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In de provincie Utrecht maken overheden, woningcorporaties en marktpartijen zich 

samen sterk voor de aanpak van het woningtekort. We bundelen onze slagkracht, 

creativiteit en innovatievermogen. Zo bouwen we aan een provincie waarin iedereen 

een passende woning kan vinden. Via deze nieuwsbrief houden wij contact met u als 

partner in de Utrechtse woonaanpak. Blijf op de hoogte en doe mee! 
 

 

 

 

Woningbouw in de provincie Utrecht: 'Alle hens aan 

dek!’ 
De titel van dit voorwoord heb ik ook gebruikt in mijn laatste blog:  ’10.000 woningen 

per jaar er bij in de provincie Utrecht’ met als ondertitel ‘Alle hens aan dek’. Want alle 

‘hens’ zijn nodig om deze doelstelling te realiseren. Om ervoor te zorgen dat er 

genoeg huizen beschikbaar zijn voor de huidige inwoners, maar ook voor de nieuwe 

inwoners van onze prachtige provincie hebben we elkaar keihard nodig. En met 

elkaar bedoel ik de gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en het Rijk. Want de 

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/gedeputeerde-staten/gedeputeerde-rob-van-muilekom/10000-woningen-jaar-er-bij-de
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krapte op de woningmarkt neemt toe en er is dringend behoefte aan meer betaalbare 

en toekomstbestendige woningen. En als provincie staan we hierbij niet langs de 

zijlijn.  

 

De komende vier jaar trekken we 20 miljoen euro uit om de bouw van woningen te 

versnellen. Hoe we dit willen aanpakken staat beschreven in ons Uitvoeringsprogramma 

Versnelling woningbouw. Maar waar het op neer komt is dat de provincie nog meer haar 

rol als stimulator en facilitator pakt naar de gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen 

om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd. Ook kijken we 

naar nieuwe vormen van bouwen of het gebruik van andere materialen. Hiervoor willen we 

een convenant duurzaam bouwen opstellen.  

 

Met deze nieuwsbrief wil ik u als lezer meenemen en laten zien met welke grote projecten 

en belangrijke ontwikkelingen we bezig zijn vanuit het Uitvoeringsprogramma Versnelling 

woningbouw. Maar het is ook meteen een oproep aan u om contact met ons op te nemen 

als u tegen problemen aanloopt, even wilt sparren of een vraag stellen over bijvoorbeeld 

een woningbouwproject. Dat kan en dat willen we ook heel graag! Neem dan vooral contact 

op met een van onze regio coördinatoren. De contactgegevens vindt u hieronder.  

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Rob van Muilekom 

Gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 

  

 

 

Contact programma Versnelling Woningbouw 

• Menno Smit, coördinator regio U16, menno.smit@provincie-utrecht.nl 

• Jannine Wessels-Martens, coördinator regio FoodValley, 

jannine.wessels@provincie-utrecht.nl 

• Nicoline Hanny, coördinator regio Amersfoort, nicoline.hanny@provincie-utrecht.nl  

 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/wonen/programma-versnelling-woningbouw
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/wonen/programma-versnelling-woningbouw
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Gedeputeerde Rob van Muilekom met de Amersfoorte wethouders Astrid Janssen en 

Willem-Jan Stegeman 

Gemeente en provincie slaan handen ineen voor 

ontwikkeling Amersfoorts Hoefkwartier 
 

De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort gaan de komende jaren 

samenwerken bij de ontwikkeling van Hoefkwartier  in Amersfoort. Deze toekomstige 

woon-, werk- en leerwijk in Amersfoort staat nu nog bekend als kantorengebied De 

Hoef-West. In de periode tot 2030 komen er zeker 2.500 nieuwe woningen  door 

middel van nieuwbouw en transformatie van kantoorpanden. Van de woningen valt 

55 procent in het sociale en middeldure segment. De gemeente en de provincie 

tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. 

 

Het is de ambitie van de provincie dat er jaarlijks 10.000 woningen worden gebouwd in 

Utrecht, waarvan de helft in het sociale en middensegment. Gedeputeerde Rob van 

Muilekom: “Samen met de gemeente Amersfoort en onze partners zorgen we ervoor dat er 

zeker 2.500 woningen in Hoefkwartier bijkomen. Een mooi aantal. Meer dan de helft van 

deze woningen valt in het sociale en betaalbare segment én ze liggen vlakbij een OV-

knooppunt dus de bereikbaarheid is uitstekend. Echt een topproject!” De samenwerking is 

gericht op het vertalen van de ambities voor het gebied in een omgevingsplan en het 

versnellen van de woningbouw.  

  

Oude kantooromgeving vernieuwen 

Wethouder Astrid Janssen: ”Amersfoort en de provincie willen het bedrijventerrein de Hoef-

West omvormen tot een mooie, gezonde, duurzame en groene, toekomstbestendige wijk. 

Eén van de mooie voorbeelden daarvan is Het Hoefse Hout; drie hofjes met circa 250 

appartementen die volledig van hout worden gebouwd, met groene daken en reservoirs 

https://www.nieuwbouw-hoefkwartier.nl/
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voor de opvang van  regenwater. Alle daken worden goed benut voor groen of energie of 

een maatschappelijke functie.” 

 

Daarbij is de inzet om de huidige werkgelegenheid in Hoefkwartier te behouden, het 

onderwijs uit te breiden en een substantieel aantal woningen en voorzieningen toe te 

voegen. “De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om oude kantooromgevingen te 

vernieuwen. In Hoefkwartier gaan we een stap verder; straks kunnen onze inwoners er 

prettig wonen, werken, studeren en recreëren. Er is ruimte voor winkels, sport, cultuur en 

zorg: alles wat bij het leven in een nieuwe stadswijk hoort.  Ik ben blij dat de provincie met 

ons werkt aan deze opgave,” aldus wethouder Willem-Jan Stegeman. Met de toegezegde 

ondersteuning van het Rijk en met middelen uit de Woningbouwimpuls kan vaart worden 

gemaakt met de gebiedsontwikkeling.  

  

Programma versnelling woningbouw 

De samenwerkingsovereenkomst is belangrijk voor het uitvoeren van één van de 

hoofddoelen van het programma  Versnelling Woningbouw: het versnellen van de 

woningbouw via transformatie op binnenstedelijke locaties en nabij OV-knooppunten. De 

provincie en de gemeenten hebben beiden een werkbudget beschikbaar gesteld voor de 

totstandkoming van de gebiedsorganisatie, het projectmanagement en inhuur van 

expertise. 

  

Zie ook: 

Provincie Utrecht: Van kantoorpand naar betaalbaar wonen    

 

 

 

 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/wonen/programma-versnelling-woningbouw
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/14%20oktober%202020.pdf
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Utrechtse regio vraagt nieuw kabinet te investeren in 

woningbouw 
De Utrechtse regio heeft het afgelopen jaar een Utrechts Aanbod opgesteld voor het 

nieuwe kabinet. Dit aanbod van 33 gemeenten, de provincie Utrecht, het bedrijfsleven 

en kennisinstellingen benoemt waar onze regio sterk in is en wat nodig is om sterk te 

blijven.  De aanpak van het woningtekort is daarbij cruciaal. Tijdens een ontbijtsessie 

op 17 februari bleek dat kandidaat-Kamerleden uit midden-Nederland deze 

boodschap graag meenemen naar Den Haag.  

 

Enkele reacties van de kandidaat-Kamerleden: 

• Alptekin Akdogan, PvdA (nr. 25), Houten: “Mijn starterswoning in Houten is in 

zes jaar tijd in waarde verdubbeld en daarmee onbetaalbaar geworden voor 

starters. Bouw betaalbare woningen die goed zijn aangesloten op bestaande wegen 

en vooral spoor.”  

• Derk Boswijk, CDA (nr. 14), Stichtse Vecht, projectontwikkelaar: “Het stikstofdebat 

is landelijk gepolariseerd, dat helpt niemand verder. Laat Den Haag kijken naar hoe 

we er in de Utrechtse Regio samen proberen uit te komen.” 

• Mirthe Biemans, PvdA (nr. 23), Utrecht, werkt bij een woningcorporatie: “Er ligt een 

enorme woningbouwopgave, de wens om in regio Utrecht te wonen is zo groot, 

daarbij hebben Den Haag en regio Utrecht elkaar nodig.” 

Ook investeren in OV-knooppunten en groen 

In het Utrechts Aanbod biedt onze regio aan om één op de acht nieuwbouwwoningen tot 

2030 in deze regio te laten landen. Aan de andere kant is daar ook wel wat voor nodig van 

het Rijk. Zo pleit het Utrechts Aanbod voor: 

• Samen investeren in meer OV-knooppunten zodat hieromheen huizen en 

werkplekken gebouwd kunnen worden. Die OV-knooppunten zijn essentieel om de 

woningbouw te concentreren; 

• Het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat woningcorporaties meer financiële 

armslag krijgen om te bouwen; 

• Naast investeringen in rood óók investeren in groen, zodat deze twee in balans 

blijven. 

Onze bestuurders en lobbyisten houden contact met de Kamerleden nadat ze verkozen 

zijn. Mocht u vragen hebben over de samenwerking met de Kamerleden, dan kunt u terecht 

bij Niels Hubregtse: niels.hubregtse@provincie-utrecht.nl, 06 34 27 95 22. 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechts-aanbod-voor-een-groen-gezond-en-bereikbaar-nederland
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Provincie Utrecht investeert € 440.000 in nieuwbouw 

Zuilense Vecht 
De provincie Utrecht draagt € 440.000 bij aan de nieuwe woonwijken van Zuilense 

Vecht in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. In de wijk worden circa 428 

woningen gebouwd, waarvan circa 142 in het sociale segment en circa 134 in het 

middensegment. De investering wordt onder anderen gebruikt voor sociale 

woningbouw.  

 

De woningen staan aan weerszijden van het Sportief Park, een nieuwe groenstructuur met 

nieuwe sportparken en een langzaam verkeer verbinding. De gemeenten Utrecht en 

Stichtse Vecht hebben de subsidie aangevraagd bij de provincie. Wethouder Hetty 

Veneklaas van de gemeente Stichtse Vecht: “Met dit zetje in de rug van de provincie 

Utrecht kunnen wij een prachtig plan realiseren. We bouwen twee gemengde woonwijken 

aansluitend bij OpBuuren en Zuilen.”   

 

Wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht vult aan: “ Naast de woningen 

komen er ook toekomstbestendige en muliti-functionele sportaccomodaties en een park dat 

Utrecht en Stichtse Vecht gaat verbinden. Door samen te werken zetten we de nodige 

stappen in het terugdringen van het woningtekort.” 

 

 

 

 

 

 

https://www.zuilensevecht.nl/
https://www.zuilensevecht.nl/
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Miljoenen voor woningbouw in Amersfoort en 

Woerden 
Het Amersfoorts Hoefkwartier en de Poort van Woerden krijgen beide ruim 7 miljoen 

euro vanuit de Woningbouwimpuls van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. 

Het gaat om de tweede tranche van de Woningbouwimpuls, waarvoor het kabinet in 

totaal 1 miljard euro heeft gereserveerd. Het doel is om versneld meer betaalbare 

woningen te bouwen in regio’s waar de schaarste het grootst is, met name voor 

starters en mensen met een laag of middeninkomen. 

 

De gemeente Woerden ontvangt ruim 7,1 miljoen euro voor de Poort van Woerden. Dit is 

een nieuw stuk stad aan de zuidkant van de spoorlijn, waar de komende 10 jaar ruim 2.000 

woningen worden gebouwd. De Woningbouwimpuls maakt het mogelijk om de bouw te 

versnellen en om ervoor te zorgen dat 50 procent van de nieuwe woningen binnen de 

categorie 'betaalbaar' valt. 

 

De gemeente Amersfoort ontvangt bijna 7,5 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls voor 

de verdere ontwikkeling van het Hoefkwartier, nu nog bekend als kantorengebied De 

Hoef-West. Hier komen 2.500 tot 4.200 nieuwe woningen beschikbaar via nieuwbouw en 

door transformatie van kantoorpanden. Van de woningen valt 55 procent in het betaalbare 

segment.  

 

Derde tranche 

Niet alle aanvragen voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls zijn positief 

beoordeeld. Vanuit de provincie Utrecht zijn bij deze tranche in totaal zes aanvragen 

ingediend. Belangrijke projecten in Utrecht, Nieuwegein, De Ronde Venen en Amersfoort 

zijn niet gehonoreerd. Deze projecten zijn belangrijk om tot de jaarlijkse productie van 

10.000 woningen te komen. De minister schrijft in de Kamerbrief dat aanvragen die nog 

niet positief zijn beoordeeld opnieuw ingediend kunnen worden bij de derde tranche. 

 

Lees meer 

Ministerie van BZK: Woningbouwimpuls 

Ministerie van BZK: Overzicht projecten eerste en tweede tranche 

  

 

 

 

https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/woerden-krijgt-71-miljoen-euro-voor-versnelling-woningbouw
https://www.amersfoort.nl/project/de-hoef-west-wordt-stadswijk-hoefkwartier.htm
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/18/kamerbrief-resultaten-tweede-tranche-woningbouwimpuls
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/woningbouwimpuls
https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ca16054497b144409162953b93bb82a1
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Bijna 7.900 extra woningen in 2020 
In de provincie Utrecht zijn er bijna 7.900 woningen bijgekomen in 2020. Dat blijkt uit 

de voorlopige woningbouwcijfers van het CBS. Daarmee werd het hoogste aantal 

woningen aan de voorraad van de provincie toegevoegd sinds 2012. Het 

woningtekort is nu nijpender dan ooit, er zijn fors meer woningen nodig. Daarom 

heeft de provincie Utrecht de ambitie dat er de komende jaren 10.000 woningen per 

jaar bijkomen.  

 

Bij ruim 6.300 van de toegevoegde woningen gaat het om nieuwbouw. De rest is 

beschikbaar gekomen door bijvoorbeeld transformatie van kantoorpanden. De provincie 

Utrecht heeft in 2020 ruim 850 woningen méér gerealiseerd dan in 2019. Ten opzichte van 

2018 is dit positieve verschil zelfs bijna 1.200 woningen. De onderstaande grafiek geeft het 

saldo woningvoorraad weer vanaf 2015 (met uitzondering van 2017). 

  

 

Grootste stijging in Nieuwegein en Eemnes 

De gemeenten Nieuwegein en Eemnes hebben de grootste relatieve stijging van de 

woningvoorraad doorgemaakt ten opzichte van 2019. Nieuwegein heeft eind 2020 een 

stijging van 2,08 procent ten opzichte van eind in 2019. In de gemeente Eemnes is deze 

stijging 2,07 procent. 

 

Wanneer het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen vergeleken wordt met de 

bestaande woningvoorraad, doet Eemnes het wederom goed. Van de eerder genoemde 

2,07%, bestaat 1,97% uit nieuwbouwwoningen. 

  

Flexpools 

De provincie helpt gemeenten om de woningbouw te versnellen, onder anderen via de 

flexpools. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen als zij de nodige expertise missen 

om projecten vanuit de planningsfase naar de uitvoering te krijgen. Zo kunnen zij juristen 

inhuren die helpen bij het afgeven van vergunningen en planeconomen die de haalbaarheid 

van bouwplannen doorrekenen.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/04/ruim-69-duizend-nieuwbouwwoningen-in-2020

