provinciaal, regionaal als gemeentelijk. De monitor biedt eenduidige en 
betrouwbare gegevens aan, waardoor de afstemming met het Rijk en gemeenten vergemakkelijkt 
wordt. Zo kunnen we als provincie tijdig bijsturen. We kunnen bijvoorbeeld zien wat de 
woningbehoefte is in een gemeente en welke woningbouwplannen er op de plank liggen. Om ervoor 
te zorgen dat deze plannen zo snel mogelijk worden uitgevoerd, geven we ondersteuning vanuit het 
programma Versnelling Woningbouw om deze woningbouwplannen versneld te realiseren.” 
 
Groeimodel 
De website moet worden gezien als een groeimodel en wordt verder ontwikkeld en aangevuld op 
basis van wensen van medeoverheden, betrokken marktpartijen en corporaties. In de loop van 2021 
wordt er een update van onder andere brondata, betaalbaarheid van woningen, doorstroming op de 
woningmarkt en nieuwe onderwerpen doorgevoerd, zodat de monitor zo’n realistisch mogelijk beeld 
blijft geven van de woningmarkt.  
 
Meer informatie 
Neem contact op per mail via binnenstedelijkeontwikkeling@provincie-utrecht.nl  
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