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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgangsrapportage Programma Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Met deze Statenbrief en bijbehorende voortgangsrapportage, wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van het Programma Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024. 
 
Inleiding  
Op 18 november 2020 is het programmaplan Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 vastgesteld door 
Provinciale Staten. Hierin is aangegeven hoe de provincie wil bijdragen aan de omvangrijke en complexe 
woningbouwopgave. Het hoofddoel van dit uitvoeringsprogramma ligt in het verlengde van de ambities uit het 
Coalitieakkoord en de provinciale Omgevingsvisie: versnelling van de woningbouw met het streven om te komen 
tot 10.000 woningen per jaar en met het streven tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale en 
middeldure segment. De focus van het programma is daarbij gericht op de versnelling van de woningbouwopgave  
op de korte termijn: locaties waar in de komende jaren concrete stappen worden gezet op weg naar realisatie. 
In het programmaplan zijn vier programmalijnen onderscheiden: (1) versnelling woningbouw; (2) versterken 
sociaal/middensegment; (3) bestaande voorraad en (4) kennisbank.   
 
In het programmaplan is opgenomen dat in lijn met de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, 
Provinciale Staten met regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang en resultaten van het Programma 
Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024. Mede vanwege het adaptieve karakter van het programma wordt vanaf 
2021 jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld die inzicht geeft in de voortgang van de inspanningen van het 
programma en in hoeverre en op welke wijze actuele inzichten leiden tot aanpassing van de acties van het 
programma. Daarbij wordt ook bekeken of de ingezette instrumenten succesvol zijn geweest en wat er nodig is 
om bij te sturen. 
 
Op 1 januari 2021 is het Programma Versnelling Woningbouw officieel gestart.  
 
In de Statenbrief ‘Rol en inzet provincie Utrecht bij versnelling woningbouw” (mei 2021) is ingegaan op de 
opvolging van de aanbevelingen uit het rapport “Bouwen aan regie. Onderzoek naar de provinciale rol op het 
gebied van wonen. Provincie Utrecht, december 2019.” opgesteld door de Randstedelijke Rekenkamer. Dit 
rapport is een belangrijke onderlegger geweest voor de totstandkoming van het programma Versnelling 
Woningbouw. In het tweede deel van deze Statenbrief is stilgestaan bij programmalijn 1 uit het programma. 
Daarbij is onder meer ingegaan op de ondersteuning gericht op versnelling en is inzicht gegeven in de knelpunten 
die worden ervaren en de oplossingen die worden geboden. 
 
Via deze eerste voortgangsrapportage geven we uitgebreider inzicht in de diverse activiteiten en projecten die 
vanuit het programma zijn opgestart om uitvoering te geven aan het programma. Daarbij gaan we in op inzet 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Programma%20Versnelling%20Woningbouw%202021-2024.pdf


 
  

vanuit alle programmalijnen. We geven daarbij inzicht in acties en behaalde resultaten uit de eerste drie kwartalen 
in 2021. Het is geen uitputtende weergave van de inzet en resultaten van het programma in de afgelopen periode 
maar een inkijk in de aanpak. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De ambitie is om jaarlijks een voortgangsrapportage uit te brengen.  
 
Bijlagen 
Voortgangsrapportage Programma Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 (periode januari – september 2021) 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


