
 

 

 

 

 

Geachte minister, geachte heer De Jonge, 

In maart 2022 presenteerde u namens het kabinet de Nationale Woon- en Bouwagenda. Gezien de 

enorme woningnood, ook in Gelderland, zijn we blij met uw ambitie meer woningen te bouwen en met uw 

ambitie om dat betaalbaar te doen. De provincie Gelderland kan en wil een bijdrage leveren aan deze 

doelstellingen. Dit doen we al door onder meer het Actieplan Wonen uit te voeren, waarin versnelling van 

de woningbouw, betaalbaar wonen en flexibele woonvormen speerpunten zijn. 

We hebben kennis genomen van uw wens voor 1 juni 2022 te komen tot indicatieve aantallen voor de 

woningbouw in Gelderland. Hierbij sturen we u die indicatie toe. We zetten ons ervoor in om van 2022 tot 

en met 2030 minimaal 90.000 woningen in Gelderland te realiseren, mits tegemoet gekomen wordt aan 

een aantal noodzakelijke randvoorwaarden. Dit is 10% van de nationale woningbouwopgave. 

Voor de realisatie van deze woningen werken we intensief samen met gemeenten, woningcorporaties en 

marktpartijen. Komende maanden zullen we met deze partijen overleggen over de haalbaarheid en 

uitwerking van de ambities, en over de mogelijkheid tot een hoger bod te komen. De inzet is dat dit leidt 

tot afspraken met elk van de zes bestaande woonregio’s via de regionale woonagenda’s. In de bijlage vindt 

u een overzicht van de samenstelling van de Gelderse woonregio’s.

Kanttekeningen bij de cijfers 

Bij de indicatieve cijfers die we u vandaag toesturen, zijn enkele kanttekeningen te maken, te weten: 

• Gezien de korte tijdsspanne die ons ter beschikking stond, heeft over deze cijfers nog maar

beperkt overleg met gemeenten en woonregio’s kunnen plaatsvinden. We kunnen daardoor op dit

moment nog maar beperkt instaan voor de haalbaarheid en correctheid van de cijfers.

• De cijfers rond woningbouw zijn door gemeenten vaak aangeleverd over meerdere jaren. Om

tegemoet te komen aan de wens dit per jaar weer te geven, zijn er omrekeningen gemaakt. We

kunnen niet geheel instaan voor deze omrekening; nader overleg hierover met gemeenten volgt.

• We kunnen op dit moment slechts beperkt inzicht verschaffen in het aantal woningen dat de

komende jaren door woningcorporaties wordt gebouwd, omdat deze cijfers geen onderdeel waren

van de uitvraag die eind 2021 naar gemeenten is gegaan. Daarnaast lopen er op nationaal niveau

belangrijke onderhandelingen hierover. Goede afstemming hierover is zeer van belang.

Randvoorwaarden bij het indicatief bod 

Voor de realisatie van minimaal 90.000 woningen, inclusief een flink aantal betaalbare woningen, zal op 

verschillende vlakken steun van de rijksoverheid nodig zijn. We roepen het kabinet op om deze steun 

daadwerkelijk te geven. Als niet aan deze randvoorwaarden tegemoet gekomen wordt, is het niet mogelijk 

de genoemde aantallen (betaalbare) woningen te realiseren. Onze inzet is om in de loop van 2022 deze 

randvoorwaarden verder te specificeren en te onderbouwen. Het gaat dan 

onder meer om de volgende randvoorwaarden: 
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• In 2021 hebben wij op uw verzoek een inventarisatie gemaakt van onrendabele toppen bij 

woningbouwprojecten in Gelderland. Na een correctie voor stijgende bouwkosten ramen wij nu 

dat met een bedrag van € 350 miljoen ruim 25.000 woningen gerealiseerd kunnen worden in de 

periode tot en met circa 2025. Dit is een actuele schatting op basis van de cijfers uit 2021 en 

exclusief de onrendabele top voor bovenplanse mobiliteitsinfrastructuur. Daarbij moet nog 

blijken wat de extra aandacht voor het water- en bodemsysteem voor financiële gevolgen heeft. 
 

• Gelderland wil een stevige bijdrage leveren aan de nationale woningbouwopgave. Wel vraagt dit 

om investeringen in bereikbaarheid. Dat gaat verder dan het ontsluiten van specifieke woning-

bouwlocaties; er zijn investeringen nodig in bovenplanse infrastructuur, in slimme en duurzame 

mobiliteit, in de exploitatie van het openbaar vervoer. We denken bijvoorbeeld aan investeringen 

in de RegioExpres tussen Winterwijk en Arnhem, waaronder een spoorverdubbeling op een deel 

van het traject. En we denken aan verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen, want het verkeer gaat 

daar zondermeer vastlopen als onze ambitieuze bouwplannen in die regio gerealiseerd worden. 
 

• Voor het realiseren van woningbouw is ambtelijke capaciteit bij gemeenten nodig. Want gebrek 

daaraan levert vertragingen op in het ontwikkelen van plannen en in de realisatie. Daarbij is ook 

stevige expertise noodzakelijk om de complexer wordende vragen goed aan te kunnen. Voor de 

woningbouw is het belangrijk dat er structureel financiën beschikbaar komen om de capaciteit te 

vergroten. We denken dan aan een bedrag van € 10 tot € 15 miljoen per jaar en we schatten in dat 

tot een derde van de woningbouwopgave hiervan afhankelijk is. Daarbij werken de provincie en 

gemeenten in Gelderland komende maanden samen om een innovatieve vorm van samenwerking 

en capaciteitsvergroting te verkennen. 
 

• Voor woningbouw is stikstofruimte in de gebruiksfase onmisbaar. Zeker in Gelderland, met bijna 

de helft van alle stikstofgevoelige Natura 2000 binnen haar grenzen, is dat nodig. Daarbij zien we 

dat diverse opties om stikstofruimte beschikbaar te stellen (juridisch) onder druk staan en dat de 

vulling van het SSRS nu niet volstaat voor onze woningbouw. Dit vormt een groot risico, want 

circa de helft van de woningen is binnen twee kilometer van stikstofgevoelige Natura 2000 

gepland. Voorwaarde voor woningbouw is derhalve dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar 

komt. Recent is hierover ook een rapportage verschenen voor een groot deel van onze provincie. 
 

• Voor het realiseren van betaalbare woningbouw is de inzet van woningcorporaties cruciaal. 

Belangrijk is dat woningbouwcorporaties in staat worden gesteld de benodigde bijdrage te 

leveren. Afschaffing van de verhuurderheffing is daarvoor een belangrijke – maar wellicht niet 

voldoende – stap. Want we zien dat de nieuwbouwopgave slechts één van de opgaven is voor 

woningcorporaties. Zij hebben ook opgaven rond het betaalbaar houden van bestaande woningen, 

rond verduurzaming van hun bezit en rond de leefbaarheid in wijken. Hiervoor is voldoende 

investeringscapaciteit én voldoende afwegingsruimte nodig, in samenspraak met gemeenten. 

Indicatieve aantallen 

Met aandacht voor bovengenoemde kanttekeningen en onder de genoemde randvoorwaarden, vindt u 

hierna de indicatieve aantallen qua realisatie van woningen. We zijn van harte bereid om hierover, en over 

de randvoorwaarden, in gesprek te gaan. 
 

 Bruto  

nieuwbouw 

Bruto 

plancapaciteit 

Netto 

plancapaciteit 

Harde netto 

plancapaciteit 

2022 10.000 tot 11.000 13.842 13.210 9.783 

2023 10.000 tot 11.000 16.506 15.844 8.726 

2024 10.000 tot 11.000 17.948 17.315 7.573 

2025 10.000 tot 12.000 13.607 13.048 2.914 

2026 10.000 tot 12.000 11.398 11.275 2.160 

2027 10.000 tot 12.000 10.466 10.403 1.948 

2028 10.000 tot 12.000 9.799 9.655 1.769 

2029 10.000 tot 12.000 8.446 8.383 1.339 

2030 10.000 tot 12.000 3.936 3.873 291 

Totaal 90.000 tot 105.00 105.998 103.006 36.503 
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Komende negen jaar is de inzet minimaal 90.000 woningen in Gelderland te realiseren, inclusief flexibele 

woningen, splitsing en transformatie. Dat is 10% van de landelijke opgave. Daarbij blijkt uit onze uitvraag 

bij gemeenten dat er van 2022 tot en met 2030 plancapaciteit is voor bruto bijna 106.000 woningen, er is 

dus een overprogrammering van 117%. We zien daarbij nog heel wat ruimte om na 2025 plancapaciteit toe 

te voegen. Netto (na aftrek van de sloop van woningen) gaat het om een plancapaciteit van circa 103.000 

woningen, waarvan een derde (34%) vervat is in harde plannen. We verwachten dat de bouwaantallen in 

2023 en 2024 lager zullen zijn dan de plancapaciteit komende jaren suggereert, hierover doen we navraag 

bij gemeenten. De inzet is jaarlijks 9.000 tot 12.000 woningen te bouwen. Komende maanden willen we 

in overleg met gemeenten en corporaties deze aantallen verder preciseren. 

 

In de Nationale Woon- en Bouwagenda lezen we op pagina 8 dat de doelstelling, conform de cijfers van de 

ABF Primos-prognose 2021, zou uitkomen op 94.900 woningen van 2021 tot en met 2030. In Gelderland 

zijn er in 2021 bruto 11.100 woningen gebouwd. Dan resteren er 83.800 woningen voor de periode tot en 

met 2030. Als we daarbij zouden uitgaan van 130% plancapaciteit, dan zouden er nu 108.940 woningen 

moeten zijn opgenomen in de plancapaciteit tot en met 2030. Op dit moment blijken er 106.000 

woningen in de plancapaciteit te zijn opgenomen, een verschil van iets minder dan 3.000 woningen over 

negen jaar. Vooralsnog vinden wij dat voldoende, al gaan we in overleg met gemeenten en marktpartijen 

verkennen of een hogere ambitie eventueel haalbaar is. Daarbij kan een hoger bod wel gevolgen hebben 

voor het percentage betaalbare woningbouw, gezien de financiële afwegingen die hierbij zijn te maken. 

 

Als we kijken naar de realisatiecijfers van de provincie Gelderland in de afgelopen jaren, schatten we in 

dat het realiseren van 90.000 woningen in negen jaar haalbaar moet zijn. Dat ligt in lijn met de bruto 

toevoegingen aan de woningvoorraad in afgelopen jaren, inclusief transformatie en woningsplitsing: 
 

• in 2021 circa 11.100 woningen gerealiseerd 

• in 2020 circa 11.900 woningen gerealiseerd 

• in 2019 circa 11.400 woningen gerealiseerd 

• in 2018 circa 12.000 woningen gerealiseerd 

• in 2017 circa 10.400 woningen gerealiseerd 

Aandeel betaalbaarheid 

Wat betreft de betaalbaarheid van woningen hebben we op dit moment nog maar beperkt zicht op de 

cijfers en plannen, onder andere omdat bij bijna een derde nog niet bekend is in welke betaalbaar-

heidscategorie de woningen gepland zijn. Met de beperkte gegevens van dit moment, schatten we in dat 

circa 45% tot 65% van de woningen in een van de drie genoemde betaalbaarheidscategorieën valt.1 Hierbij 

enkele voorlopige, indicatieve cijfers voor 2022 t/m 2030: 

 

Aantal sociale huurwoningen in plannen 
 

Ruim 22.000 20% 

Aantal huurwoningen vanaf de sociale 

huurgrens tot € 1.000 per maand in plannen 
Bijna 10.000 9% 

Aantal koopwoningen tot aan de  

NHG-grens (€ 355.000) in plannen 
Ruim 17.000 16% 

Totaal betaalbaar (zover nu bekend) Ruim 48.000 45%-65% 

Onbekend Circa 30.000 28% 

Dure huur en dure koop Circa 28.000 26% 
 

Totaal Circa 106.000 100% 

 

Zoals genoemd zien we dat de woningcorporaties een cruciale rol spelen bij het realiseren van betaalbare 

woningen. Het is belangrijk hen in staat te stellen om deze rol te vervullen, onder meer door afschaffing 

 
1 Het verschil in percentage is mede afhankelijk van hoe gerekend wordt met de categorie ‘onbekend’. Daarnaast worden op dit 
moment in de diverse Gelderse woonregio’s verschillende bedragen gebruikt als grens voor betaalbare koop. Daardoor is de reken-
basis voor het aantal betaalbare koopwoningen nog niet eenduidig. 



 

 4 
 

van de verhuurdersheffing. Vooralsnog schatten we in dat de bouw van zeker 22.000 woningen haalbaar 

is, gezien de aangeleverde cijfers voor sociale woningbouw. Ons is bekend dat vanuit de Socrates-

prognose gedacht wordt aan de bouw van 31.000 woningen door woningcorporaties in Gelderland. 

Komende maanden zullen we in overleg met woningcorporaties, en in afwachting van uitkomsten van de 

landelijke gesprekken, nagaan in hoeverre meer dan 22.000 woningen wenselijk en haalbaar is. 

 

Vanuit gemeenten leven er vragen en twijfels over de haalbaarheid van de betaalbaarheidsdoelstellingen, 

onder andere omdat het percentage betaalbare woningbouw op korte termijn niet zomaar kan worden 

bijgestuurd, vanwege al gemaakte afspraken met bouwers en projectontwikkelaars. Daarnaast merken we 

dat het lastiger wordt om afspraken met bouwers te maken over betaalbaarheid, vooral door stijgende 

energie- en materiaal-prijzen. We blijven volgen hoe dit zich ontwikkelt en wat dit betekent voor 

betaalbare woningbouw. 

Afsluiting 

Graag voorzien wij in uw vraag om indicatieve cijfers voor de woningbouw in Gelderland: minimaal 

90.000 in de periode tot en met 2030, dus 10% van de landelijke opgave. Hierover is nog nader overleg 

met diverse partijen nodig. Zoals genoemd is realisatie alleen mogelijk als de rijksoverheid tegemoet komt 

aan de genoemde randvoorwaarden. Daarnaast onderzoeken wij komende weken ook onder welke 

voorwaarden een hoger bod wellicht tot de mogelijkheden behoort. 

 

We zien uit naar een vruchtbare samenwerking, om samen te zorgen voor voldoende en betaalbare 

woningen in Nederland en in Gelderland, met oog voor het klimaat en voor een goede ruimtelijke 

ordening. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

John Berends  –  Commissaris van de Koning 

Miriam Nienhuis-van Doremaele  –  Secretaris 
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Bijlage 1: Overzicht Gelderse woonregio’s 
 

 
 

 

De gemeenten per woonregio in Gelderland: 

 

Noord-Veluwe (7 gemeenten): 

 

Putten 

Ermelo 

Harderwijk 

Nunspeet 

Elburg 

Oldebroek 

Hattem 

 

Foodvalley (5 gemeenten):  

 

Nijkerk 

Barneveld 

Scherpenzeel 

Ede  

Wageningen  

 

 

 

En in de provincie Utrecht:  

Rhenen, Veenendaal en Renswoude 

 

Cleantech (7 gemeenten): 

 

Apeldoorn 

Epe 

Voorst 

Brummen 

Zutphen 

Lochem 

Heerde 

 

En in de provincie Overijssel: 

Deventer 

 

 

Rivierenland (8 gemeenten):  

 

West Maas en Waal 

Maasdriel 

Zaltbommel 

West Betuwe 

Culemborg 

Buren 

Tiel 

Neder-Betuwe 

Arnhem-Nijmegen (17 gemeenten):  Achterhoek (7 gemeenten):  

 

Bronckhorst 

Berkelland 

Oost Gelre 

Winterswijk 

Aalten 

Oude IJsselstreek 

Doetinchem 

Overbetuwe 

Renkum 

Arnhem 

Rozendaal 

Rheden 

Doesburg 

Montferland 

Zevenaar 

Duiven 

 

Westervoort 

Lingewaard 

Druten  

Beuningen 

Wijchen 

Berg en Dal 

Heumen 

Nijmegen 
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En in de provincie Limburg: 

Mook en Middelaar 
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