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BIJEENKOMST - BOB Wonen  

7 november 2016, provinciehuis 

 

 

Programma 

Opening (Ali Dekker,Voorzitter werkgroep Wonen - Statenlid) 

Inzicht in de rol van de provincie op de markt (Ineke Schartman, beleidsambtenaar) 

Stellingen bespreken (Bram Klouwen, voorzitter bijeenkomst) 

 

Doel 

In gesprek met gemeenten over de rol van de provincie en de opbrengst nemen we mee in de besluitvorming 

Binnenstedelijk Beleidskader 

 

 Stelling 1 De knelpunten op de woningmarkt zijn groot. Dit betekent dat alle zeilen moeten worden 

bijgezet. Dit vraagt dus ook om een veel actieve rol van de provincie.  

Zij moet de regie nemen, de gemeenten bij elkaar brengen om de grote tekorten op te lossen.  

 

Uitspraken van de aanwezigen:  

 Regierol van de provincie zich kunnen toespitsen op: ondergrens sociale woningbouw, rood en groen 

in harmonie, actievere rol in regionale afstemming 

 Voor U-10 is geen actieve provinciale rol nodig,  gemeenten kunnen de rol zelf pakken. U10 is ook al 

actief bezig., met meer gemeenten op het gebied van wonen (U16). Echter, gemeenten zijn 

gelijkwaardig. Provincie zou een rol kunnen spelen bij het doorhakken van knopen 

 Gemeenten hebben goede ervaringen met het acteren van de provincie in de afgelopen jaren.  

 Lokaal is het soms lastig om keuzes te maken. Bovendien is ook regionale afstemming belangrijk. 

Provincie zou hierin een rol kunnen spelen.  

 Er wordt aandacht gevraagd voor afstemming met andere provincies, zitten provincies op één lijn? 

Provincie zou een rol kunnen spelen bij analyse van de woningmarkt, en kwalitatieve programmering. 

Thema’s als betaalbaarheid en tweedeling zijn actueel. En daarbij middelen om mee te denken en 

goede ideeen te kunnen uitvoeren.  

 

Terugkoppeling door Bram Klouwen: 

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat door de aanwezigen de ondersteuning door de provincie op 

projectniveau wordt gewaardeerd. Een aantal sprekers geeft aan dat de provincie een actievere rol zou kunnen 

spelen bij het regionaal tot stand brengen van meer  kwalitatieve en kwantitatieve afstemming op de 

woningmarkt, partijen bij elkaar brengen en aanschuiven bij bijeenkomsten van regio’s.  Dit kan bijvoorbeeld 

door in samenwerking met de gemeenten en regio’s regionale woonvisies op te stellen.   

 

 

 Stelling 2 De provincie moet meehelpen om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen en een 

rol spelen in het verduurzamen van sociale huurwoningen. 

 

 Ongeveer de helft is eens met de stelling.  

 Argumenten tegen: niet de provincie, maar Woningcorperaties, gemeenten en particulieren zijn aan 

zet.  

 Beschikbaarheid sociale huurwoningen is groot vraagstuk, een grote groep mensen is er op 

aangewezen. Provincie kan stimuleren dat er meer wordt gebouwd, ook in het middeldure segment 

zodat doorstroming op gang kan komen. Meewerking door provincie aan verduurzaming zal zeker 

gewaardeerd worden vanuit gemeenten 
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 Provincie kan, als niet direct belanghebbende partij, een rol spelen in het in beeld brengen van de 

investeringsmogelijkheden van corporaties.  

 Er is behoefte aan een (gezamenlijke) analyse : waar zit het knelpunt precies 

 Provinciale rol is niet zozeer regiserend  maar meer meedenkend en stimulerend. Deze rol wordt zeer 

gewaardeerd. 

 Welke financiële instrumenten zijn er vanuit de provincie beschikbaar? 

 Meer in scenario’s kijken en op de lang termijn nadenken 

 Afstemming tussen provincies is gewenst Nieuwe omgevingswet wellicht opties 

 Kan provincie helpen met slimmigheden, innovatie, creativiteit voor oplossingen sociale en 

middeldure huur segment? Voorkomen dat ieder het wiel opnieuw uitvindt. 

 Gewenste provinciale rol niet regulerend en kort door de bocht zoals bij Kantoren, maar meer als bij 

detailhandel: samen optrekken met gemeenten en regio’s, uitmondend in een gezamenlijke agenda. 

Dialoog en maatwerk.  

 

Terugkoppeling door Bram Klouwen: 

De aanwezigen herkennen de grote problematiek op de sociale huurmarkt. De betaalbaarheid staat sterk onder 

druk en dit kan leiden tot vergaande segregatie.  Er wordt verschillend gedacht over de rol van de provincie. 

Enerzijds wordt gesteld dat de ontwikkeling op de (sociale) huurmarkt vooral moet worden overgelaten aan de 

gemeenten, corporaties en marktpartijen. Anderen geven aan dat er voor dit  vraagstuk wel degelijk een rol 

voor de provincie is. Analyse, kennisuitwisseling en afstemming zijn belangrijk. Provincie zou daarin een stevige 

rol kunnen pakken. Daarmee kunnen thema’s worden geagendeerd waarbij de provincie een stimulerende rol 

kan spelen in de uitvoering. Er is geen belemmerende regelgeving .  

 

 

 Stelling 5 Binnenstedelijk bouwen en op de nog aanwezige woningbouwlocaties zijn de uitgangspunten, 

maar dat is niet genoeg. De provincie moet soepeler met de rode contour omgaan.  

 

 Sommige gemeenten ervaren de rode contouren als knellend. Het is daardoor lastig om sociale 

woningbouw te realiseren, en aan de taakstelling vergunninghouders te voldoen. De meeste 

aanwezigen zijn echter niet voor het loslaten van de rode contouren.  

 Er zijn geen afspraken nodig over aantallen te realiseren woningen. Het gaat om de kwantiteit en 

kwaliteit.   

 Om voldoende woningen te realiseren moet er meer nagedacht worden over ‘mooie’ hoogbouw. 

Durf! 

Terugkoppeling door Bram Klouwen: Samenwerking behouden en versterken en knopen durven doorhakken.  

De huidige rollen van de provincie zijn goed en graag ook mee doorgaan.  

 

 

 Boodschap voor de provincie:  

- Bijdragen aan investeringen in verduurzaming 

- Niet te instrumenteel denken, maar In verbinding 

- Stimuleer creativiteit 

- Zorg voor een goede analyse 

- Durf de regie te nemen in het samen met gemeenten opstellen van een provinciale woonagenda   

 


