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Inleiding 
Om als provincie het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland te blijven is een gezonde woning-

markt noodzakelijk. Helaas zijn vraag en aanbod op de Utrechtse woningmarkt uit balans. In de huidige krappe 

woningmarkt is het vinden van een geschikt huis een lastige opgave. Eén van de oplossingen om de woningmarkt 

vlot te trekken is het bouwen van voldoende woningen, en liefst zo snel mogelijk. Dat kan de provincie niet alleen.  

Gezien de omvang en complexiteit vraagt de woningbouwopgave om een regionale aanpak en samenwerking 

tussen verschillende partijen. Als provincie werken we op meerdere manieren aan deze woningbouwopgave.  

 

In de Omgevingsvisie Provincie Utrecht zijn de integrale lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysieke 

leefomgeving van de provincie Utrecht vastgelegd. De strategische keuzes en afwegingen zijn hierin vastgelegd. 

Daarbij zoeken wij de balans tussen enerzijds het faciliteren van de ruimtelijke opgaven en anderzijds het be-

schermen van de Utrechtse waarden. In de Omgevingsvisie is opgenomen dat voor de locatiekeuze voor wonen 

en bedrijventerreinen gewerkt wordt via de systematiek van regionale programmering. Dit is een cyclisch proces 

waarbij we aansluitend op de filosofie van de Omgevingswet, samen met gemeenten op regionaal niveau werken 

aan adaptieve programma’s voor wonen en werken. De essentiële informatie uit de drie regionale programma’s 

wordt opgenomen in een provinciaal Programma Wonen en werken. Dit provinciale programma kan gezien wor-

den als een beleidsuitwerkingsprogramma waarin het beleid zoals vastgelegd in onder meer de Omgevingsvisie 

verder wordt geconcretiseerd. In 2021 is op basis van de regionale programma’s het eerste provinciaal Program-

ma Wonen en werken 2021 opgesteld en op 5 oktober vastgesteld door GS.   

 

Qua verstedelijking werken we daarnaast samen met de 3 regio’s, gemeenten en andere partners in het kader 

van onder andere U Ned (regio U16), het Ontwikkelbeeld 2030-2040 voor de regio Amersfoort en de Verstedelij-

kingsstrategie voor Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Hierin worden strategische keuzes voor de (middel)lange ter-

mijn voorbereid voor o.a. toekomstige locaties. Deze lange termijn strategieën zijn input voor concrete locaties in 

de regionale en het provinciale programma.   

 

Ook met het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw geven we vorm aan de ambities uit het Coalitieak-

koord en de Omgevingsvisie.   

 

Met de voorliggende rapportage willen we PS informeren over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. We 

geven inzicht in wat we doen, wat nog wordt opgepakt, of partners tevreden zijn met onze inzet en of er verbeter-

punten zijn. Het is namelijk een adaptief programma: we willen kunnen inspelen op andere omstandigheden, 

leren en als nodig bijstellen. Daarom laten we ons ook adviseren. Zo zijn er vanuit het programma kansentafels 

georganiseerd waar diverse experts, gedeputeerde Van Muilekom hebben geadviseerd over de kansen en uitda-

gingen bij flexwonen (mei 2021) en over de rol van de provincie bij de ontwikkeling van binnenstedelijke woning-

bouwlocaties (oktober 2021). Ook zijn we continue in gesprek met gemeenten, het Rijk en andere partners in de 

bouw.  

 

Via deze rapportage geven we inzicht in de diverse activiteiten en projecten die vanuit het programma VW zijn en 

worden opgestart om uitvoering te geven aan het programma. We geven daarbij inzicht in acties uit de eerste drie 

kwartalen van 2021. Het is geen uitputtende weergave van de inzet en resultaten van het programma in de afge-

lopen periode maar een inkijk in de aanpak. 

 

Uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw 2021 t/m 2024 

Op 18 november 2020 is het programmaplan Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024  vastgesteld door Provin-

ciale Staten. Hierin is aangegeven hoe de provincie wil bijdragen aan de omvangrijke en complexe woningbouw-

opgave. Op 1 januari 2021 is het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw (hierna: programma VW) ge-

start. De bijhorende subsidieverordening is ingegaan per 1 april jongstleden.     

 

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:   

 

 

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/sites/omgevingswet/files/2021-03/Omgevingsvisie%20provincie%20Utrecht%20PS%2010%20maart%202021_INTERACTIEF.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/media/6247
https://www.provincie-utrecht.nl/media/6247
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Programma%20Versnelling%20Woningbouw%202021-2024.pdf
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Programmalijn Inzet gericht op:  Acties die bijdragen aan:  

1: Versnelling  

woningbouw 

Ondersteunen en initiëren van activiteiten die bijdra-

gen aan het groeien naar een woningbouwproductie 

van 10.000 woningen per jaar. Dit door de woning-

bouw te versnellen en het voorkomen van vertraging. 

Harde plancapaciteit tot uitvoering brengen.  

Zachte plannen omzetten in harde plannen. 

Versterken samenwerking.  

Meer faciliteren (nieuwe) woonvormen.  

2: Versterken  

sociaal / midden- 

segment 

Ondersteunen en initiëren activiteiten die bijdragen 

aan de ambitie dat van de nieuwe woningen er mini-

maal 50% in het sociale en middeldure segment wordt 

toegevoegd. 

Inzet financiële instrumenten.   

Agendering en lobby.    

Stimuleren samenwerking. 

3: Bestaande  

voorraad 

Het beter benutten (optimaliseren) van de bestaande 

woningvoorraad middels herstructurering en transfor-

matie. 

Stimuleren doorstroming.  

Benutten kansen herstructurering en transfor-

matie  (inzet OMU) 

4: Kennisbank  

 

Bijdragen aan betere monitoring en kennisontwikkeling 

en overdracht tussen woningbouwpartners in de regio 

en het bijdragen en leveren van actuele en eenduidige 

informatie. 

Optimalisering monitoring.   

Proactief kennisdelen. 

Kennisontwikkeling. 

 

In het programmaplan is aangegeven dat bij de uitvoering vijf leidende principes worden gehanteerd:  

1. We werken proactief en richten ons op de korte termijn. 

2. We richten ons op locaties (passend binnen provinciaal beleid) in de gehele provincie. 

3. We richten ons op fysieke maatregelen. 

4. We gaan uit van integrale gebiedsontwikkeling waarbij we ambities verbinden en kansen koppelen. 

5. We werken met een adaptief en flexibel programma. 

 

Via verschillende activiteiten wordt uitvoering gegeven aan het programma Versnelling Woningbouw. Daarbij zijn 

een aantal hoofdthema’s te onderscheiden die bijdragen aan de verschillende programmalijnen:  

- versnellen (inzet gericht op versterken realisatiekracht en plannen -versneld- tot uitvoering te brengen).   

- betaalbaarheid (o.a. verkennen en onderzoeken van mogelijke financieringsconstructies).  

- doorstroming (krapte op de woningmarkt kan deels worden opgelost met doorstroming).  

- nieuwe woonvormen (specifieke woonvormen; bijv. flexibele woonvormen kunnen een oplossing bieden voor 

urgente vraagstukken).  

- transformatie, herstructurering, uitplaatsing hinderlijke bedrijven (kans om versneld woningen toe te voegen).  

- verbinden en lobby (intern provincie verbinden/afstemming; agendering en lobby bij o.a. het Rijk).  

- monitoring (volwaardig data- en kennisplatform ontwikkelen).  

- communicatie en kennisdeling (programma bekendheid; kennis ontwikkelen en delen). 

 

Onderstaande tabel geeft aan hoe bovenstaande hoofdthema’s bijdragen aan de verschillende programmalijnen. 
Daarbij is het belangrijkste raakvlak aangegeven.  

 

 

Thema  

Programmalijn 1: 

versnelling  

woningbouw 

Programmalijn 2: 

versterken sociaal 

/ middensegment 

Programmalijn 3: 

bestaande voor-

raad 

Programmalijn 4: 

kennisbank 

Versnellen O O O  

Betaalbaarheid  O   

Doorstroming  O O  

Nieuwe woonvormen O O   

Transformatie / herstructurering / 

uitplaatsing hinderlijke bedrijven 
O  O  

Verbinden en lobby O O   

Monitoring    O 

Communicatie en kennisdeling    O 

   

 
Leeswijzer 

Als eerste worden, na een kort algemeen beeld waar we nu staan, enkele aansprekende resultaten uit de drie 

regio’s geschetst. Hieruit blijkt ook hoe breed de inzet vanuit het programma kan zijn. Vervolgens wordt ingegaan 

op verschillende thema’s. Tot slot is een korte doorkijk naar 2022 opgenomen.  
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Algemeen beeld  
Ook in onze provincie is het gespannen beeld op de woningmarkt te zien: de prijzen lopen op, het woningaanbod 

neemt af en het wordt voor woningzoekers steeds moeilijker om aan een betaalbare woning naar wens te komen. 

Gelukkig kent onze provincie een voldoende grote planvoorraad voor nieuwbouw of transformatie. De complexi-

teit die vaak bij deze projecten hoort, pakken wij als programma VW mee aan. Er is niet één hoofdknelpunt te 

noemen of één alle oplossende maatregel. Maatwerk leveren is het devies. Wel is het pallet van knelpunten dui-

delijk waarbij een aantal belangrijke zijn: capaciteitsproblemen bij gemeenten, publieke tekorten bij projecten en  

de remmende werking van besluitvorming binnen gemeenten.  

 

Als we terugkijken naar de afgelopen drie kwartalen kunnen we onder meer constateren dat we vanuit dit uitvoe-

ringsprogramma een goed netwerk hebben met alle gemeenten in de provincie. We trekken ook veel samen op 

met gemeenten, bijvoorbeeld richting Rijk bij de lobby voor het continueren van de woningbouwimpuls (WBI) en 

de totstandkoming en uitvoering van de Woondeals. Naast het goede netwerk met de gemeenten, hebben we ook 

met de corporaties, marktpartijen, kennis/belangenorganisaties en het Rijk goede contacten opgebouwd.  

 

We ondersteunen veel projecten die bijdragen aan de versnelling van de woningbouwopgave. Projecten in ver-

schillende planfase die zowel op de korte termijn als op de meer langere termijn leiden tot realisatie van nieuwe 

woningen. We zien een toename in het aantal toegevoegde woningen. In 2019 waren dat 7.018 woningen, in 

2020 7.875 en in 2021 in de periode t/m augustus 4.973 woningen. 

 

We zien dat de beperkte capaciteit bij gemeenten een groot (structureel) knelpunt is. Veel gemeenten hebben 

gebrek aan personeel dat noodzakelijk is om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Als provincie kun-

nen we hier incidenteel een oplossing voor bieden. We hebben dit jaar bijvoorbeeld via de flexpool veel ingezet 

op tijdelijke extra capaciteit bij gemeenten. Het geluid wordt steeds sterker dat het structureel vervullen van vaca-

tures een zeer lastige opgave is. Ook wordt het in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld vergunningverlening) en bij de 

kleinere gemeenten steeds lastiger om inhuur te vinden. 

 

We zien dat de financiering van woningbouw een groot knelpunt is. Er zijn grote publieke tekorten van woning-

bouwplannen. De rapportage van adviesbureau Rebel (opgesteld in opdracht van ministerie BZK met input vanuit 

onder meer de provincies) laat zien dat de totale kosten voor de zogenaamde publieke onrendabele top in de 

provincie Utrecht ongeveer € 1,5 miljard bedragen; gemiddeld € 10 tot 20.000 per woning. Het gaat hierbij veelal 

om publieke tekorten voor regionaal en ontsluitende infrastructuur en groen. Dit bedrag is exclusief investeringen 

voor de grote schaalsprongen in infrastructuur die niet direct zijn toe te rekenen aan woningbouw, maar wel rand-

voorwaardelijk zijn.  

Gemeenten zijn niet in staat om deze publieke tekorten alleen te dichten. Een bijdrage van het Rijk is onontbeer-

lijk. Medio oktober is nog onduidelijk of er vanuit het Rijk structureel (meer) geld beschikbaar komt. 

 

We zien een toenemende urgentie vanuit de woningmarkt, voor starters, arbeidsmigranten, statushouders. We 

hebben hiervoor onder andere via het thema flexwonen aandacht voor.  

We weten nog niet of Covid19 blijvende effecten op de woningmarkt heeft. Nog niet duidelijk is of het leidt tot een 

(blijvende) vraag naar andere woonmilieus. Wel zien we dat er sprake is van tekorten aan en duurder bouwmate-

riaal.  

 

Het programma is sterk gericht op capaciteits/kennisondersteuning bij gemeenten, wegwerken van publieke te-

korten en het zoeken van innovatie op bijvoorbeeld doorstroming. Dat zijn op dit moment speerpunten in het 

werkveld. In de afgelopen periode hebben we ons ook laten adviseren over onze rol. Bijvoorbeeld via kansenta-

fels en contacten in ons netwerk. Op basis hiervan zijn we van mening dat we op de goede weg zijn.  

 

Ondanks een aantal bovengenoemde onzekerheden is het de verwachting dat we ook in 2022 voortvarend verder 

kunnen werken aan de gestelde woningbouwambities. In 2022 gaan we door op de ingeslagen weg; we blijven de 

inzet vanuit het programma zoals we die in 2021 hebben gedaan, dan ook continueren. Hierbij betrekken we ook 

onze partners. Immers, alleen samen kunnen we de woningbouwopgave oppakken. In dat kader organiseren we 

in januari 2022 een Platform Wonen: een kennis en netwerkevent voor al onze stakeholders.  
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Voorbeelden uit de drie regio’s  
 

Regio Amersfoort     

 

Nieuwe woon- en werkplek in de Amersfoortse binnenstad in Langs Eem en Spoor  

In Amersfoort ontwikkelt zich een bijzonder gebied: Langs Eem en Spoor. Met de herontwikkeling van dit gebied 

wil de gemeente de komende tien jaar een uniek stedelijk gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad en 

vlakbij NS-station Amersfoort. Een plek waar aandacht is voor wonen, werken, recreatie, openbare ruimte en 

duurzaamheid. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Amersfoort met 

3.000 tot 5.000 woningen (35% sociaal en 20% middensegment). In samenspraak met de provincie is er veel 

aandacht voor duurzame gebiedsontwikkeling in brede zin: klimaatadaptatie, energie, leefbaarheid en duurzaam-

heid/circulair en er is een sterke link met de opgave voor een vitaal Soesterkwartier. 

De gemeente Amersfoort en provincie hebben in oktober 2021 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten 

voor Langs Eem en Spoor. In de SOK zorgen gemeente en provincie ervoor dat de komende periode een aantal 

onderzoeksvragen (over bijvoorbeeld energie, bereikbaarheid, groen, duurzaamheid en wonen) wordt verkend en 

zo mogelijk wordt vertaald in nadere en concrete afspraken over samenwerking en financiering volgens geldende 

wet- en regelgeving. Dit komt aan bod in het reguliere jaarlijkse bestuurlijke overleg voor Langs Eem en Spoor. Er 

is financieel bijgedragen aan de uitplaatsing van brandstofverkooppunt (met LPG) SERVA en uitplaatsing van de 

ROVA (ROVA zorgt in Amersfoort voor de inzameling van huishoudelijk afval). Met de verplaatsing van beide 

bedrijven worden nu bestaande hindercirkels opgeheven en ontstaat er ruimte voor het realiseren van circa 1.500 

woningen.  

 

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Het gebied Langs Eem en Spoor is een mooi voorbeeldproject van hoe een 

verouderd bedrijventerrein nabij een station wordt heringericht tot een gebied met nieuwe functies als wonen, 

werken en recreëren. En ik ben ervan overtuigd dat wij als provincie het verschil kunnen maken door actief met 

partijen samen te werken, kennis in te brengen en te zorgen voor de benodigde financiële middelen, maar daar 

hebben we ook het Rijk voor nodig, zodat hier uiteindelijk 3.000 tot 5.000 woningen neergezet kunnen worden.” 

 

 

De Hoef West in Amersfoort wordt stadswijk Hoefkwartier  

De Hoef-West is nu nog vooral een kantoorgebied met een aantal onderwijsinstellingen. Inzet is om dit gebied de 

komende jaren te transformeren naar een stadswijk waar het goed wonen, werken, leren en ontspannen is: het 

Hoefkwartier. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Amersfoort met 

2.500 tot 4.200 woningen (35% sociaal en 20% middensegment). Er is in samenspraak met de provincie veel 

aandacht voor duurzame gebiedsontwikkeling, gezonde leefomgeving en klimaat-adaptatie. In maart 2021 is de 

provincie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente als opmaat naar een langjarige sa-

menwerking bij de transformatie van dit gebied.  

De provincie is voornemens een subsidiebijdrage aan Amersfoort te leveren voor het Hoefkwartier, als cofinancie-

ring voor de toegezegde WBI-subsidie van het Rijk. Dit wordt ingezet om de aanleg van een calamiteitentunnel 

mede mogelijk te maken zodat de wijk voldoet aan de veiligheidseisen van een woongebied waar in de directe 

nabijheid regelmatig gif transport over het spoor plaatsvindt. Zonder deze tunnel is de geplande ontwikkeling van 

Hoefkwartier met 2.500 tot 4.200 woningen, niet mogelijk.  

 

Op naar een landschappelijk woon- en ontmoetingsgebied Dalweg in Soest 

De Dalweg is de grootste binnenstedelijke herontwikkelingslocatie van de kern Soest. Uitgangspunt voor de ont-

wikkeling zijn de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten. Een deelproject daarvan is het gebied rondom 

het politiebureau. De gemeente heeft het politiebureau opgekocht om deze samen met de achterliggende sport-

hal Beukendal te kunnen herontwikkelen tot woningbouw. Op deze locatie zullen circa 200 woningen voor een 

mix van doelgroepen worden ontwikkeld waarbij 50% bestaat uit het sociale en middensegment (koop en huur). 

De uitvoering van deze plannen is alleen mogelijk bij uitplaatsing van de aanwezige politiezendmast met daarbij 

behorende milieuhindercirkel. Het programma VW heeft ondersteuning geleverd met inzet van denk- en mens-

kracht en een subsidiebijdrage voor de uitplaatsing van de zendmast.  
 

Ontwikkelstrategie voor Bunschoten 

Recent werd een (beeldbepalende) locatie te Bunschoten verkocht aan een ontwikkelaar. Deze heeft zich met 

een plan gemeld bij de gemeente. Vanwege de (tijds)druk die op het project ligt, heeft de gemeente behoefte aan 

een gedegen voorbereiding om het gehele traject in één keer goed te kunnen doorlopen. Om dit te kunnen doen 
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is er in deze fase behoefte aan strategisch advies. In samenspraak met het programma VW is gekozen voor het 

(laten) uitvoeren van een quick scan over de ontwikkelrichting en -strategie voor de locatie en het benoemen van 

vervolgstappen en/of handelingsperspectieven. Deze quick scan is in oktober 2021 nog niet afgrond.  

 

Klein maar fijn wonen in Woudenberg 

Gemeente Woudenberg wil op twee locaties een transformatieproces inzetten van nu minder intensief gebruikte 

binnenstedelijke gebieden naar woningbouwlocaties. Hierbij is volop aandacht voor groen en structuurverbete-

ring. Het gaat hierbij om locaties waarbij gedacht wordt aan permanente en tijdelijke kleine woonvormen in de 

goedkope en middeldure sector. De schaal en omvang van de gemeente maakt dat verschillende kleine en grote 

projecten naast elkaar botsen met de te beperkte omvang van het ambtelijk apparaat. Toevoegen van woningen 

op een locatie waar deze nog niet aanwezig zijn vraagt ook om zorgvuldig overleg en betrekken van eigenaren, 

huurders en bewoners. De gemeente heeft een aanvraag ingediend om met steun van de provincie met flexpool-

gelden een tijdelijk projectteam in te stellen om de ontwikkeling van deze locaties op te starten. Dit zorgt voor 

versnelling van de woningbouwontwikkeling in Woudenberg in een segment waarin de vraag hoog is.  

 

Woondeal  

In 2021 is de woondeal regio Amersfoort als addendum woondeal regio Utrecht/U16 tot stand gekomen. Zie ve-

der onder kopje Woondeal.  

 

 

Regio FoodValley           

 

Het Ambacht te Veenendaal: Van bedrijventerrein naar gemêleerd woonmilieu 

Het verouderde bedrijventerrein Het Ambacht is één van de laatste binnenstedelijke mogelijkheden om substanti-

ele woningbouw in Veenendaal te realiseren. Het bedrijventerrein is verouderd, maar nog wel grotendeels in 

gebruik. De gemeente is van plan gefaseerd over een periode van 10 jaar de mix van kleine enkele grote bedrij-

ven te transformeren naar ca. 1.500 woningen. Het Ambacht wordt daarbij getransformeerd naar een woongebied 

waar focus ligt op de betaalbaarheid van de woningen, OV en fiets zoveel mogelijk centraal staan en ook ruimte 

is voor werken.  

De gemeente heeft een WBI aanvraag ingediend voor de derde tranche. De provincie heeft deze aanvraag on-

dersteund. Daarnaast zal de provincie bij toekenning van de WBI aanvraag, de gemeente verder ondersteunen bij 

de realisatie van deze binnenstedelijke complexe gebiedsontwikkeling.  

 

Vernieuwingsplannen Het Franse Gat in Veenendaal 

De woningcorporatie Patrimonium en de gemeente Veenendaal zijn gestart met vernieuwingsplannen voor de 

wijk Het Franse Gat. Zo'n 1.100 huurwoningen van Patrimonium uit de jaren vijftig moeten grondig gerenoveerd 

worden of vervangen door nieuwbouw. Daarbij wordt de wijk in bredere zin verbeterd en voorbereid op de toe-

komst: energiezuiniger, klimaatadaptiever, inclusiever, met een gezonder leefklimaat. De vernieuwing is in 2021 

gestart met de renovatie van eerste flats. De totale herstructurering zal 10 tot 15 jaar in beslag nemen.  

Recent is een gefaseerde sloop aangekondigd van zo'n 250 woningen en zijn stedenbouwkundige randvoorwaar-

den geformuleerd voor de vervangende nieuwbouw. Naast het benutten van kansen om de wijk in bredere zin te 

verduurzamen, worden kansen benut om verbeteringen aan te brengen in de stedenbouwkundige structuur van 

de wijk. Daarmee wordt ruimte geboden voor o.a. meer woningen (verdichten), met een grotere diversiteit, meer 

ruimte voor voetgangers en fietsers en meer groen.  

Omdat het gaat om een complex en langdurig proces willen de gemeente en de woningcorporatie een samen-

werkingsovereenkomst opstellen om hiermee een aantal uitgangspunten vast te leggen waardoor de uitvoering 

en realisatie sneller en soepeler verloopt. De provincie heeft de intentie deze ontwikkeling te ondersteunen.  

 

Pilot locatiescan flexwonen in Rhenen 

De beperkte beschikbaarheid van geschikte locaties is een belemmering voor de ontwikkeling van flexwonin-

gen. Om gemeenten te helpen met het vinden van geschikte locaties is in samenwerking met de provincie Gel-

derland en het Kadaster een Locatiescan Flexwonen opgezet. Op basis van geo-informatie (uit o.a. de planmoni-

tor woningbouw) worden kansrijke locaties geselecteerd, die vervolgens met de deelnemende gemeenten worden 

besproken. In de eerste helft van 2021 is de locatiescan als pilot eerst in Rhenen gestart waarna deze is opge-

schaald naar de hele regio Foodvalley. De evaluatie van de pilot is in oktober klaar. Op basis van de evaluatie 

gaan wij met de regio’s Amersfoort en U16 het gesprek opstarten met als doel om ook daar een locatiescan uit te 

voeren. 
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Regio U16                

 

Woningbouwimpuls Woerden 

Het programma VW heeft het binnenhalen WBI Woerden voor het project Middelland met ruim 2000 woningen, 

mede mogelijk gemaakt. Via de regionale flexpool U16 (gevoed door woondeal U16 en provincie) heeft de ge-

meente Woerden expertise kunnen inhuren om tot een succesvolle aanvraag te komen bij de 2e tranche van de 

WBI. Het gaat in Woerden om de ontwikkeling van een nieuw stuk stad aan de zuidkant van de spoorlijn in Woer-

den. Dit bestaat uit drie deelgebieden waar volop plek is voor nieuwe woningen: Nieuw-Middelland, het Stations-

gebied en Snellerpoort. De gebieden kenmerken zich door een centrale ligging met een goede bereikbaarheid, 

veel ruimte voor water en groen en toekomstbestendige woningen. In dit gebied kunnen, tot 5000 woningen wor-

den gerealiseerd. Met de Woningbouwimpuls kunnen de eerste 2000 woningen worden gebouwd. Om de WBI-

gelden voor Middelland goed te besteden en daarmee een versnelling te genereren, ondersteunen we de ge-

meente bij de inzet van extra capaciteit en denkkracht. Zie ook dit nieuwsbericht   

 

Onrendabele top bij herontwikkeling van 350 woningen in gemeente Utrecht 

Het programma VW heeft middels een subsidie een deel van het publieke tekort weggenomen bij het project 

Thomas a Kempisplantsoen in Utrecht waardoor de besluitvorming door de Raad versneld kan plaatsvinden. Het 

doel van het project is bij te dragen een de woningbouwopgave van de gemeente Utrecht door op de locatie te 

verdichten. De huidige 178 verouderde sociale woningen zullen plaatsmaken voor circa 350 nieuwe woningen. 

Tenminste 70% van de woningen zal bestaan uit sociale woningbouw. De sociale huurwoningen zullen worden 

aangeboden in verschillende groottes en prijsklassen. Dit initiatief past binnen gemeentelijk beleid en de opgave 

die de gemeente heeft om de sociale woningvoorraad in de gemeente te vergroten, de doorstroming binnen de 

huizenmarkt te vergroten en de middeninkomens in hun vraag naar woonruimte te faciliteren. Een en ander is 

beschreven in de Woonvisie, het Actieplan Middenhuur en de Prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt 

met o.a. de corporaties Mitros en Portaal. Naar verwachting is het gehele project eind 2025 gereed. Dan staan er 

circa 350 toekomstbestendige woningen in het betaalbaar segment. 

 

Judith de Vlaming, gebiedscoördinator gemeente Utrecht: het mooie is dat deze verdichting doorgaat, doordat 

alle partijen hun steentje bijdragen. De provincie draagt bij aan de businesscase waardoor de Raad het plan con-

form de ambities van gezonde verstedelijking kan vaststellen. Er worden toekomstbestendige en betaalbare 

huurwoningen gerealiseerd en een park aangelegd. 

 

 

Integraal Programma van Eisen (IPvE) locatie Odijk-west 

Door het beschikbaar stellen van middelen (flexpoolgelden) aan de gemeente Bunnik is de gemeente in staat 

brede expertise in te zetten om het IPvE voor de locatie Odijk-west (‘Kersenweide’) te vertalen naar uitwerking. 

Vanuit diverse disciplines worden nu diverse scenario’s uitgewerkt, om daaruit de gemeenteraad uiteindelijk een 

voorkeursscenario voor invulling van deze woningbouwlocatie met bijna 850 woningen voor te leggen. Daarna 

kan in 2022 gestart worden met het opstellen van het Masterplan. Hiermee is de gemeente een stap verder op 

weg naar de realisatie van deze locatie. Bunnik heeft evenals heel veel andere gemeenten niet voldoende kennis 

en kunde in huis om een dergelijke ontwikkeling te ondersteunen.  

 

Herontwikkeling van voormalig FNV kantoor in Woerden 

In het verleden heeft de voorloper van het programma VW een bijdrage geleverd aan de herontwikkeling van het 

voormalige FNV kantoor te Woerden. Vlak voor het zomerreces in 2021 is de eerste paal geslagen waarmee 

begonnen is aan de bouw van 265 appartementen in de directe nabijheid van het station. Er komen zes moderne 

en duurzame woongebouwen. Er wordt geparkeerd in een gebouwde parkeervoorziening. Bij de herontwikkeling 

worden wonen en werken gecombineerd met andere stedelijke voorzieningen. In de directe nabijheid van het 

aantrekkelijke centrum van Woerden en met het gemak van een NS-station op loopafstand. Met de start van de 

sloopwerkzaamheden wordt een begin gemaakt met de transformatie van bedrijventerrein Nieuw-Middelland naar 

een gemengd stedelijk woongebied. Dit is een belangrijke stap voor Woerden: het eerste leegstaande kantoor-

pand in dit gebied maakt plaats voor woningen. Komende jaren zullen er meer volgen. Zo wordt Nieuw-Middel-

land een levendige wijk waar het goed wonen en werken is. 

 

Locatie Westerwal in Oudewater  

Westerwal is een uniek gelegen locatie in het historische centrum van Oudewater aan de overzijde van de Hol-

landsche IJssel. Op het nu deels braakliggende terrein is nog een machinefabriek gevestigd die kleine bagger-

schepen maakt. Het terrein bevat o.a. 2 grote hallen en een haventje en oogt verwaarloosd. Door een financiële 

https://www.utrecht10.nl/nl/news/woerden-aan-de-slag-met-woningbouwimpuls-dankzij-regionale-flexpool-300/


 
 
 
 

Voortgangsrapportage programma versnelling woningbouw - oktober 2021                                                     9 

 

bijdrage van de provincie ten behoeve van de verwerving van de Machinefabriek Hollandsche IJssel is de realisa-

tie van ruim 90 binnendorpse woningen mogelijk gemaakt. De jarenlange onderhandelingen tussen de gemeente, 

de eigenaar en de ontwikkelaar konden met succes worden afgerond, mede door de actieve procesondersteuning 

van de provincie.  

 
 

Thema’s 

 

Versnelling 

Sinds de start van het programma VW is voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van onder meer 

programmalijn 1. Doelstelling van deze lijn is het streven om de woningbouwproductie in de provincie fors te ver-

hogen tot 10.000 woningen per jaar voor de komende jaren. Dit doen we onder andere door het wegnemen van 

knelpunten bij woningbouwontwikkelingen waardoor er geen of minder vertraging wordt opgelopen in de realisatie 

van woningbouw in provincie. Een belangrijk deel van de provinciale inzet is gericht op het ondersteunen van 

gemeenten bij woningbouwprojecten. We zijn daarbij betrokken bij projecten in verschillende planfasen. Het kan 

gaan om ‘zachte’ projecten die met onze ondersteuning eerder een ‘harde’ status krijgen, en om ‘harde’ projecten 

die versneld gerealiseerd worden. Afhankelijk van het ingezette instrument krijgen gemeenten meer zekerheid dat 

het plan financieel haalbaar is en daarmee meer zicht op de uitvoering.  

We zijn dit jaar tot september betrokken geweest bij ruim 50 woningbouwprojecten met een brede inzet van in-

strumenten. Onze contacten met de regio’s en corporaties leveren veel nieuwe ondersteuningsaanvragen op. Met 

deze en andere partijen zijn we continu in gesprek om te bezien welke vorm van ondersteuning nodig is om een 

specifiek project te versnellen. Zie ook Statenbrief inzet PU versnelling woningbouw (Cie RGW 19 mei 2021).   

 

Voorbeelden van projecten die met inzet vanuit het programma worden (of voornemen tot) ondersteund.  

Het gaat hierbij onder meer om inzet van capaciteit en expertise waardoor de bouw van woningen wordt versneld 

(versterking gemeentelijke capaciteit), of om een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld onrendabele toppen van 

projecten. Het gaat naast de inzet van financiële ondersteuning ook om het meedenken en inbrengen van kennis.   

Het gaat om projecten in verschillende planfasen: een aantal zal naar verwachting al op korte termijn starten met 

de uitvoering waardoor er versneld woningen worden opgeleverd. Start van realisatie is bij deze projecten veelal 

binnen 1 tot 5 jaar mogelijk. Bij andere projecten gaat het om start van de realisatie op de meer middellange ter-

mijn. Onderstaande lijst is overigens zeker geen compleet overzicht.  

 
Gemeente  Locatie Aantal woningen 

Amersfoort Hoefkwartier  2.500 tot 4.500 

Amersfoort  o.a. De Nieuwe Liendert, Vogelenbuurten, Mgr Blom, Zon en Schild, 
Van Ghent van Nesstraat, SRO/BSA-locatie, Amsterdamseweg.  

totaal ca 1.900 

Baarn Tolweg 140 

Bunnik  Odijk-west 849 

De Bilt  Molenkamp 200 

De Bilt WBI-begeleiding aanvraag stationsgebied Bilthoven 670 

Leusden Groenhouten en Groot Agteveld  280 

Nieuwegein  WBI-begeleiding aanvraag Nieuwegein City 2000 

Oudewater Westerwal    90-100 

Soest  Herontwikkeling Dalweg  150 tot 200 

Soest  o.a. Soesterberg kamer 1 en 2, Soesterberg Kom, Van Oestterrein en 
Hart van Soest  

totaal ca 800  

Stichtse Vecht Atlantische Buurt 75 

Utrecht WBI aanvraag Overvecht Ca 2.500 

Utrecht Thomas a Kempisplantsoen 350 

Veenendaal  Ambacht 1500 

Woudenberg  Noordelijke en Zuidelijke Dorpsrand 70 

Woudenberg  Hoevelaar en Nijverheidsweg 900 

 

 

Woningbouwimpuls    

In 2019 heeft het kabinet € 1 miljard beschikbaar gesteld voor de Woningbouwimpuls (WBI) met als doel om 

versneld meer en meer betaalbare woningen te bouwen voor starters en mensen met een laag of middeninko-

men. Er kunnen specifieke uitkeringen toegekend worden aan gemeenten met woningbouwlocaties die een pu-

bliek financieel tekort kennen. Hiermee kunnen deze locaties financieel haalbaar gemaakt worden en voor wo-

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/19-mei/14:00/2021RGW91-Statenbrief-inzet-PU-versnelling-woningbouw-DEF2.pdf
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ningbouw beschikbaar komen. De gemeenten dienen de WBI aanvragen in bij het ministerie van BZK. De provin-

cie heeft hierbij op verschillende manieren geholpen: 

• Het verstrekken van een ondersteunings- of intentieverklaring voor de WBI aanvraag. 

• Het verstrekken van cofinanciering in de vorm van een (intentie tot) een investeringssubsidie. 

• Input geven voor een goede aanvraag. 

• Het verstrekken van subsidie uit de flexpoolgelden zodat gemeenten extra capaciteit voor het opstellen van 

een kwalitatief goede WBI aanvraag konden inhuren. 

 

In 2020 zijn in de 1e tranche bijdragen toegekend aan projecten in Nieuwegein en de gemeente Utrecht.  

In Nieuwegein is de WBI toegekend voor het project Rijnhuizen. Het ging daarbij om 1000 extra woningen. Aan-

vankelijk werd uitgegaan van 1500 woningen, na herijking is dat opgehoogd tot 2500.  

In Utrecht is de WBI toegekend  voor de1ste fase Merwedekanaalzone, deelgebied 5 met 4250 woningen. Door de 

toekenning is de realisatie een stap dichterbij gekomen: de Samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen is 

afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad. Na besluitvorming over de omgevingsvisie MWKZ deel 2, steden-

bouwkundig plan Merwede in de gemeenteraad, is het bestemmingsplan in procedure gebracht.   

 

Eind 2020 zijn in de 2e tranche in totaal 6 projecten ingediend vanuit provincie Utrecht. In februari 2021 heeft het 

ministerie van BZK de resultaten bekendgemaakt. Er zijn twee projecten in onze provincie gehonoreerd waarmee 

ze vanuit de WBI een bijdrage ontvangen. Het gaat daarbij om cofinanciering.  

- Hoefkwartier in Amersfoort ontvangt € 7,5 miljoen. Het gaat hierbij om 4.220 woningen waarvan 66% in het 

betaalbaar segment.  

- Middelland in Woerden ontvangt ruim € 7,1 miljoen. Het gaat hierbij om 2.126 woningen waarvan 59% in het 

betaalbaar segment.  

 

De inschrijving voor de 3e tranche is in september 2021 gesloten. Vanuit de provincie Utrecht zijn aanvragen 

ingediend door de gemeenten: 

- Amersfoort (Kop van Isselt) 

- De Bilt (Centrumplan/Spoorzone Bilthoven) 

- Nieuwegein (City Nieuwegein) 

- Stichtse Vecht (Het Kwadrant) 

- Utrecht (Overvecht Zuid 1e fase) 

- Veenendaal (Het Ambacht) 

In december 2021 wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaal-

bare woningen. Omdat niet alle gemeenten de noodzakelijke cofinanciering voor de WBI beschikken, heeft pro-

gramma VW de intentie uitgesproken om voor een aantal projecten, hier een deel van te subsidiëren op voor-

waarde dat de WBI wordt toegekend.  

 

Woondeal    

Ook in 2021 is door het programma VW inzet geleverd aan de uitvoering van verschillende acties en afspraken uit 

de in 2019 gesloten Woondeal U16. In de Woondeal zijn onder meer afspraken gemaakt over de versnelling van 

bestaande woningbouwplannen en een betere werking van de woningmarkt. In 2020 is onder meer vanuit de 

Woondeal Utrecht met geld van BZK en de provincie, een regionaal georganiseerde flexpool opgezet. Via deze 

regionale flexpool U16 heeft BZK ‘ontdekt’ hoe groot het gemis is aan kennis en kunde bij gemeenten. Hiertoe 

heeft de minister eind 2020 een eenmalige specifieke uitkering verstrekt aan de provincie om hier verder invulling 

aan te geven. Zie verder het kopje Flexpool.   

In samenwerking met de Woondeal U16 is een project doorstroming opgezet. Hierbij worden partijen uitgedaagd 

via een challenge om met innovatieve ideeën de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Zie verder het 

kopje Doorstroming. 

 

In 2021 is de woondeal regio Amersfoort als addendum woondeal regio Utrecht/U16, na een zeer intensief (lob-

by)traject, tot stand gekomen. Hierin hebben het ministerie van BZK, negen gemeenten uit de regio Amersfoort, 

provincies Utrecht en Gelderland en de regionale woningcorporaties afspraken gemaakt om samen snel meer 

woningen te bouwen in de regio Amersfoort. Tot 2030 werken partijen aan de realisatie van 23.000 woningen. 

Naast de versnelling in de woningbouw is de woondeal een erkenning van het Rijk dat de woonopgave van de 

regio Amersfoort van nationaal belang is.  

De woondeal is op 14 juli 2021 door alle partijen (ook door regio Utrecht/U16) ondertekend. Verder is op 28 april 

2021 een werkbezoek georganiseerd voor BZK aan drie versnellingsprojecten uit de woondeal. 
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Vanuit het programma VW is veel inzet gepleegd om dit resultaat te behalen. Wij dragen ook bij aan het vervolg 

(opstellen uitvoeringsagenda en daadwerkelijke uitvoering projecten en acties). Hierbij zal het programma VW 

ingezet worden waarbij ook gekeken wordt naar de logische koppelingen met andere lopende relevante pro-

gramma’s binnen de provincie.  

Het proces van de woondeal is hier in beeld en tekst weergegeven. De ondertekening is hier terug te zien.   

 

Wethouder wonen Menno Tigelaar: “Ik ben blij met de steun van de provincie en het Rijk en kijk uit naar de lang-

jarige samenwerking met alle betrokken partijen in het versnellen van de woningbouw in bereikbare, leefbare en 

duurzame wijken. Dit is voor heel veel mensen goed nieuws”. 

 

 

Flexpool    

BZK heeft eind 2020 een eenmalige specifieke uitkering van ruim € 2,5 miljoen aan de provincie verstrekt voor de 

financiering van flexibele inzet van expertise en capaciteit. Deze kan door ons in de gemeentelijke organisatie 

worden ingezet ter bevordering van de snelheid in de voorfase van de woningbouw. Dit gebeurt door middel van 

het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van onder andere de vergunningverlening van woning-

bouwprojecten; het uitwerken van een woningbouwproject; het sluiten van anterieure overeenkomsten met 

marktpartijen; of het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure. Meer 

dan de helft van de Utrechtse gemeenten doet een beroep op de flexpoolgelden. Dit extra personeel is hard nodig 

om de woningbouwontwikkeling binnen de gemeenten te versnellen. 

 

Wij hebben tot oktober 2021 aan 19 gemeenten flexpool-ondersteuning vanuit dit budget ingezet (of zijn voorne-

mens in te zetten).  

- Regio Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest, Woudenberg  

- Regio U16: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein , Oudewater, Sticht-

se Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfherenlanden, Woerden 

- Regio FoodValley: Veenendaal  

 

Als kleine gemeente was het een uitdaging om hiervoor de juiste expertise en mensen vrij te maken, vertelt Phi-

lippe van der Kooi, strategisch adviseur van de gemeente Bunnik. De regionale flexpool kwam dan ook als geroe-

pen. “Het is superfijn dat dit er is. We waren in Bunnik al met mensen in gesprek die ervaring hebben met ge-

biedsontwikkeling, toen de flexpool in beeld kwam. Voor de inhuur van deze mensen konden we een aanvraag 

doen voor deze royale regeling. Die is voor ons als kleine en compacte organisatie, met een kleine begroting, 

meer dan welkom.”  

 

 

Regiocoördinatoren  

Aan het programma VW werken onder meer drie regiocoördinatoren. Gemeenten, woningcorporaties en andere 

initiatiefnemers hebben hierdoor één duidelijk aanspreekpunt op dit thema. De regiocoördinatoren hebben per-

manent warm contact met het werkveld en leggen pro-actief de juiste verbindingen naar (de instrumenten be-

schikbaar bij) de provinciale organisatie, regio en Rijk. Ook vervullen zij een verbindende rol binnen de provinciale 

organisatie. Door hun bekendheid met de lokale situatie geven zij advies en ondersteuning op maat. Hiermee 

werken we ook aan de bekendheid van het programma VW en de beschikbare instrumenten.  

 

Versnellingsteam 

In de zomer van 2021 is een voorstel voor de oprichting van een extern versnellingsteam uitgewerkt. Dit mede in 

navolging van het succesvolle Erfgoed ExpertTeam. De provincie pakt hiermee een extra rol als stimulator en 

facilitator om in de praktijk te helpen woningbouwprojecten van de planfase naar uitvoering te brengen. Dit ‘ver-

snellingsteam’ gaat daaraan een extra impuls bieden. Als multidisciplinaire denktank van professionals met uit-

eenlopende expertise is zij op tijdelijke basis inzetbaar op complexe vraagstukken die in de praktijk spelen bij de 

ontwikkeling van woningen. Dit team heeft als doel aan leden van ons netwerk (gemeenten, woningcorporaties, 

bewonerscollectieven) handreikingen in de praktijk te doen en op die manier een impuls te geven aan het (ver-

sneld) uitvoeren van woningbouwplannen. Door op aanvraag een maatwerkadvies te leveren wordt een flinke 

stap voorwaarts gezet in een planontwikkeling of wordt een doorbraak gecreëerd in een vastgelopen traject. In 

het 4e kwartaal van 2021 wordt dit ‘versnellingsteam’ naar verwachting geïnstalleerd en zullen de eerste casus-

sen in behandeling worden genomen.   

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/_Ww4CRlpK7HvQkOnt9cte5?domain=storymaps.arcgis.com
https://protect-de.mimecast.com/s/_Ww4CRlpK7HvQkOnt9cte5?domain=storymaps.arcgis.com
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Flexwonen   

Waar de druk op de woningmarkt leidt tot problematische situaties voor woningzoekenden, kunnen tijdelijke 

woonvormen uitkomst bieden. Hiervoor hanteren we de term Flexwonen. Hierbij kan het zowel gaan om tijdelijke 

woningen (eventueel op tijdelijke locaties), als tijdelijke bewoning van permanente woningen. Groepen woning-

zoekenden waarvoor flexwonen uitkomst kan bieden, zijn bijvoorbeeld spoedzoekers, starters, vergunninghou-

ders, arbeidsmigranten, uitstroom uit de maatschappelijke opvang/beschermd wonen etc. In de tweede helft van 

2021 wordt vanuit het programma VW een aanpak opgesteld om de realisatie van flexwonen in de provincie te 

versnellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie ‘Inzet voor flexibele woonvormen’, die op 7 juli 2021 is 

aangenomen. 

 

In de periode tot september is onder meer ingezet op het delen van kennis over flexwonen en het vinden van 

geschikte locaties. Er is bij gemeenten en corporaties veel behoefte aan kennis over samenwerkingsvormen en 

het rondkrijgen van de exploitatie voor tijdelijke woningen. Hiervoor zijn geen kant-en-klare oplossingen beschik-

baar. Door het Rijk, provincies, diverse experts en marktpartijen worden concepten voor financiering en herge-

bruik van tijdelijke woningen onderzocht. Daarnaast is de provincie Utrecht aangesloten bij het Expertisecentrum 

Flexwonen en wordt samengewerkt met het Expertteam Woningbouw (RVO). Vanuit het programma VW is een 

kansentafel georganiseerd waar diverse experts uit het werkveld gedeputeerde Van Muilekom hebben geadvi-

seerd over de kansen en uitdagingen bij flexwonen. 

 

Wouter Spijkerman (kwartiermaker nieuwe woonconcepten bij de gemeente Utrecht): “We willen een flexibele 

schil om de woningmarkt realiseren. We moeten wel uitwijken naar flexwonen. In eerste instantie vanwege het 

grote woningtekort en daar bovenop door de groeiende groep kwetsbare en bijzondere doelgroepen.”  

 

 

Om gemeenten te helpen met het vinden van geschikte locaties is in samenwerking met de provincie Gelderland 

en het Kadaster een Locatiescan Flexwonen opgezet. In de eerste helft van 2021 is de locatiescan als pilot uitge-

voerd met en voor de Regio Foodvalley. Na evaluatie in oktober wordt het instrument ook bij de andere Utrechtse 

regio’s onder de aandacht gebracht. De provincie stimuleert in de regio’s U16 en Amersfoort het gebruik van de 

Locatiescan Flexwonen van Kadaster. Via bestuurlijke en ambtelijke weg wordt het instrument aanbevolen. Ge-

meenten kunnen hier gezamenlijk of afzonderlijk opdracht toe geven. Samenwerking tussen gemeenten wordt 

aangemoedigd, waarbij ook een faciliterende rol voor de provincie mogelijk is. 

Vanwege de vele misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten is onderzoek gedaan naar de huisves-

tingssituatie van arbeidsmigranten in de provincie Utrecht. Uit dit onderzoek1 blijkt dat tot 2030 behoefte is aan 

11.835 extra woonplekken. Hierover gaat de provincie in de 2e helft van 2021 met de drie regio’s in gesprek.  

 

Betaalbaarheid    

De betaalbaarheid op de woningmarkt staat sterk onder druk. Het streven is daarom om 50% van de nieuwe 

woningen te realiseren in het sociale en middeldure segment (koop en huur). Via het spoor van regionale pro-

grammering zijn hierover op regionaal niveau afspraken gemaakt. Als gezamenlijke ambitie is daarbij verwoord 

dat “gemeenten en provincie spreken de intentie uit dat op regionaal niveau 50 % van de toe te voegen woningen 

behoort tot het goedkope of middeldure segment. Gezien de opgave streven we ernaar dat zoveel mogelijk wo-

ningen gebouwd worden die een eind onder de bovengrens van middelduur zitten, zodat een grotere doelgroep 

bereikt wordt”. 

 

Om de projecten in het sociale en middensegment te versnellen wordt door het programma VW ingezet op ken-

nisdeling, stimulering en ondersteuning. Als provincie willen we een actieve rol vervullen om te komen tot meer 

woningen in het betaalbare segment, zowel sociale als betaalbare middenhuur- en koopwoningen. Voor de uit-

werking van onze rol in dit vraagstuk, wordt momenteel vanuit het programma VW gewerkt aan een plan van 

aanpak in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. De opbrengsten van de kennisbijeenkomst midden-

huur worden hierin meegenomen.  

 

Mensen met een middeninkomen vallen steeds vaker buiten de boot: ze verdienen te weinig om een woning te 

kopen en te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur. Er zijn te weinig middenhuurwoningen voor deze 

grote groep woningzoekenden. Hoogleraar Peter Boelhouwer: “Middeninkomens zijn de ruggengraat van de 

maatschappij. Als we hen in de kou laten staan, dan doen we ook onszelf tekort.”    

 
1 Rapport ‘Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten”  (Companen en Decisio, 26 april 2021) 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/voldoende-geschikte-woningen-arbeidsmigranten-hard-nodig
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Kennisdeling 

Op het gebied van kennisdeling is op de website van het programma een webdossier middenhuur vormgegeven.. 

Verder hebben we een Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur georganiseerd (27 mei 2021). De bijeenkomst 

is digitaal erg goed bezocht door veel verschillende partijen, zoals gemeenten, provincies, het rijk, woningcorpo-

raties maar ook (institutionele) beleggers, banken, bouwers, makelaars en ontwikkelaars. Een terugblik van deze 

kennisbijeenkomst is te vinden op Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur   

Als provincie willen we een actieve rol vervullen om te komen tot meer woningen in het betaalbare segment, zo-

wel sociale als betaalbare middenhuur- en koopwoningen. Voor de uitwerking van onze rol in dit vraagstuk, wordt 

momenteel vanuit het programma VW gewerkt aan een plan van aanpak in nauwe samenwerking met de betrok-

ken partijen. De opbrengsten van de kennisbijeenkomst middenhuur worden hierin meegenomen. Dit plan van 

aanpak zal naar verwachting in december 2021 gereed zijn. 

 

Stimulering 

Gemeenten hebben behoefte aan instrumenten om af te dwingen dat middenhuurwoningen en betaalbare koop-

woningen worden gebouwd en betaalbaar worden gehouden op de lange termijn. Aan het adviesbureau Stec 

Groep is opdracht gegeven om in Nieuwegein een pilot op te zetten met betrekking tot middenhuur. Stakeholders 

gaan met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe ze elkaar tegemoet kunnen komen. Momenteel wordt in over-

leg met de gemeente Nieuwegein gezocht naar geschikte locaties om de uitkomsten van het onderzoek om te 

zetten in concrete projecten. 

Met betrekking tot financieringsmogelijkheden van betaalbare koop (waarbij Koopgarant een van de vormen is) 

worden vanuit het programma VW de ontwikkelingen in Nederland gevolgd, nu diverse gemeenten en provincies 

hierin een grotere rol gaan spelen. De vervolgstappen op dit gebied worden meegenomen in bovengenoemd plan 

van aanpak. Koopgarant wordt hierbij betrokken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie ‘Koopwoningen 

voor lage en middeninkomens’, die op 7 juli 2021 is aangenomen.  

 

Ondersteuning 

Via het programma VW hebben we in 2021 ook door ondersteuning van projecten waarbij minimaal 50% wonin-

gen in het sociaal/ middeldure segment wordt toegevoegd, ingezet om de betaalbaarheid te verbeteren. Onder-

steuning door bijvoorbeeld inzet van expertise en capaciteit of het deels wegnemen van de onrendabele top.  

 

 

Nieuwe woonvormen 

In 2021 is de aanpak vernieuwend opdrachtgeverschap verschoven naar een aanpak gericht op nieuwe woon-

vormen. Onder nieuwe woonvormen wordt een breed spectrum van woonvormen verstaan, van wooncoöperaties 

tot gemengd wonen voor verschillende doelgroepen. De gemene deler van de woonconcepten is dat ze een 

woonvorm bieden die op een toekomstbestendige wijze aan een nu onbeantwoorde en/of groeiende woonbehoef-

te voldoet. Deze behoefte kan bijvoorbeeld de vraag naar een vorm van collectief wonen zijn of bijvoorbeeld een 

tussenvorm van huur en koop zijn. In 2021 zijn tot medio september tien projecten van initiatiefnemers met nieu-

we woonvormen of gemeenten die verdere uitwerking geven aan nieuwe woonvormen ondersteund. Drie van de 

projecten hebben wij financieel ondersteund met subsidie. Met de andere zijn adviesgesprekken gevoerd. Tijdens 

deze gesprekken staat de professionalisering van de initiatieven centraal en de aanloop naar het aanvragen van 

een startsubsidie.  

 

De meest in het oog springende nieuwe woonvorm is de wooncoöperatie. Sinds 2015 onderdeel van de woning-

wet en een woonvorm die huur en koop combineert. De bewoners zijn lid van de coöperatie en de coöperatie 

heeft de woningen in eigendom. Ondanks het opnemen in de woningwet en verschillende voorbeelden waarin 

hard wordt gewerkt aan het realiseren van wooncoöperaties zijn er nog verschillende knelpunten waarop de 

huidige initiatieven vastlopen. Het concept van de wooncoöperatie is in 2021 in samenwerking met de gemeente 

Utrecht uitgewerkt. Ook is voor het knelpunt van de financiering samengewerkt met de gemeente Utrecht. Inzet 

daarbij was om te komen tot een financieringssystematiek waarmee betaalbare woningen kunnen worden toege-

voegd aan de woonvoorraad. Hier wordt in het najaar van 2021 verdere uitwerking aan gegeven.  

 

Voorbeelden ondersteuning nieuwe woonvormen:  

- De provincie heeft een startsubsidie verleend aan wooncoöperatie De Jelt die zij inzetten om hun initiatief te 

professionaliseren in de initiatieffase. Wooncoöperatie De Jelt wil graag een betaalbare en circulaire woon-

wijk ontwikkelen voor mensen die op een collectieve en duurzame manier willen wonen. Naar een locatie 

wordt momenteel gezocht. Zie ook de website: https://www.dejelt.nl/    

https://www.versnellingwoningbouw.nl/middenhuur/kennisbijeenkomst-middenhuur
https://www.dejelt.nl/
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- De gemeente Houten wil op de locatie Beverakker woningen realiseren, waarvan een deel voor mensen die 

(sociaal/maatschappelijke) zorg nodig hebben en een ander deel voor CPO-groepen, met inbegrip van star-

ters. De gemeente heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee tot vier woonconcepten die gebaseerd 

zijn op de woningbehoefte van sociale huurders, gericht op doorstroming en te combineren met niet-sociale 

huur (CPO-groep(en)).   

 

Stadmakersfonds (SMF) 

Met de stichting Stadmakersfonds is op 30 juni 2019 door de provincie Utrecht een subsidie van € 150.000 en 

een (opstart)lening ter grootte van € 1 mln overeengekomen. Dit is een revolverend fonds; de provincie krijgt de 

lening na 5 jaar terug. Het SMF beoogt initiatiefnemers van placemaking projecten (van onderop) te steunen. Na 

de oprichting in 2019 zijn initiatieven als Hof van Cartesius (Utrecht), het Parkhuis (Amersfoort) en Stadsbrouwerij 

(Rood Noot) ondersteund. Dit paste in de voorloper van dit programma (Binnenstedelijke Ontwikkeling). De aan-

sluiting met het huidige programma is geringer. Wel wordt onderzocht of een nieuwe financieringsconstructie voor 

wooncoöperaties via het Stadmakerfonds kan worden gerealiseerd (zie ook kopje Nieuwe woonvormen). 

 

Doorstroming  

Een gezonde woningmarkt is nodig om als provincie het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland 

te blijven. De provincie speelt hierin graag een rol van betekenis; zowel stimulerend, faciliterend en verbindend. 

Eén van de belangrijke pijlers in het programma VW is het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. 

Hiermee wordt onderstreept dat de provincie niet alleen focust op het toevoegen van nieuwe woningen, maar dat 

ook gewerkt wordt aan een optimalisering van de bestaande woningvoorraad. Er is immers niet alleen een kwan-

titatieve opgave op de woningmarkt, maar ook een kwalitatieve. De doorstroming stagneert waardoor er gebrek is 

aan het juiste aanbod. Daarom richt het programmateam haar aandacht op het thema doorstroming. Ook bij de 

voorloper van dit programma (Binnenstedelijke Ontwikkeling) was dit een aandachtspunt. Eerder zijn effecten van 

doorstroommaatregelen op verhuisketens in kaart gebracht; is onderzocht wat achterliggende motieven van men-

sen zijn om al dan niet te verhuizen en is gestudeerd op mogelijke oplossingsrichtingen.  

 

In samenwerking met de U16 heeft de provincie het project ”Woonstroom” gestart. Hierbij is onder de groep vijf-

tigplussers onderzoek naar woonvoorkeuren en verhuismotieven gedaan. Ook is een platform samengesteld van 

belanghebbende partijen (publiek en privaat) op het gebied van doorstroming, waarmee het gesprek over door-

stroming gevoerd wordt én wordt samengewerkt om de doorstroming daadwerkelijk een impuls te geven. Hiertoe 

is de Challenge Doorstroming gelanceerd (juli 2021). Doel is ideeën uit de markt op te halen om de groep vijftig-

plussers (empty nesters en senioren) versneld te laten doorstromen op de (Utrechtse) koopwoningmarkt. Binnen 

deze algemene doelstelling wordt de markt uitgevraagd op drie subthema’s: woonproduct, financiële incentives 

en toegenomen bewustwording van mogelijkheden.  

 

De opzet van de Challenge stimuleert doorontwikkeling van ideeën en samenwerking tussen partijen, om zo 

schaalbare én realistische oplossingen te oogsten. De Challenge is voor iedereen opengesteld: particulieren en 

professionals. Tot 13 september hadden initiatiefnemers de tijd hun oplossingen in te dienen. De jury heeft begin 

oktober negen inzendingen geselecteerd die doorgaan naar de tweede fase van de challenge. In deze fase wor-

den de initiatieven verder uitgewerkt, waarbij het Ontwikkelplatform en het netwerk van de provincie Utrecht (en 

haar partners) een coachende rol vervullen. Op 27 januari 2022, tijdens de platformbijeenkomst Wonen, worden 

de winnaars van de challenge bekendgemaakt. De top 3 inzendingen verdeelt het prijzengeld van €5.000,-. Daar-

naast is er in totaal nog €5.000,- stimuleringsbudget beschikbaar voor één of meerdere initiatieven om, na beëin-

diging van de challenge, door te ontwikkelen. Zie ook: Challenge Doorstroming | Versnelling woningbouw 

 

Transformatie, herstructurering, uitplaatsing hinderlijke bedrijven    

Er zijn kansen om versneld woningen toe te voegen bij herstructurering en transformatieprojecten. De uitplaatsing 

van hinderlijke bedrijven is in veel gevallen randvoorwaardelijk voor de realisatie van gebiedsontwikkelingen met 

woningbouw. Hiermee dragen uitplaatsing, transformatie, herstructurering bij aan de versnellingsopgave. Vanuit 

het programma VW zijn in 2021 een aantal projecten ondersteund. Onder meer Westerwal (Oudewater), Molen-

kamp (De Bilt) en Ambacht (Veenendaal).  

De Molenkamp is een verouderd binnenstedelijke gebied met veel kleine bedrijven en een supermarkt. Er is on-

dersteuning gegeven aan een verkenning om hier een transformatie naar ca. 100 woningen te laten plaatsvinden. 

Voor informatie over de projecten Westerwal en Ambacht wordt verwezen naar de beschrijving in de hoofdstuk 

over de regio’s (regio U16 en regio FoodValley).   

 

 

https://www.versnellingwoningbouw.nl/themas/doorstroming/challenge-doorstroming


 
 
 
 

Voortgangsrapportage programma versnelling woningbouw - oktober 2021                                                     15 

 

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) 

Het programma VW en de OMU werken nauw samen op het gebied van de transformatie van bedrijfsterreinen 

naar woningen. Er vindt regelmatig afstemming plaats om potentiële herontwikkellocaties te signaleren en knel-

punten tijdig op te lossen in lopende trajecten. De OMU investeert / financiert / faciliteert in herstructurerings- en 

transformatieprojecten van (leegstaande) bedrijfsobjecten en kantoorgebouwen om in geval nodig, de gebied-

stransformatie op gang te brengen. De hiervoor beschikbare instrumenten zijn onder meer het aankopen van een 

bedrijf, het verstrekken van een (risicodragende) financiering of het leveren van deskundigheid en expertise. In 

2021 heeft het programma VW en de OMU in een aantal concrete (gebieds)ontwikkelingen nauw samengewerkt: 

Westerwal Oudewater, Soesterberg Noord en bedrijventerrein Cothen. Dit varieert van het aankopen van (mili-

eu)hinderlijke bedrijven tot het adviseren van de te volgen strategie. 

 

Convenant Duurzaam Bouwen   

Vanuit het programma VW wordt gewerkt om te komen tot een convenant Duurzaam Bouwen. De provincie werkt 

aan een grote ambitie: toekomstbestendig verstedelijken en bouwen. Met het opstellen van een regionaal “con-

venant Duurzaam Bouwen” dragen we bij aan zowel de versnelling van de woningbouwopgave als aan andere 

duurzame provinciale doelstellingen. Het convenant moet leiden tot publiek-private afspraken met meetbare on-

dergrenzen op thema’s zoals energie, klimaat, circulariteit, biodiversiteit en gezondheid. Doelgroep zijn de part-

ners in de bouwketen; gemeenten, provincie, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen, maatschappelijke organi-

saties, marktpartijen en brancheorganisaties. Het convenant wordt samen met gemeenten, waterschappen. 

bouwpartners en de ROM opgesteld.  

 

Het programmateam VW coördineert de input vanuit de provincie voor het convenant. Hierbij wordt intensief sa-

mengewerkt met onder andere de programma’s als Klimaatadaptatie, Energietransitie, Circulaire Samenleving, 

Biodiversiteit in Stad en Dorp (natuurinclusief bouwen) en Gezonde Leefomgeving. Ook wordt samen opgetrok-

ken met het programma Hart van de Heuvelrug waar gaat om de woningbouwopgave binnen dat programma. 

Tenslotte worden de inzichten opgedaan in de verkenning naar aanleiding van de motie Houtbouw meegenomen. 

De wens is om zo snel mogelijk alle 26 gemeenten van de provincie te laten aansluiten. Er wordt gedacht aan het 

werken met verschillende instap- en ambitieniveaus die aansluiten bij een deelnemende partij. 

 

Het  adviesbureau &Flux is in medio 2021 gestart met de eerste verkenningen. De kopgroep bestaat uit een grote 

en kleine gemeente, waterschap HDRS, de ROM en grote en kleine bouwers. Eind 2021 zijn de concept afspra-

ken opgesteld. Het is aan alle partners om het concept te beoordelen. Ondertekening staat gepland in maart 

2022. In 2022 gaan we met onze partners uitvoering geven aan de afspraken die in het convenant gemaakt wor-

den. Daarbij gaat het om o.a. het ontwikkelen en delen van kennis met partners in de woningbouwopgave, ver-

binden van partijen, ondersteunen van pilots e.d. op alle thema's die een plek krijgen in het convenant duurzaam 

bouwen (energie, klimaat, circulariteit, gezondheid).  Ook werken we aan een handreiking voor toepassing van de 

afspraken uit het convenant.    

 

Subsidies Wet natuurbescherming 

Het niet tijdig verlenen van vergunningen in de Wet natuurbescherming kan een mogelijke belemmering beteke-

nen voor de woningbouw. Het programma VW heeft in voorkomende gevallen in samenwerking met de beleids-

veld natuur, een rol gespeeld bij het zoeken naar een oplossing.  

Daarnaast kan vanuit het programma VW, in afstemming met beleidsveld natuur, de gemeenten een subsidie 

worden verstrekt om voor 50% bij te dragen aan de kosten voor het opstellen van een Soorten Management Plan 

(SMP). Een gemeente kan een SMP opstellen en is daarmee gevrijwaard van individuele vergunningaanvragen 

per project. Dit versnelt de woningbouw.  

 

Stikstof 

De impact van stikstof op de (vertraging) woningbouw lijkt beperkt en moeilijk te kwantificeren. Over het alge-

meen komen vanuit gemeenten geen signalen dat stikstof op dit moment een groot knelpunt vormt in de realisatie 

van woningbouw. Veel woningbouwplannen in de nabijheid van N2000-gebeiden kunnen worden vergund door 

ruimte vanuit het stikstofregistratiesysteem (SSRS), dan wel door intern salderen (onder meer in Utrecht, Vijfhee-

renlanden en Veenendaal). Om meer inzicht te krijgen in welke gemeenten/gebieden in de provincie, stikstof een 

knelpunt zal vormen voor de woningbouwplannen tot 2030, zal een onderzoek worden uitgevoerd. Indien blijkt dat 

stikstof een belemmering vormt zal met de desbetreffende gemeenten het gesprek worden aangegaan welke 

mogelijkheden er zijn om de woningbouw niet te stagneren. De (concept) resultaten worden in het laatste kwar-

taal van 2021 verwacht.   
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Monitoring     

In 2021 hebben we veel energie gezet op monitoring. Door te monitoren genereren wij essentiële, cijfermatige 

inzichten in de ontwikkelingen op de woningmarkt. 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 die op 5 januari 2021 is gelanceerd. De 

website https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl/, is een groeimodel en wordt verder ontwikkeld en aangevuld op 

basis van wensen van medeoverheden, betrokken marktpartijen en corporaties. In de monitor is concrete infor-

matie opgenomen over een aantal thema’s (als woningvoorraad, nieuwbouw, samenstelling voorraad, bevolking, 

migratie & koop- en huurcijfers) waarbij ontwikkelingen op diverse schaalniveaus zichtbaar zijn. 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 

vullen en te verbeteren, houden we de monitor dynamisch en up-to-date. Randvoorwaarde bij het toevoegen van 

nieuwe data of informatie is dat deze betrouwbaar en eenduidig moeten zijn. Om deze reden dienen de cijfers 

overeen te komen met breder geaccepteerde data- en kennis van de woningmarkt (CBS).  

 

In 2021 is ook gestart met de nieuw te ontwikkelen planregistratie wonen (vervolg op huidige planmonitor waarin 

de plancapaciteit/woningbouwplannen wordt geïnventariseerd). We hebben ons netwerk benut voor het ophalen 

van input en ontwikkelpunten. De planregistratie Wonen wordt een belangrijk vertrekpunt voor de regionale pro-

grammering. Ook zullen gegevens uit dit systeem worden verwerkt in de Monitor Wonen. De verwachting is dat 

het nieuwe platform eind oktober 2021 operationeel is. Het nieuwe platform is gebruiksvriendelijker en biedt op 

termijn overzichten en dashboards van door gemeenten ingevulde woningbouwplannen.    

 

Provincies worden steeds meer gevraagd naar woningbouwplannen met kenmerkende gegevens ten behoeve 

van landelijke overzichten. Vanuit het ministerie van BZK is het initiatief genomen om op nationaal niveau te ko-

men tot een meer eenduidige monitoring van woningbouwplannen en gerealiseerde woningen zodat er op natio-

naal niveau meer uniformiteit in gegevens komt. Dit draagt bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid. Doel is om 

beter te kunnen sturen op deze opgave.    

BZK werkt hierbij samen met IPO en VNG. Inzet is gericht op het samenbrengen van gegevens die al verza-

meld worden waarbij meer eenduidigheid wordt aangebracht in de definities. Het gaat om harmonisatie van gege-

vens en -stromen. Hoe meer informatie gestandaardiseerd is des te beter worden de analyses die hierop geba-

seerd worden (eenduidigheid en betrouwbaarheid). De provinciale Planregistratie Wonen is hierbij een belangrijke 

bron. Samen met het Rijk, IPO en VNG werkt de provincie Utrecht momenteel aan de standaardisatie van de 

gehanteerde variabelen (als plantype en status) en definities.    

 

Communicatie en kennisdeling     

Communicatie, kennis ontwikkelen en leerervaringen delen vormen een belangrijke factor voor een goede sa-

menwerking tussen alle betrokken partijen en leveren een positieve bijdrage aan de versnelling. Communicatie en 

kennisdelen heeft tot doel dat de provincie meer dan voorheen haar rol kan pakken als stimulator en facilitator om 

de woningproductie op te voeren en draagt bij aan de zichtbaarheid van het programma VW.  

In 2021 is de inzet vanuit het programma onder andere gericht geweest op meer bekendheid geven (ervaringen 

delen) van de ambities en resultaten van het programma VW en zo als provincie en programma meer zichtbaar 

zijn, waardoor men ons makkelijker kan vinden.  

In 2021 is voor de periode tot september, onder andere te noemen:  

- Lancering van de monitor wonen (januari). Zie ook: https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl/  

- Webinar Hoogbouw (januari). Zie ook: nieuwsbericht webinar Hoog Gebouw(d)   

- Nieuwsbrieven (nieuwsbrief 10 maart 2021, nieuwsbrief 29 juni 2021)   

- Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur (mei). Zie ook Kennisbijeenkomst betaalbare middenhuur     

- Lancering website versnelling woningbouw (juni): Zie ook: www.versnellingwoningbouw.nl  

- Persberichten gekoppeld aan resultaten (bijvoorbeeld ondertekening woondeal)   

- Gebruik social media  

- Informeren PS bijvoorbeeld via memo over de voorlopige woningbouwcijfers 2020 in de provincie Utrecht 

(Cie RGW maart 2021 Memo woningbouwcijfers 2020)  

Naar verwachting vindt in januari 2022 een Platform Wonen plaats: een kennis en netwerkevent voor al onze 

stakeholders.  

 

Lobby    

In 2021 is vanuit het programma VW ook actief gewerkt aan agendering en lobby bij het Rijk. Zo hebben wij sa-

men met gemeenten in de regio, onder andere ingezet op voortzetting van het instrument van de Woningbouw-

https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl/
https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/28-januari-webinar-hoog-gebouwd-over-kansen-en-dilemmas-bij-hoger-bouwen
https://mailchi.mp/0c4cd3217c8d/versnelling-woningbouw?e=%5BUNIQID%5D
https://mailchi.mp/b69343a22860/nieuwsbrief-versnelling-woningbouw?e=%5BUNIQID%5D
https://www.versnellingwoningbouw.nl/middenhuur/kennisbijeenkomst-middenhuur
http://www.versnellingwoningbouw.nl/
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW53-Memo-woningbouwcijfers-2020-PU-en-bijlage.pdf


 
 
 
 

Voortgangsrapportage programma versnelling woningbouw - oktober 2021                                                     17 

 

impuls in de volgende kabinetsperiode. Ook hebben wij samen met de regio en gemeente Amersfoort een suc-

cesvolle lobby richting de Tweede Kamer en de minister van BZK gevoerd om regio Amersfoort aan te laten slui-

ten op de Woondeal regio Utrecht. In het verlengde hiervan ondersteunen we de lobby om metropoolpoort 

Amersfoort CS/Schothorst (Langs Eem en Spoor & Hoefkwartier) aan de, door het Rijk gehanteerde, lijst van “14” 

grootschalige woningbouwlocaties toegevoegd te krijgen. 

Wonen is ook een van de opgaven in het Utrechts Aanbod dat is opgesteld voor het nieuwe kabinet. Ook via het 

IPO wordt ingezet op gezamenlijke agendering en lobby op het woondossier. Bijvoorbeeld via het position paper 

woningbouw (juni 2021) en het met VNG, IPO en de UvW opgestelde document Kracht groen herstel van Neder-

land (maart 2021), waarin voorstellen voor afspraken met het nieuwe kabinet zijn opgenomen.   

 

Subsidieverordening  

De start van het Programma VW 2021-2024 heeft geleid tot een nieuwe Uitvoeringsverordening Subsidie Ver-

snelling Woningbouw. De ingangsdatum was aansluitend op die van de Omgevingsvisie (1 april 2021) die de 

basis vormt van de subsidieverordening versnelling woningbouw. De vorige Uitvoeringsverordening Subsidie 

Binnenstedelijke Ontwikkeling is tot het eerste kwartaal van 2021 nog gebruikt en is (in verband met overgangs-

recht) per 1 juli 2021 ingetrokken.  

Het beschikbare budget is € 20 miljoen voor 4 jaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 15 miljoen, om naast 

de subsidies ook financiële ruimte te houden voor het verstrekken van opdrachten voor o.a. onderzoek, monito-

ring en kennisdeling. Indien noodzakelijk kan het subsidieplafond op een later moment worden opgehoogd.  

 

Instrumenten    
In het programmaplan van het programma VW zijn de categorieën instrumenten onderscheiden: 

1. Inzet van expertise en meedenkkracht.   

2. Beschikbaar stellen van financiële middelen.  

3. Bevorderen van samenwerking.  

4. Bijdragen aan kennisdeling en monitoring.  

5. Signaleren en agenderen van thema’s of vraagstukken.  

Onze inzet is hierbij gericht om uit te gaan van het vraagstuk waarbij we een passend ondersteuningsinstrumen-

tarium zoeken.   

 

Vanuit het programma VW pakken we onder meer de rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te 

voeren. We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om woningbouwprojecten van de 

planfase naar de uitvoering te brengen. Bijvoorbeeld door het bieden van expertise, netwerk, inzet van flexpool-

gelden en investeringssubsidies. We zien dat deze instrumenten door onze partners gewaardeerd worden en dat 

het ‘inzetten van expertise en meedenkkracht’  als een groot succes aangemerkt kan worden.  

 

Investeringssubsidies worden in toenemende mate gekoppeld aan investeringen van andere overheden, met 

name het Rijk. Het beschikbaar stellen van financiële middelen waarmee geld met geld wordt gemaakt helpt !   

Deze werkwijze past goed bij het programma doordat met deze vorm van co-financiering vaak ‘geld met geld 

gemaakt wordt’ en grote belemmeringen bij omvangrijke woningbouwprojecten weggenomen kunnen worden. Het 

gaat hierbij om publieke financiële tekorten door onder andere infrastructurele ontsluiting van woningen, bodem-

sanering, inrichting openbare ruimten, betaalbaar maken van woningen of uitplaatsen van activiteiten die hinder 

veroorzaken voor woningbouw.  

 

Het programma VW werkt met drie regiocoördinatoren in U16, regio Amersfoort en Food Valley (zie kopje regio-

coördinatoren). Deze verbindende rol als provincie levert in 2021 nog meer zichtbare resultaten op doordat het 

netwerk steeds ‘warmer’ wordt. Partijen weten ons steeds beter te vinden met hulpvragen. Zeker bij gemeenten 

blijkt ondersteuning vaak hard nodig. Gemeenten kampen steeds vaker met een personeelstekort op het vlak van 

ruimtelijke ordening en woningbouw, waardoor er onvoldoende capaciteit of specialistische kennis aanwezig is. 

De centrale positie die de provincie inneemt op het gebied van kennisdeling en inzet van expertise en meedenk-

kracht, voorziet in een steeds groter wordende behoefte. Belangrijkste posten daarbij zijn capaciteit in kwalitatieve 

en kwantitatieve zin, bovenplanse kosten (zoals uitplaatsing hinderlijke bedrijven en infrastructuur) en (een groter 

aandeel) betaalbaar wonen in het programma.   

 

Als het gaat om complexe opgaven zoals het realiseren van middenhuur, flexwonen of het bevorderen van door-

stroming, zijn er altijd meerdere partijen nodig om tot een oplossing te komen. De initiatieven die het programma 
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VW onderneemt om partijen nader tot elkaar te brengen, zoals met de Kennisbijeenkomst Middenhuur, konden 

daarom op veel interesse rekenen. Deze initiatieven dragen ook bij aan de kennisdeling 

 

Voor het programma VW is een jaarlijks programmabudget beschikbaar van € 5 miljoen (€1.2 structureel en € 3.8 

incidenteel) per jaar. Aanvullend hierop is in 2021 € 2.6 miljoen flexpoolmiddelen van het Rijk beschikbaar. Daar-

mee is het totaal beschikbare budget in 2021 €7.6 miljoen voor subsidieaanvragen en flexpoolmiddelen. Op basis 

van huidige inzichten verwachten we in 2021 ongeveer 6 miljoen te gaan besteden. Er staan veel grote en kost-

bare projecten op stapel. Wij zullen PS informeren over de uitputting.  

 

Doorkijk naar 2022   
Door onze continue contacten met het werkveld hebben we steeds meer inzicht in de belangrijkste knelpunten bij 

gemeenten. Op basis van deze informatie werken we aan oplossingsrichtingen en bepalen we waar onze inzet en 

ondersteuning het meest effectief is om bij te dragen aan de doelstellingen van het programma VW.  

Ondanks complicerende factoren als de Covid19 crisis (tekort aan bouwmaterialen verwacht)  en de stikstofpro-

blematiek is de verwachting dat ook we in 2022 voortvarend verder kunnen werken aan de gestelde woning-

bouwambities. Gemeenten, corporaties en de marktpartijen is er ook veel aangelegen om deze ambitie te realise-

ren. Vanuit onder meer het programma VW pakken we onze rol en proberen we zo goed mogelijk bij te dragen 

aan de benodigde versnelling. Dat is vanzelfsprekend geen eenvoudige opgave, maar wel een waar de provincie 

college, samen met alle andere partijen, vol voor gaat.  

 

In de afgelopen periode hebben we ons ook laten adviseren over onze rol. Bijvoorbeeld via kansentafels en con-

tacten in ons netwerk. Op basis hiervan zijn we van mening dat we op de goede weg zijn.  

In 2022 blijven we de inzet vanuit het programma zoals we die in 2021 hebben gedaan, dan ook continueren. 

Deze inzet is in lijn met het programmaplan zoals dat eind 2020 is vastgesteld. Ten opzichte van het in het pro-

grammaplan benoemde inzet en acties zal vanuit het programma VW in 2022 naar verwachting ook inzet worden 

geleverd aan circulair en toekomstbestendig bouwen. Na ondertekening van het Convenant Duurzaam Bouwen 

start de uitvoering van de gemaakte afspraken. Naar verwachting blijft ook hier de provincie een actieve rol ver-

vullen. Welke rol dit zal zijn moet zich nog uit kristalliseren. 

 


