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Vragen m.b.t.  dossier Wonen  

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

PvdA en 
GroenLinks 
 
(wonen 
breed)  

1 De presentatie regionaal programmering 
geeft grote lijnen zicht gegeven op de plan-
ning tot 2024. Van de bekende plannen lig-
gen de percentages Sociaal en middenhuur 
boven ruim de 50%. Van alle plannen teza-
men lijken de percentages eronder te leg-
gen, maar eigenlijk is er nog geen volledige 
duidelijkheid. Hoe staat de bouw van wonin-
gen in de sociale huur en middenhuur er-
voor?  Wat zijn de problemen voor de korte 
termijn en wat voor de langere termijn. 

We zien dat gemeenten het belang van betaalbaarheid ondersteunen. Als gevolg van opgelopen 
grondprijzen en bouwprijzen is het helder dat veel projecten met bijvoorbeeld 100% betaalbaar seg-
ment niet meer rendabel zijn. Deze zijn er dan ook bijna niet.  
Dit heeft naast de volkshuisvestelijke ambities en hoge grondprijzen, ook te maken met het ambitieni-
veau op onder andere het gebied van energieneutraliteit, klimaatadaptiviteit, circulair en gezonde leef-
omgeving. Veel projecten kennen een onrendabele top.  
In algemene zin kampen veel gemeenten met gebrek aan personeel op verschillende disciplines die 
noodzakelijk zijn om een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.  
Effect is onder andere dat de er onvoldoende geschikte/betaalbare woningen zijn voor mensen met 
een kleine beurs.  

 2 De planning in regio Amersfoort en Food-
valley blijft achter. Wat kan het programma 
versnelling woningbouw daarin betekenen? 

De instrumenten van het programma versnelling woningbouw zijn voor al de Utrechtse gemeenten be-
schikbaar en wordt proactief onder de aandacht gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om inzet van ex-
pertise en meedenkkracht om bijvoorbeeld projecten los te trekken zodat een stap van plan naar uit-
voering gezet kan worden. Het kan ook gaan om een financiële impuls.  
 
In de regio Amersfoort wordt met BZK, provincies, SWEV en regiogemeenten gewerkt aan het sluiten 
van een woondeal regio Amersfoort. Dit biedt extra mogelijkheden om te zorgen voor versnelling.  
 
In de regio Amersfoort wordt gewerkt aan het Ontwikkelbeeld en in de regio Arnhem/Nijmegen/Food-
Valley aan een verstedelijkingsstrategie. Deze strategische documenten vormen de basis voor plan-
vorming voor wonen en daarmee voor extra plancapaciteit. Wij verwachten dat de plancapaciteit (po-
tentiële locaties) in deze regio’s via deze trajecten zal toenemen en daarmee ook de realisatie van 
meer woningen. 

 3 Zijn er in de provincie/gemeenten plannen 
voor tijdelijke woningen? 

‘Flexwonen’ is een breed koepelbegrip. Daarbij kan het gaan om het realiseren van tijdelijke woningen 
of om het realiseren van permanente woningen die specifiek worden benut voor tijdelijke huisvesting. 
De contractvorm kan duiden op tijdelijk gebruik, de locatie kan tijdelijk beschikbaar zijn of het gebouw 
heeft een tijdelijk karakter. Ook de doelgroep voor de flexwoningen is zeer divers. Denk aan inzetbaar 
voor spoedzoekers, starters, vergunninghouders, arbeidsmigranten, uitstroom uit de maatschappelijke 
opvang/beschermd wonen etc. Het programma Versnellen Woningbouw ondersteunt flexwonen: 

• Ondersteuning op maat. Daarbij gaat het om specifieke verzoeken van gemeenten, en het opzetten 
en aanbieden van een kennisplatform. De provincie Utrecht heeft in november 2020 een partner-
schap voor een jaar afgesloten met het Expertisecentrum Flexwonen. 

• Het vinden van locaties. Op dit moment wordt, samen met de provincie Gelderland, als pilot een lo-
catiescan in de Regio Foodvalley uitgevoerd. 

• Arbeidsmigranten. Daarbij gaat het om onderzoek naar zowel het aantal werkenden in de provincie 
Utrecht, als de huisvesting voor arbeidsmigranten in de provincie. Ook wordt ingezet op een instru-
mentenkoffer.  

• Flex-carrousel. Uitwerken van de rol van de provincie bij het vinden van mogelijkheden om tijdelijke 
woningen te verplaatsen (organiseren van een flex-woningen-carrousel), waarmee op een locatie de 
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exploitatietermijn verkort kan worden, maar voor de betreffende woningen zelf, de levensduur uitge-
smeerd wordt over een langere periode (en meerdere locaties). 

  
Binnen de provincie zijn meerdere gemeenten actief met tijdelijke woningen. Een voorbeeld is het pro-
ject Pionier in de gemeente Amersfoort. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Amersfoortse corpora-
ties Omnia Wonen, Portaal en gemeente Amersfoort. De woningen zijn bedoeld voor starters op de 
woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op 
zichzelf gaan wonen. De provincie heeft geen rol bij dit project. 
Daarnaast zijn ook gemeenten als Vijfheerenlanden, Bunnik, Woudenberg, IJsselstein en Veenendaal 
bezig met verschillende projecten die zij nu verder aan het verkennen en uitwerken zijn. Verder staan 
er ook al enkele projecten in Utrecht, zoals Place2bu.   

 4 Worden er in de provincie woningbouwpro-
jecten ontwikkeld waarin een deel van de 
bewoners statushouders zijn of mensen die 
maatschappelijke ondersteuning nodig heb-
ben met de bedoeling dat bewoners elkaar 
steunen. Wat is de laatste stand van zaken 
inzake de huisvesting van statushouders? 

Via het regionaal programmeren hanteren we het uitgangspunt bij nieuwbouw van 50% betaalbaar op 
regionaal niveau. Heel veel gemeenten hanteren 30% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten. 
Binnen dit aanbod kunnen ook de vergunninghouders terecht, net als alle andere doelgroepen. Bin-
nen de provincie worden ook projecten ontwikkeld waar vergunninghouders of mensen die maat-
schappelijk ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn Meanderpark in Nieuwegein, 
Place2bu en de Pionier. 
 
In de bijlage is de huidige stand van zaken inzake de huisvesting van statushouders opgenomen.   
Bij de IBT toezichtgesprekken sluiten wij aan om samen met de gemeenten te kijken naar mogelijke 
oplossingen en eventuele ondersteuning vanuit het programma Versnelling Woningbouw. Tevens 
heeft de provincie samen met de gemeenten Amersfoort en Utrecht een kansenmakelaar ingehuurd.  

 5 Komt in het overleg met de gemeenten  een 
onderwerp als de voorrangsregeling aan de 
orde? 

Het onderwerp van voorrangsregeling komt af en toe aan de orde, maar is vooral aan de gemeenten 
zelf. 

 6 Is er in het overleg met de gemeenten aan-
dacht voor het in stand houden van de be-
staande woningvoorraad? Hebben gemeen-
tes regelingen om onttrekkingen te beheer-
sen? 

Vanuit het programma versnelling woningbouw is aandacht voor de bestaande voorraad waarbij de 
inzet gericht is op (versnelde) toevoeging van woningen via de (grotere) transformatie en/of herstruc-
tureringsprojecten. Via de Vitale Wijken aanpak wordt ingezet op de vitaliteit en leefbaarheid. 
 
De focus in de gesprekken met gemeenten ligt op gebiedsontwikkeling en transformatie projecten. 
Het aantal onttrekkingen is geen onderwerp van gesprek met de gemeenten.  Gemeenten hebben de 
mogelijkheid om via de huisvestingverordening voorwaarden te stellen aan onttrekkingsvergunningen. 

 7 Klopt het dat corporaties nog steeds veel 
woningen verkopen om de financiële moge-
lijkheid te hebben voor het realiseren van 
nieuwbouw? 

Dat is een afweging die elke corporatie voor zichzelf maakt. We merken hierbij op dat als corporaties  
verkopen dat vooral gebeurt om de bestaande voorraad te verduurzamen of om nieuwbouw toe te 
voegen. Vanuit gemeenten dan wel andere partners zijn er geen signalen ontvangen dat dit ‘te veel’ 
gebeurd in de provincie Utrecht. Vanuit de provincie hebben we hierin geen formele rol. Wel wordt er 
gestreefd naar een gezond bezit en boekhouding bij corporaties. Voor de korte termijn worden er geen 
tekorten verwacht dit in tegenstelling voor de middel- en lange termijn. Het beeld lijkt te zijn dat de op-
gave voor verduurzaming, beheer, onderhoud en nieuwbouw meer kosten met zich mee gaat brengen 
dan er inkomsten tegenover staan op de (middel)lange termijn. Dit fundamentele punt is een aspect 
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wat in de kabinetsformatie naar alle waarschijnlijkheid aan de orde zal komen. Overigens is de financi-
ele positie voor de RWU-corporaties (U16) onderzocht en wordt dit beeld bevestigd.1    

 8 Hoe verloopt het overleg met het Rijk over 
de financiële positie van de corporaties in 
het bijzonder het afschaffen van de ver-
huurders heffing? 

Het is een punt dat momenteel in de kabinetsformatie wordt meegenomen. Het overleg verloopt con-
structief maar er is nog geen besluit over genomen. 
 

 9 Er wordt gewerkt aan een duurzaamheid 
convenant. Hoe verloopt het overleg Wat is 
daarvan de stand van zaken? Wanneer 
komt dit convenant naar PS? Is het mogelijk 
gemeenten te faciliteren op het  gebied van 
circulariteit.( bijvoorbeeld door experts op 
het terrein van circulariteit aan te trekken bij 
de provincie die gemeenten kunnen advise-
ren) 

De eerste fase (peiling van draagvlak) van de totstandkoming van het convenant ‘duurzaam bouwen’ 
is positief afgerond. In goed overleg met de initiatiefnemers van het eerste moment zijn we nu bezig 
om het verdere proces in te richten om tot een convenant te komen met brede afspraken over toe-
komstbestendig bouwen (energie, klimaat, circulariteit). Naar verwachting kan het convenant dit najaar 
ondertekend worden. (Naar verwachting Q4 in PS). Voor die tijd wordt een eerste concept voorgelegd 
aan PS. Het streven is een gezamenlijke ondergrens te formuleren op deze thema’s met ruimte voor 
hogere ambities. Met het convenant worden ook duidelijk wat nodig is om de gedeelde ambities ver-
der te brengen.  
Geconstateerd is dat, zeker de kleinere gemeenten, beperkte capaciteit hebben om input te leveren 
voor het convenant. Zij zien wel de meerwaarde van het convenant. Daarom proberen wij zoveel mo-
gelijk gebruik te maken van de kennis en capaciteit van grotere gemeenten en bestaande samenwer-
kingsverbanden zoals Cirkelstad en NMU (naast marktpartijen), zodat alle gemeenten betrokken zijn 
bij het convenant.   

 10 Ziet u mogelijkheden voor meer industriële 
woningbouw die circulair is en waarmee 
veel sneller kan worden gebouwd ? 

Ja deze worden gezien. Provincie Utrecht heeft op 8 april de City Deal conceptueel en circulair bou-
wen mede ondertekend. 

 11 De meeste huurders hebben weinig financi-
ele mogelijkheden om woningen te isole-
ren? Bij de kadernota van 2019 was een 
motie aangenomen voor een duurzaam-
heidsfonds, wat is de status daarvan op dit 
moment? 

In PS 9 juli 2018 is de Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 besproken. Bij de stemming staat dat de 
motie 44 duurzaamheidsfonds is ingetrokken. Stemlijst-PS-9-juli-2018.pdf (provincie-utrecht.nl) 
Als college hebben we wel volop aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energie-
transitie. In 2020 hebben we een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de haalbaarheid en betaal-
baarheid van de energietransitie in de Provincie Utrecht. Dit heeft inzicht gegeven in hoeverre deze 
thema’s spelen in de buurten van alle gemeenten in de provincie. Ook zijn alle gemeentelijke en lan-
delijke financieringsregelingen geïnventariseerd. Er komen op grote schaal middelen beschikbaar mid-
dels het nationaal warmtefonds in de vorm van een energiebespaarhypotheek (klik hier voor meer 
info). Ook VvE’s (>8 woningen) hebben nu toegang tot energiebespaarleningen. Onze inspanningen 
richten we op het goed benutten daarvan. Hiervoor is de aanpak inclusieve energietransitie uitge-
werkt. Bij de Kadernota zijn extra middelen aangevraagd (€ 8,9 mln. voor de periode 2021-2024). In 
lijn met het klimaatakkoord focust de provincie op schaalbare collectieve aanpakken. Het is belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Vanuit sociaal oogpunt, maar ook vanwege de voordelen van 
schaalgrootte. Naast het ondersteunen van inclusieve collectieve aanpak richten we ons ook op het 
ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen. We ondersteunden in 2020 de ontwikkeling van het in-
strument gebouwgebonden dienstverlening, een eerste pilot is in ontwikkeling in Gemeente Amers-
foort.    

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-over-bestedingsruimte-en-opgaven-voor-woningcorporaties 

Actualisatie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z04780&did=2021D10590    

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Besluitenlijst/Stemlijst-PS-9-juli-2018.pdf
https://energiewerkplaatsutrecht.nl/nieuws/1944655.aspx?t=Doorgeven-postcodes-gemeentelijke-wijkaanpakken-tbv-Energiebespaarhypotheek
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakhgo8saS_i6kpNfbrjuc_jJIDRS3NRIkkzxFCD-nhVVj2K9XJFfvAkaAsnaEALw_wcB
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-over-bestedingsruimte-en-opgaven-voor-woningcorporaties
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z04780&did=2021D10590
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Een voorbeeld van een concreet project die we als provincie mede mogelijk hebben gemaakt met fi-
nanciering uit het Provinciaal Energiefonds is Delen Duurzame Energie in Houten (https://delenduur-
zameenergie.nl/dde-houten/) voor huurders.  

(stavaza so-
ciale woning-
bouw)  

12 Deze vragen zijn (tevens) bedoeld voor 
een gesprek met de corporaties. 
Zijn er voldoende locaties in beeld waar so-
ciale huur gebouwd kunnen worden? 

In feite kunnen sociale woningen op elke locatie worden gebouwd. In die zin zijn er voldoende locaties 
in beeld. Doordat corporaties en gemeenten weinig grond in bezit hebben kunnen zij lastig sturen en 
zijn zij afhankelijk van de markt om hun opgave te verwezenlijken.  
In de provincie lijkt de opgave in de ene regio meer haalbaar dan in de andere. In de regio U16 is de 
opgave lastiger omdat de opgave groot is.   

 13 Welke ambities hebben de gemeenten t.a.v 
sociale woningbouw bij regionale program-
mering en hoe kan de provincie goede 
randvoorwaarden bieden om dit mogelijk te 
maken? 

In het Kader voor regionale programmering wonen en werken hebben PS onder andere aangegeven 
dat er voor wat betreft wonen in de regionale programma’s algemene afspraken moeten worden ge-
maakt over de ambitie om 50% van het woningbouwprogramma te realiseren in het sociale en mid-
deldure segment. De in het Kader aangegeven ambities zijn voor ons het uitgangspunt geweest voor 
de kwalitatieve afspraken in de regionale programma’s. In de programmeringsgesprekken is gebleken 
dat de meeste van deze ambities door gemeenten worden gedeeld. De ambitie voor 50% in het soci-
aal/middeldure segment wordt breed gedeeld. NB: In het PS kader Regionale programmering is in bij-
lage 2 een overzicht opgenomen van het beleid van de afzonderlijke gemeenten t.a.v. sociaal/mid-
deldure woningbouw.  
 
Bij de regionale programmering is het de gedeelde inzet om als gezamenlijke ambitie te formuleren 
dat gemeenten en provincie op regionaal niveau 50% van de toe te voegen woningen te realiseren in 
het goedkope of middeldure segment. En dat gezien de opgave partijen ernaar streven dat zoveel mo-
gelijk woningen gebouwd worden die een eind onder de bovengrens van middelduur zitten, zodat een 
grotere doelgroep bereikt wordt. In het kader van regionale programmeren worden met de regio’s ook 
nadere afspraken gemaakt over hoe de verwezenlijking van de ambitie een stap verder te brengen. In 
de tweede helft van 2021 zal nader worden uitgewerkt hoe we deze ambitie en afspraken gaan moni-
toren.  
De essentie van de regionale programma’s wordt opgenomen in een provinciaal programma wonen 
en werken. Daarmee worden de uitkomsten van de 1e ronde regionale programmering verankerd in 
het provinciaal beleid. In juni wordt u per statenbrief geïnformeerd over het ontwerp provinciaal pro-
gramma.  

 14 Zijn er financiële belemmeringen en hoe 
kunnen we deze oplossen? Wij denken 
hierbij o.a. goedkope bouwgrond en de ver-
huurdersheffing. 

Veel projecten kennen een onrendabel top. Een tekort op projectniveau is veelal ingegeven door het 
woningbouwprogramma; vooral het betaalbaar segment. Gemeenten kunnen aan de ‘programma-
knop’ draaien maar achten dat niet wenselijk want dat gaat altijd ten koste van het hoog noodzakelijke 
betaalbare segment. Een deel van de onrendabele top kan naast dure bouwgrond ook worden veroor-
zaakt door de invulling van meerdere kwalitatieve ambities als circulair, klimaatadaptief, energieneu-
traal, (gebouwd) parkeren, betaalbaar, multifunctioneel met werken, wonen, recreëren). Ook kampen 
verschillende gebiedsontwikkelingen met tekorten op bovenplans gebied. Deze kosten (voor bijvoor-
beeld bereikbaarheid/verkeersontsluitingen en/of andere voorzieningen) zijn niet toe te rekenen aan 
het woningbouwproject en moeten op een alternatieve manier worden bekostigd. Gemeenten zijn dik-
wijls niet (meer) vermogend genoeg. Ook speelt mee dat gemeenten een beperkte grondpositie heb-
ben (ligt veelal bij de markt).   
Oplossingsrichtingen zijn onder meer bijdragen aan de onrendabele top (investering/subsidie de busi-
nesscase sluitend te maken). Soms verstrekken wij subsidie om de businesscase van een 

https://delenduurzameenergie.nl/dde-houten/
https://delenduurzameenergie.nl/dde-houten/
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gebiedsontwikkeling met minimaal 50% sociale en middeldure woningen sluitend te krijgen. In dat ka-
der hebben wij ingezet op voortzetting van het Rijks-instrument van de Woningbouwimpuls in de vol-
gende kabinetsperiode. Dit leidt echt tot versnelling van de woningbouw door knelpunten in met name 
bovenplanse kosten weg te nemen  
Afschaffen van de verhuurdersheffing in huidige vorm om de investeringscapaciteit van woningcorpo-
raties te verhogen, kan bijdragen. Dit is een rijks-aangelegenheid.  Zie ook vraag 8.  

 15 Wij vinden het behoud van bestaande voor-
raad ook belangrijk. Is het noodzakelijk om 
huurhuizen te verkopen vanwege het tekort 
aan middelen bij corporaties? 

Zie antwoord bij vraag 7.   
 

 16 Zien de corporaties mogelijkheden voor in-
dustriële woningbouw, waarmee sneller én 
circulair kan worden gebouwd? 

Ja dat zien zij. Ook hun koepelorganisatie Aedes is daar actief mee bezig met bijvoorbeeld het Ont-
wikkelparcours conceptueel bouwen. 

 17 Hoe is de financiële positie van de corpora-
ties in onze provincie? Wat hebben zij no-
dig? 

Bij betaalbaarheid gaat het niet alleen om het bouwen door corporaties. Het gaat om het gehele ‘stel-
sel’ waar de condities voor op orde moeten zijn. De financiële positie per corporatie verschilt. Op basis 
van  ‘actualisatie rapport opgaven en middelen corporatiesector’ (zie voetnoot vraag 7) kunnen de cor-
poraties 64% van de opgave betalen. Vanaf 2025 ontstaan de eerste tekorten in U16 en vanaf 2028 is 
sprake van een landelijk knelpunt.   
Corporaties geven aan meer grond (locaties) en meer middelen nodig te hebben.   

 18 Er in onze provincie behoefte aan bijzon-
dere woningen/woonvormen voor mensen 
die (maatschappelijke) ondersteuning nodig 
hebben of in een beschermde setting willen 
wonen. Hoe zien corporaties hun rol bij het 
realiseren van dergelijke woonvormen? Zijn 
er concrete voorbeelden te noemen? 

Dit is primair een vraag aan de corporaties.  
 
Voorbeelden:  
- De Pionier in Amersfoort (gemengd wonen voor jongeren) van Omnia Wonen en Portaal. Beschik-

baar voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen 
en vanuit (jeugd)zorg op zich zelf gaan wonen.  

- Meanderpark in Nieuwegein (Portaal) is een gemengd woonconcept waar zowel reguliere huurder 
wonen als kwetsbare bewoners die met de nodige begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Het be-
treft hier een transformatie van een leeg kantoorgebouw naar een woongebouw met 250 sociale 
huurwoningen voor diverse doelgroepen, zoals starters, spoedzoekers en vergunninghouders. On-
geveer een derde van de woningen is bestemd voor mensen die tijdelijk of permanent begeleiding 
nodig hebben. De meeste worden begeleid naar zelfstandig wonen.   
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Bijlage bij vraag 4: stand van zaken inzake de huisvesting van statushouders

 


