
THEMA WONEN

Commissie RGW

19 mei 2021



INHOUD
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1. Verantwoordelijkheden provincie 
➢ Formele verantwoordelijkheden

➢ beleidskaders

➢ Rollen  

2. Instrumenten
➢ Financieel

➢ Onderzoek en kennisdelen

➢ Lobby 

➢ Stimuleren samenwerking 

3. Monitoring
➢ Monitor Wonen

➢ Planregistratie wonen

4. Projecten



1A VERANTWOORDELIJKHEDEN
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Provincie:

Bovenlokale aspecten bij de woningbouwopgave:
Kwantitatief: aantal woningen i.r.t. opgave/behoefte
Afwegingen locaties buiten stedelijk gebeid. 
Kwalitatief: integrale samenhang met andere waarden en opgaven)

Beoordeling bestemmingsplannen (provinciaal belang)

Interbestuurlijk toezicht: huisvesting statushouders door gemeenten

Niet (meer): woonruimteverdeling, woonwagenbeleid, studenten / 
senioren huisvesting, doelgroepenbeleid 

Gemeenten:

voldoende woningen

goede differentiatie voor alle doelgroepen incl. wonen met zorg

lokale vitaliteit

(prestatie) afspraken met corporaties, ontwikkelaars en andere 
initiatiefnemers

Woonruimteverdeling (huisvestingsverordening)



1B BELEIDSKADERS
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Provinciale Omgevingsvisie en 

Interim Omgevingsverordening 

Kader Regionaal programmeren 

Essentie 3 regionale programma’s in 

Provinciaal programma wonen en werken

Besluitvorming GS Provinciaal programma

➢ mei: Ontwerp provinciaal programma en planMER (GS)

➢ sept: definitief vaststellen provinciaal programma (GS)

➢ Najaar 2021: evaluatie eerste cyclus regionale 
programmering en vormgeven monitoringsaanpak 

➢ Voorjaar 2022: actualisatie provinciaal kader (PS)

➢ Najaar 2022: actualisering regionale programma’s 

➢ Eind 2022: vaststelling 2e provinciaal programma wonen en werken  



1C ROLLEN - ALGEMEEN 

Stimuleren / participeren / realiseren:
➢ Samen met regio’s en andere partners: opstellen 

regionale visies en strategieën

➢ Samen met gemeenten/regio’s regionale 
programmering woningbouw

➢ Programma Versnelling Woningbouw 2021-2024 

Reguleren: regels in verordening t.a.v. 
woningbouwlocaties

➢ Criteria en voorwaarden woningbouwlocaties

➢ Passend in provinciaal programma 

▪ Beschikbaar voor informatie en 
communicatie: 

➢ monitor wonen; planmonitor wonen
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1C ROLLEN – PROGRAMMA VW

Instrumenten uit Programma versnelling 
woningbouw: 

provincie als verbinder, aanjager en kennisdeler

❑ Inzet van expertise en meedenkkracht 

❑ Beschikbaar stellen van financiële middelen.

❑ Bevorderen samenwerking van partijen.

❑ Kennisoverdracht en monitoring

❑ Proactief signaleren en agenderen thema’s of 
vraagstukken
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2A FINANCIELE INSTRUMENTEN
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Co financiering rijksinstrumenten

➢ Woningbouwimpuls

➢ Volkshuisvestingsfonds

Flexpoolgelden

Subsidie publiek tekort

Uitplaatsing (hinderlijke) bedrijven  

OMU 

Nieuwe woonvormen: 

➢ startsubsidie (in co financiering) voor de initiatieffase

➢ Voorfinanciering (particuliere) voor de planfase  



2B ONDERZOEK EN KENNISDELEN
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Onderzoek
➢ Challenge Middenhuur

➢ Aanpak Doorstroming en Flexwonen

➢ Wooncoöperaties en financierings-
mogelijkheden

Convenant duurzaam bouwen

Kennisbijeenkomsten
➢ Hoogbouw: webinar januari 2021

➢ Webdossier Middenhuur mei 2021

➢ Kennissessie Middenhuur mei 2021

Nieuwsbrief per kwartaal

Nieuwe website (in aanbouw): 
VersnellingWoningbouw.nl



2C LOBBY EN AGENDERING
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Lobby Kabinetsformatie: Utrechts Aanbod, gezamenlijke boodschap 

IPO/VNG/UvW, Actieagenda Wonen (brede coalitie, waaronder IPO)  

Agendering: o.a. middenhuur.

Woondeal / Regiodeals

➢ U16, Amersfoort 

➢ Vitale Wijken



3A MONITOR WONEN 
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3B PLANREGISTRATIE WONEN
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Planregistratie Wonen ter vervanging van huidige 

planmonitor Wonen 

Gemeenten registreren woningbouwplannen

Vertrekpunt voor 

Regionaal Programmeren

Ontwikkeling/wensen/

behoeften getoetst 

met gemeenten



4 PROJECTEN 
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In 2021: betrokken bij 50 projecten met
brede inzet van instrumenten. Daarnaast
projecten die we actief volgen. 

Voortzetting inzet provincie bij gebieds-
ontwikkelingen gestart bij programma BO 
(voorloper programma VW)

WBI: 1e en 2e tranche. 
Provincie kan ondersteunen bij 
indienen aanvraag. 
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Vragen? 


