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Er is een grote woningbouwopgave in de provincie Utrecht. Samen met 
alle partijen in ons netwerk werken we aan het versnellen van de wo-
ningbouw die aansluit bij de vraag. 

Om als provincie het groene, gezonde en slimme middelpunt van Neder-
land te blijven is een gezonde woningmarkt noodzakelijk. 
De provincie bouwt zelf geen woningen. Wij bereiken onze doelen in 
nauwe samenwerking met onder andere overheden, woningcorporaties 
en marktpartijen. Met het uitvoeringsprogramma Versnelling Woning-
bouw 2021 t/m 2024 dragen wij actiegericht bij aan de woningbouwopga-
ve en stimuleren op een proactieve en verbindende manier samenwer-
king met andere partijen. 

Het programmaplan beschrijft de opgaven en schetst de contouren van 
de aanpak voor de periode 2021 t/m 2024. Het concretiseert wat de 
provincie Utrecht in de looptijd van het programma gaat doen, waar de 
accenten en prioriteiten liggen en op welke wijze we dat gaan uitvoeren. 

Het hoofddoel van het programma ligt in het verlengde van de ambities 
uit het Coalitieakkoord 2019-2023 en de Ontwerp Omgevingsvisie van 
de provincie. Op basis van de huidige inzichten is het een extra grote 
uitdaging dat er de komende jaren 10.000 woningen worden opgele-
verd. De provincie zal samen met haar partners alle zeilen bijzetten om 
dit resultaat te bereiken, in een tijd waarbij we te maken hebben met de 
gevolgen van het stikstofbeleid, de aanwezigheid van PFAS op diverse 
locaties, de coronacrisis, de complexe en vaak kostbare binnenstedelij-
ke ontwikkelingen en de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid 
personeel in de bouw en bij de overheid. Met een extra inspanning van 
alle relevante partners en door de handen ineen te slaan, is de kans op 
succes het grootst. Elke partij heeft bij deze opgave haar eigen rol en 
verantwoordelijkheden.

Via het Provinciale Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 
2021 t/m 2024 wil de provincie actief bijdragen aan de versnelling van 
de woningbouw op korte termijn. De gezamenlijke afspraken in het kader 
voor de regionale programmering zijn een belangrijk vertrekpunt voor dit 
programma. Daarbij ligt de focus op die locaties waar we het als provin-
cie en gemeenten over eens zijn. 

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. 
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Als belangrijkste opgaven voor het programma zijn gedefinieerd: 
• Versnellen en voorkomen van vertraging van de woningbouwproductie. 
• Vergroten van de plancapaciteit op de korte en middellange termijn.
• Stimuleren transformatie en inbreiding.
• Vergroten van het aandeel in het sociale en middeldure segment. 
• Realiseren van een woningaanbod dat aansluit bij de vraag.
• Bevorderen van de doorstroming. 
Daarnaast zijn er belangrijke opgaven als de verduurzaming van de woningvoorraad. Deze zijn 
geen onderdeel van dit programma maar worden meegenomen in de programma’s als Energie-
transitie en Klimaatadaptatie. 

Het programmaplan concretiseert wat wij gaan doen, waar de accenten en prioriteiten 
liggen en op welke wijze we dat gaan uitvoeren. Hierbij volgen wij vijf leidende principes: 

De maatschappelijke opgave om de woningbouw te versnellen is zeer complex en vraagt 
netwerkoplossingen. Dit vergt een samenwerking tussen verschillende partijen: gemeenten, 
marktpartijen, corporaties, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. Ook het Rijk 
heeft een belangrijke rol; onder meer verantwoordelijk voor (aanpassing) van regelgeving/wet-
geving  en een coördinerende rol bij de Woondeals en Woningbouwimpuls. Samenwerking met 
en investeringen van het Rijk, zijn nodig om de complexe woningbouwopgave te kunnen reali-
seren. De provincie wil hier een proactieve rol als regievoerder namens de regio vervullen.

Wij zijn partner in een samenwerking als wij daarin ‘het verschil kunnen maken’ of ‘een duwtje 
kunnen geven’. Als provincie zijn we vrijwel nooit zelf uitvoerder en de provincie bouwt zelf geen 
woningen. Bij de inzet vanuit dit programma zijn een aantal categorieën instrumenten te onder-
scheiden. De specifieke rol die we kiezen is situationeel en hangt tevens af van de fase waarin 
het project zich bevindt.
• Inzet van expertise en meedenkkracht. 
• Beschikbaar stellen van financiële middelen.
• Bevorderen van samenwerking. 
• Bijdragen aan kennisdeling en monitoring. 
• Signaleren en agenderen van thema’s of vraagstukken.   
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VERSNELLING 
WONINGBOUW

DOELSTELLING:
Streven om de woningbouwproductie in de pro-
vincie te verhogen tot 10.000 woningen per jaar 
voor de komende jaren. Dit door de woningbouw te 
versnellen en het voorkomen van vertraging.

SUBDOELEN:
- Harde plancapaciteit tot uitvoering brengen.
- Zachte plancapaciteit omzetten in harde plannen.
- Meer participeren bij samenwerking.  
- Meer faciliteren (nieuwe) woonvormen.

EERSTE AANZET ACTIES: 
- Inzet expertise bij grote gebiedsprojecten.
- Cofinanciering voor inhuur. 
- Gebiedsgerichte inzet fiancieringsconstructies. 
- Subsidies voor knelpuntenaanpak.
- Instellen ‘aanjaagteam’ en/of een ‘onafhankelijke 
  zwaargewicht’.  
- Faciliteren totstandkoming samenwerkingsafspraken.

DOELSTELLING: 
Streven om tenminste 50% van de nieuw toe te 
voegen woningen in het sociale en middeldure 
segment te realiseren.

SUBDOELEN:
- Inzet financiële ondersteuning.
- Agendering en lobby. 
- Stimuleren samenwerking.

EERSTE AANZET ACTIES: 
- Stimuleren innovatieve financieringsconstructies. 
- Onderzoeken subsidieregeling.
- Ondersteuning gemeenten voor versterking 
  betaalbaar segment.
- Blijvend met Rijk in gesprek over opgave en 
  oplossingen.

DOELSTELLING: 
Optimaliseren bestaande woningvoorraad waarbij 
ingezet wordt op de versnelde toevoeging van 
woningen via herstructurering /transformatie  en 
het beter benutten van de bestaande voorraad 
(doorstroming).

SUBDOELEN:
- Stimuleren doorstroming.
- Benutten kansen herstructurering en  
  transformatie.

EERSTE AANZET ACTIES: 
- Inzet van relevante expertise. 
- Kennis en innovaties samenbrengen en delen.
- Onderzoeken of instrumentarium doorstroming in 
  beweging kan zetten.
- Zorgdragen voor loketfunctie in provinciale 
  organisatie om initiatiefnemers in verbinding te 
  brengen met relevante andere beleidsvelden.

DOELSTELLING: 
Bijdragen aan een betere kennisontwikkeling 
en -overdracht en het bijdragen aan actuele en 
eenduidige informatie (monitoring).

SUBDOELEN:
- Optimaliseren monitoring. 
- Proactief kennisdelen.

EERSTE AANZET ACTIES: 
- Optimaliseren bestaande monitors (woningmarkt/
  planmonitor).
- Regelmatige update monitors.
- Regelmatige analyse van de woningmarkt.
- Netwerkbijeenkomsten met een  
  uitwisselingskarakter.  
- Bijeenkomsten waarbij kennisontwikkeling centraal 
  staat.

VERSTERKEN SOCIAAL/
MIDDENSEGMENT 

BESTAANDE 
VOORRAAD  

KENNISBANK  

VOORBEELD: Inzet van onder meer expertise 
bij De Hoef in Amersfoort

Amersfoort gaat De Hoef West transformeren 
waarbij het de ambitie is om 2500 woningen toe 
te voegen. Om voorafgaand aan de realisatie een 
kwaliteitsimpuls te geven zijn investeringen nodig. 
Gemeente en provincie onderzoeken gezamenlijk 
wat hiervoor financieringsmogelijkheden zijn. 
Voor de totstandkoming van de 
gebiedsorganisatie, het projectmanagement en 
inhuur van expertise dragen de gemeente en 
provincie hier evenredig aan bij.

VOORBEELD: Challenge Middenhuur

De bouw van middenhuurwoningen kent nog vaak knelpunten 
zoals financiële onhaalbaarheid. In samenhang met het Biedboek 
Middenhuur organiseerde de provincie daarom in 2019 de 
Challenge Middenhuur. Hierbij zijn zes  middenhuurprojecten 
uitgedaagd om te versnellen en te optimaliseren. De provincie 
Utrecht stelde per project €10.000 beschikbaar voor de inzet van 
expertise en om concrete knelpunten op te lossen.

VOORBEELD: Herontwikkeling 
FNV-Hoofdkantoor in Woerden

De provincie heeft bij dit 
transformatieproject als onderdeel 
van de 100 Dagen Challenge 
als onafhankelijke partij aan de 
onderhandelingstafel deelgenomen. 
Dit heeft het project versneld verder 
geholpen. Er is nu concreet zicht 
op de bouw van 265 woningen in 
hoogstedelijke setting op de locatie 
van het FNV-hoofdkantoor. 


