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Bijlage 3: Uitwerking randvoorwaarden 
 
Randvoorwaarde 1 

Investeringen in bereikbaarheid 
Contactpersoon bereikbaarheid: Oldrik Bulthuis (o.bulthuis@gelderland.nl) 

 
Grootschalige woningbouw vereist verbetering van de bereikbaarheid. Want als er meer 

mensen in een regio gaan wonen, gaan er meer mensen gebruik maken van de trein, de bus, 

de fietspaden en de wegen. Daarom zijn er investeringen nodig in infrastructuur, in slimme 

en duurzame mobiliteit, in het openbaar vervoer. Om de woningbouwopgave op een 

verantwoorde manier te realiseren is in ieder geval steun nodig voor drie clusters van 

mobiliteitsmaatregelen, met een totale investering van circa 1 miljard euro. 

 

Alleen als er geïnvesteerd wordt in de bereikbaarheid, is 

het wijs om veel meer huizen te gaan bouwen. Want 

kinderen moeten op een veilige manier naar school 

kunnen gaan. En niemand wil elke dag anderhalf uur in de 

file staan op weg naar het werk. Als we kijken naar de 

provincie als geheel, waar gaat het dan klem lopen als er 

de komende negen jaar 100.000 woningen en ruim 

200.000 mensen bij komen? Waar in Gelderland zijn 

grote investeringen in de bereikbaarheid nodig? 

 

Via de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 zijn door het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat potentiële 

mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven op de lange 

termijn in beeld gebracht. Hiernaast is weergegeven welke 

knelpunten deze analyse laat zien, waarbij zichtbaar wordt 

dat er in Gelderland knelpunten zijn op het wegennet, 

rond het spoor en in het onderliggende netwerk. 

 

Drie clusters 

In Gelderland zien we op dit moment drie clusters van 

opgaven, die we beknopt toelichten, te weten: 
 

• De spoorcorridor langs de A12, inclusief de RegioExpres  

• Opgaven verbonden aan de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 

• Bereikbaarheid in de rest van Gelderland 

 

De spoorcorridor langs de A12, inclusief de RegioExpres 

Het verbeteren van twee spoorlijnen tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens is nodig om te zorgen voor 

een snelle, duurzame en robuuste verbinding van west naar oost. Dit is een van dé grote verbindingslijnen in 

Nederland. Hierin investeren helpt te voorkomen dat de A12 en de A18 dichtslibben. Het gaat hierbij om: 
 

• De bestaande treinverbinding tussen Utrecht en de Duitse grens moet verbeterd worden om de groei 

van het aantal reizigers goed op te vangen. De capaciteit op dit tracé moet voor passagierstreinen 

flink omhoog, om zo ruimte te maken voor meer intercity’s en internationale treinen. De kosten 

hiervoor zijn nog onduidelijk. Op het Gelderse grondgebied langs dit tracé worden tot en met 2030 

circa 20.000 woningen gerealiseerd. 

• De spoorlijn tussen Arnhem, Doetinchem en Winterwijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer 

in de Liemers en de Achterhoek. De RegioExpres maakt woningbouwlocaties ten oosten van Arnhem 

tot in de Achterhoek duurzaam bereikbaar per spoor. Gelderland zet in op het versterken van deze 

lijn, daarvoor is een spoorverdubbeling nodig tussen Didam en Doetinchem De Huet. Het toevoegen 

mailto:o.bulthuis@gelderland.nl


 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

van meer treinen vraagt ook om een vrije kruising bij Arnhem Oost, om treinstromen onafhankelijk 

van elkaar te kunnen afwikkelen. De kosten zijn geschat op 150 miljoen euro en van het Rijk is een 

bijdrage van 75 miljoen euro nodig. In Arnhem-oost, de zuidelijke Achterhoek en de Liemers kunnen 

er langs de RegioExpres circa 15.000 extra huizen gebouwd worden (circa 30.000 mensen extra).  

 

Opgaven verbonden aan de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 

In het gebied van de verstedelijkingsstrategie (Arnhem, Nijmegen, Foodvalley) worden er tot 2040 circa 

100.000 huizen extra gebouwd. Dat staat gelijk aan een stad als Eindhoven. Het spreekt vanzelf dat deze 

groei niet kan plaatsvinden zonder investeringen in de mobiliteit. Binnen dit NOVEX-gebied zijn drie 

gebieden aangewezen voor grootschalige woningbouw: Arnhem-Oost, Nijmegen-West en Foodvalley. 

 

In de Groene Metropoolregio 

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen staat de bereikbaarheid al onder druk. Daarom zijn extra 

investeringen nodig nu de regio groeit met circa 60.000 woningen. Zo heeft Nijmegen grote ambities rond de 

Kanaalzone en het stationsgebied; dat verhoogt de druk op het wegennet aan de westzijde van de stad. Ook 

versterking van de A325-corridor tussen Arnhem en Nijmegen is nodig. In Arnhem zelf zijn investeringen 

nodig in de stedelijke bereikbaarheid, in vermindering van de barrièrewerking van het spoor, in mobiliteits-

hubs en OV-verbindingen. De totale kosten bedragen circa 500 miljoen euro. Het gaat dan onder meer om:  

• Hubs/transferia net buiten Nijmegen en stadsrandhubs bij Arnhem-Noord en Arnhem-zuid (station). 

• Hoogwaardige fietsroute en brug bij Arnhem-Huissen en hoogwaardige fietsroute VeluweWaalpad. 

• Hoogwaardig openbaar vervoer op de A325, de Lingekruising/A325 ‘op poten’ voor hoogwater en 

oostwest-verbindingen voor de fiets in het middengebied, een doelgroepstrook langs de A325 (OV). 

• Hoogwaardig openbaar vervoer Arnhem, Arnhem-Wageningen, Nijmegen en omliggende kernen. 

• Verbreding van de N322. 

 

In de regio Foodvalley 

In de regio Foodvalley wordt komende jaren een schaalsprong gemaakt. Onder meer Ede, Barneveld, 

Wageningen en Veenendaal gaan flink groeien, met in totaal ruim 40.000 extra woningen (ruim 80.000 

mensen extra). Dit gebied is onlangs aangewezen voor grootschalige woningbouw, maar de bereikbaarheid 

laat nu al te wensen over. Daarbij hebben de steden in het vierkant Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen  

een grote onderlinge samenhang, verbonden door een soort regionale ringweg. Om de regio bereikbaar te 

houden en de mobiliteit te verduurzamen, zijn minimaal drie investeringen broodnodig: 

• Een verbreding van de Rijnbrug, ter verbetering van de ontsluiting naar het zuiden, richting 

Rivierenland, Nijmegen en Noord-Brabant. Dit kost circa 150 miljoen euro, waarbij we het Rijk 

vragen 70 miljoen euro bij te dragen.  

• Verbetering van het openbaar vervoer langs de randen van het  vierkant, door het creëren van 

hoogwaardig openbaar vervoer tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Voor dit project is 

een bijdrage van circa 100 miljoen euro nodig. 

• Er zijn hoogwaardige fietswegen langs de randen van dit vierkant nodig én er moeten verbindingen 

door het groene Binnenveld heen komen, om zo fietsgebruik echt een aantrekkelijke vervoersoptie te 

maken. Hiervoor is een bijdrage van circa 100 miljoen euro nodig. 

 

Bereikbaarheid in de rest van Gelderland 

In Gelderland worden ook buiten het NOVEX-gebied veel huizen gebouwd: circa de helft van de 

woningbouwopgave. Dat betekent dat er door de hele provincie investeringen nodig zijn in de bereikbaarheid 

van bestaande en nieuwe woongebieden. Om een indruk te geven, noemen we een aantal van de belangrijkste 

opgaven en maatregelen: 

• Het optimaliseren en ontlasten van de A1 en A28; deze snelwegen zijn twee van de meest onder druk 

staande wegen van Nederland. Met de geplande woningbouw in het noordelijke deel van de 

Foodvalley, in Apeldoorn, Amersfoort, de Noord-Veluwe en Zwolle neemt dit verder maar toe. 

Omdat de mogelijkheden voor verbreding beperkt zijn, zoeken we oplossingen in optimalisatie van 

de bestaande snelweg en in ontlasting via investeringen in spoor- en snelle fietsverbindingen. 

• Apeldoorn is de één-na-grootste woningbouwlocatie van Gelderland en dat zorgt ervoor dat de 

stedelijke bereikbaarheid onder druk komt te staan. De infrastructuur in de spoorzone moet worden 

aangepast en er moet worden geïnvesteerd in snelfietsverbindingen. Ook de N348 moet worden 

aangepakt. Gezamenlijk kost dit meer dan 200 miljoen euro.  
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Randvoorwaarde 2 

Financiering van onrendabele toppen 
Contactpersoon onrendabele toppen: Floris Valkenburg (f.valkenburg@gelderland.nl) 

 

Bij woningbouw is er vaak extra geld nodig om daadwerkelijk nieuwe woningen te kunnen 

realiseren. Naar schatting is er voor de woningbouw in Gelderland tot en met 2030 circa 476 

miljoen euro incidenteel nodig. Cofinanciering vanuit de rijksoverheid van deze onrendabele 

toppen is een randvoorwaarde om woningbouw in Gelderland mogelijk te maken. We 

waarderen de Woningbouwimpuls, maar er is meer budget nodig en meer zekerheid over 

waar dit instrument daadwerkelijk gaat bijdragen aan de opgave. 
 

Wat is een onrendabele top? 

Het bouwen van huizen kost vaak meer geld dan het oplevert. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo 

wordt er (bijna) geen geld verdiend aan sociale huur en goedkope koopwoningen, alleen dure 

koopwoningen leveren echt verdiensten op. Naarmate er in een nieuwbouwwijk meer er sociale 

huurwoningen en goedkope koopwoningen worden gebouwd (en dat doen we graag in Gelderland), 

is het minder goed mogelijk om uit de opbrengsten andere zaken te betalen, die ook nodig zijn voor 

woningbouw. Zo moet er soms geld geïnvesteerd worden in de verplaatsing van een bedrijf, in de 

aanleg van wadi’s voor het opvangen van extreme regenbuien (klimaatadaptatie), voor de aanleg van 

een parkeerhub bij een station of in een nieuwe weg naar een woonwijk. Als deze kosten niet betaald 

kunnen worden uit de opbrengsten van woningbouw, dan is er een onrendabele top. 

 

Onderbouwing van het benodigde bedrag 

Als we kijken naar heel Gelderland, dan schatten we in dat voor de bouw van 100.000 huizen tot en met 2030 

in totaal circa 476 miljoen euro nodig is. De realisatie van circa tweederde van de totale woningbouwopgave 

(dat zijn circa 60.000 woningen) is daarvan afhankelijk.  

 

Hoe is dit bedrag van 500 miljoen onderbouwd? In 2021 heeft de provincie Gelderland op verzoek van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken een inventarisatie gedaan van woningbouwprojecten met een 

onrendabele top (ORT) in Gelderland. Daarvoor is door 35 gemeenten informatie aangeleverd1.  De 

informatie die hieruit naar voren kwam is door adviesbureau Rebel gebruikt voor een rapportage in opdracht 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met de titel ‘Verkenning onrendabele toppen 

woningbouwprojecten’2.  Hieruit bleek dat de onrendabele top zoals Gelderland die inschatte, dichtbij de 

inschatting van het ministerie lag. 
 

Woningbouw in Apeldoorn mogelijk door verplaatsing 

In de gemeente Apeldoorn worden bij het station in ongeveer 1.400 woningen gebouwd. Om dit 

mogelijk te maken moet een bedrijf uit dat gebied vertrekken en dat zorgt voor stevige kosten. De 

kosten daarvoor kunnen niet volledig door de opbrengsten van de woningbouw gedekt worden, 

waardoor er een onrendabele top ontstaat. Doordat de gemeente een subsidie van miljoenen euro’s 

van de rijksoverheid (Woningbouwimpuls) heeft gekregen is dit toch mogelijk. 

 

In Gelderland is de onrendabele top gemiddeld € 12.400 per woning. Dat varieert van bijna € 22.000 voor 

woningen in een dorpskern (omdat de opbrengsten daar vaak kleiner zijn) tot € 20.000 voor een woning in 

een stationsgebied dat getransformeerd wordt en bijna € 7.000 voor een woning in een uitleglocatie. Het 

rapport van Rebel laat zien dat er op een totaal van ruim 90.000 woningen bijna 60.000 woningen zijn met 

een tekort. Daarbij wordt in het rapport van Rebel een onderscheid gemaakt tussen toerekenbare 

onrendabele toppen en niet-toerekenbare onrendabele toppen (waarbij het verband tussen de investering en 

de woningbouw minder direct is). Wat betreft dat laatste gaat het om ruim een miljard euro, maar dat bedrag 

 
1 De aangeleverde cijfers betroffen cijfers exclusief bovenregionale investeringen. 
2 Verkenning onrendabele toppen woningbouwprojecten: Analyse op hoofdlijnen publieke tekorten landelijke 
woningbouwplannen 2021-2030 door Rebel in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (april 2021). Dit rapport is te downloaden via een website van het ministerie. 
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laten we voor deze onderbouwing buiten beschouwing. In totaal gaat het niettemin om € 1,8 miljard, volgens 

het rapport van Rebel. 

 

Wat veroorzaakt nu deze noodzaak om 476 miljoen van de rijksoverheid te ontvangen? Via de eerder 

genoemde uitvraag is in kaart gebracht waardoor onrendabele toppen veroorzaakt worden. Het gaat dan 

allereerst om een hoge inbrengwaarde, dit is de grootste kostenpost, vooral bij binnenstedelijke woning-

bouw. Daarnaast gaat het om bijzondere parkeeroplossingen, investeringen in de openbare ruimte, 

investeringen in infrastructuur en uitplaatsing van hinderlijke bedrijvigheid. 

 

Het bedrag van 476 miljoen euro is als volgt opgebouwd: 

 

745 miljoen  Uit het Rebel-rapport: 60.000 van 90.000 woningen met een 

onrendabele top van € 12.400 per woning, prijspeil 2021 

 82 miljoen Meer woningbouw: 100.000 woningen i.p.v. 90.000 is 11% extra 

woningbouw in Gelderland: 11% x 745 miljoen = 82 miljoen 

124 miljoen  Schatting van een correctie van 15% prijsstijging ten opzichte van het 

prijspeil 2021 over totaal 827 miljoen = 124 miljoen 

 _____________________ 

  951 miljoen Totale omvang van de onrendabele toppen in Gelderland 

 

-  475 miljoen Eigen bijdrage van 50% van gemeenten en andere overheden conform 

de huidige uitgangspunten van de Woningbouwimpuls 

 _____________________ 

  476 miljoen Benodigde steun van de rijksoverheid voor onrendabele toppen 

 

Over de Woningbouwimpuls 

Om de onrendabele toppen van Gelderse woningbouwprojecten te dekken, zijn eerder aanvragen gedaan in 

het kader van de Woningbouwimpuls. De ervaring van de provincie is dat de Woningbouwimpuls projecten 

versnelt, ook in de onderhandelingen met betrokken partijen, zoals bedrijven.  

 

De voorwaarden van de Woningbouwimpuls zijn strikt en er wordt kritisch naar de voorgestelde projecten 

gekeken. Dit scherpt de projecten. Bij de derde tranche zijn bijna alle Gelderse projecten gehonoreerd, 

uiteraard na een stevige toetsing. Dat laat zien dat Gelderse gemeenten, in samenwerking met de provincie, 

hun huiswerk goed doen. 

 

Versnelling van woningbouw in Heumen 

In de gemeente Heumen worden ongeveer 700 woningen gerealiseerd. Hiervoor moet een 

betonfabriek vertrekken, de kosten kunnen niet volledig gedekt worden uit de opbrengsten 

van de woningbouw en daardoor ontstaat een onrendabele top. Over deze woningbouw wordt 

al meer dan twintig jaar gesproken maar het plan is nooit verder gekomen. Dankzij een 

subsidie vanuit de Woningbouwimpuls wordt dit plan nu eindelijk werkelijkheid. 

 

Oproep aan het kabinet 

De provincie ziet de kansen die de Woningbouwimpuls biedt voor de woningbouw. Daarom stimuleert de 

provincie gemeenten een aanvraag in te dienen, en de provincie ondersteunt gemeenten hierbij via het 

Versnellingsteam Woningbouw. Daarnaast financiert de provincie ook mee, via cofinanciering. Hiervoor is 

afgelopen jaren een bedrag van 8 miljoen euro ingezet en voor de komende jaren is hier een bedrag van 

minimaal 6 miljoen voor gereserveerd. Ook gemeenten hebben veel bijgedragen. 

 

Het budget van de Woningbouwimpuls is op dit moment ontoereikend. Landelijk is er komende jaren 1,25 

miljard voor de Woningbouwimpuls gereserveerd. Afgezet tegen wat alleen Gelderland daarvan al nodig 

heeft, naast alle andere provincies, is dat budget niet voldoende. De provincie roept daarom het kabinet op 

om meer budget hiervoor vrij te maken, en dan niet uit middelen die gemeenten nu ter beschikking staan, 

maar met extra budget. Daarbij zou het goed zijn als ook kleinere locaties hiervan gebruik kunnen maken, 

want ook realisatie van kleinere locaties is nodig om de totale woningbouwaantallen te realiseren.  
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Randvoorwaarde 3 

Voldoende ambtelijke capaciteit 
Contactpersoon ambtelijke capaciteit: Henk van Rhijn (h.van.rhijn@gelderland.nl) 

 

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

ambtelijke capaciteit van gemeenten te vergroten. Daarbij gaat het voor Gelderland om een 

bedrag van circa 7,5 miljoen euro structureel per jaar. We schatten in dat circa 20% van de 

woningbouwopgave hiervan afhangt, dat zijn ongeveer 20.000 woningen. 

 

Het tekort aan ambtelijke capaciteit en deskundigheid is een forse vertragingsfactor voor de woningbouw in 

Gelderland.  Dit tekort speelt op veel onderdelen binnen het proces: er is een gebrek aan projectleiders, aan 

medewerkers ruimtelijke ordening en aan vergunningverleners. Ook is er grote behoefte aan extra 

deskundigheid op gebieden zoals stikstof, mobiliteit, planeconomie en flora en fauna. Veel bouwplannen 

komen door het tekort aan personeel niet of vertraagd tot ontwikkeling. Dit kan zorgen voor een terugval in 

de woningbouwproductie. 

 

Onderzoek naar personeelstekort 

Binnenlands Bestuur heeft een onderzoek gedaan naar het personeelstekort bij gemeenten3.  Uit dit 

onderzoek blijkt dat bijna 70% van de gemeenten het eigen personeelstekort ziet als het voornaamste 

obstakel om nieuwbouw tijdig te realiseren. Als gevolg van dat tekort neemt de doorlooptijd van 

bouwprojecten toe en kunnen niet alle plannen tegelijk worden uitgevoerd. Ook het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) constateert het tekort aan personeel bij gemeenten in haar onderzoek ‘Wonen na de 

verkiezingen’4. Een citaat uit dit rapport: 

 

“In de eerste plaats kan het Rijk daarbij kijken naar de mate waarin gemeenten momenteel in staat 

zijn hun taken bij de planvorming rond woningbouw goed in te vullen. Daarbij gaat het er 

voornamelijk om zachte plancapaciteit om te zetten in harde. Eerder is er immers vastgesteld dat er 

de komende jaren ruim voldoende plancapaciteit is, maar dat zowel de markt als de overheid veel 

capaciteit nodig hebben om van die plannen, via locaties, ook naar daadwerkelijke woningbouw te 

komen. Het lijkt met name (groei)gemeenten te ontbreken aan voldoende capaciteit om de 

bouwopgave ambtelijk te ondersteunen. Het Rijk kan daar middelen voor beschikbaar stellen.” 

 

Eigen bijdrage van de provincie 

De Provincie Gelderland draagt vanaf 2020 bij aan het versnellen van woningbouw met het Actieplan Wonen. 

Twee jaar praktijkervaring maken duidelijk dat het gebrek aan capaciteit en deskundigheid bij gemeenten 

groot is. Het provinciale versnellingsteam is nu in 28 gemeenten betrokken geweest bij de bouw van 27.000 

woningen. Daarnaast is aan 30 gemeenten ruim 1,5 miljoen euro subsidie verstrekt, deze middelen zijn 

ingezet voor extra capaciteit en expertise in het planproces. 

 

Meer budget voor ambtelijke capaciteit is niet het enige waarnaar gekeken moet worden. Want zelfs als er 

budget is, is het niet vanzelfsprekend dat er goede mensen beschikbaar zijn. De arbeidsmarkt is krap. Daarom 

heeft de provincie afgelopen jaren ook geïnvesteerd in een traineeprogramma, om zij-instromers op te leiden. 

Zo draagt de provincie op diverse manieren zelf bij aan het versterken van de ambtelijke capaciteit. 

Momenteel verkennen we in samenspraak met gemeenten en woonregio’s de mogelijkheden om tot meer 

innovatieve en grootschaliger oplossingen te komen voor het tekort aan ambtelijke capaciteit. 

 

Onderbouwing van het benodigde bedrag 

De provincie schat in dat er in Gelderland structureel circa 7,5 miljoen euro extra nodig is voor versterking 

van de ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Daarmee kan de jaarlijkse woningbouwproductie groeien van 

circa 11.000 per jaar naar ruim 12.000 per jaar. Dat is nodig om te komen tot de realisatie van 100.000 

woningen.  

 

 
3 Binnenlands Bestuur, Martin Hendriksma, 18 mei 2022. Nijpend gebrek aan personeel nekt bouwplannen. Zie de 
website: www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nijpend-personeelsgebrek-nekt-bouwplannen 
4 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Frans Schilder e.a., 12 april 2021, Wonen na de verkiezingen: Het 
woningtekort wordt in de regio opgelost. Zie website: www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-wonen-
na-de-verkiezingen-4613.pdf 
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Dit bedrag van jaarlijks 7,5 miljoen euro is opgebouwd uit twee componenten: 

• De basiscapaciteit van gemeenten rond woningbouwproductie zal moeten groeien. Daarbij schatten 

we in dat voor vergroting van de basiscapaciteit circa 3,5 miljoen euro per jaar nodig is. De 

onderliggende aannames zijn dat er nu circa 10 FTE per gemeente wordt ingezet ten bate van 

woningbouw en dat een FTE gemiddeld € 75.000 kost. De totale kosten voor heel Gelderland (51 

gemeenten) om de huidige woningbouwproductie mogelijk te maken zijn dan 10 FTE x € 75.000 x 51 

gemeenten = circa 38 miljoen euro. Dat is omgerekend € 3.500 per woning. Een verhoging van de 

jaarlijkse bouwcapaciteit met 1.000 woningen per jaar vraagt dan om 3,5 miljoen euro. 

• Om het huidige productieniveau van 11.000 woningen per jaar te bereiken heeft de provincie het 

afgelopen jaar 3,6 miljoen geïnvesteerd in het versnellingsteam en in subsidies ten bate van de inzet 

van extra capaciteit door gemeenten. Daarmee zijn, op verzoek, circa 40 gemeenten ondersteund en 

is de realisatie van circa 30.000 woningen versneld. Als het versnellingsteam gecontinueerd wordt 

en iets uitgebreid (vanwege de gewenste groei in jaarproductie) gaat dat naar een bedrag van 4,0 

miljoen euro per jaar. 
 

Dat alles leidt tot de volgende rekensom om de huidige productie te verhogen naar 12.000 woningen: 

 

3,5 miljoen euro   -   ophoging van de basiscapaciteit bij gemeenten 

4,0 miljoen euro   -   continuering en vergroting van het versnellingsteam 

__________________________________________________________ 

7,5 miljoen euro structureel per jaar nodig 

 

Als er jaarlijks 7,5 miljoen euro beschikbaar komt en we rekenen gemiddeld met € 75.000 per jaar per FTE, 

dan komt er 100 FTE extra beschikbaar aan ambtelijke capaciteit. Dat is gemiddeld bijna 2 FTE per 

gemeente. 

 

Vanuit de Rijksoverheid zijn er signalen dat er voor Gelderland komende vier jaar circa 4,5 miljoen euro 

beschikbaar is om via ‘flexpools’ de ambtelijke capaciteit te versterken. Dit is een stap in de goede richting, 

maar bovenstaande inschatting laat zien dat dit nog niet voldoende is, en dat dit niet alleen de komende vier 

jaar nodig is, maar structureel. 

 

Verkenning innovatieve vormen van samenwerking en capaciteitsvergroting 

Met geld alleen komen we er niet, mensen moeten ook over voldoende competenties en doorzettingskracht 

beschikken. En we zoeken vanuit de provincie naar nieuwe vormen van samenwerking, om zo ook efficiënter 

en doelgerichter te kunnen werken. In de afgelopen weken heeft de provincie daarom een aantal sessies met 

gemeenten gehouden om te peilen of er draagvlak is voor een Expertteam Woningbouwversnelling 

Gelderland. Daaraan hebben circa 30 medewerkers uit 25 gemeenten aan meegedaan. Vanuit die sessies 

wordt de volgende lijn gezien: 

• Gemeenten ervaren beperkingen in de beschikbare middelen voor meer personeel.  

• Er is behoefte aan het bundelen en gezamenlijk onderbrengen van een aantal specialismen (stikstof, 

mobiliteit, planeconomie, flora en fauna, project- en programmaregie).  

• Er wordt meerwaarde gezien in het gezamenlijk inzetten van instrumenten voor nieuw personeel bij 

gemeenten. De instrumenten die genoemd zijn: traineeprogramma, zij- en instroom-programma’s, 

herintredersbegeleiding, etc. 

• Er wordt meerwaarde gezien in het gezamenlijk invulling geven aan een kennisbank rond onder 

andere stikstof, mobiliteit, flora en fauna en planeconomie.  

 

Vanuit deze lijn worden de gevraagde middelen voor een groot deel ingezet voor het uitbreiden van capaciteit 

bij gemeenten. Daarnaast voor het bundelen van specialismen, het inzetten van HR-instrumenten (zoals een 

traineeprogramma) en het oprichten van een kennisnetwerk op regionaal- of provinciaal niveau. 

 

Oproep aan het kabinet 

Voor de woningbouw is het belangrijk dat er structureel financiën beschikbaar komen om de ambtelijke 

capaciteit van gemeenten te vergroten. Als er niet voldoende ambtenaren zijn, kunnen veel woningen niet 

gebouwd worden. Daarbij gaat het voor Gelderland om een bedrag van 7,5 miljoen euro structureel per jaar. 

We roepen het kabinet op om hier structureel meer geld voor vrij te maken.  
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Randvoorwaarde 4 

Voldoende stikstofruimte beschikbaar  
Contactpersoon woningbouw en stikstof: Martijn Vellekoop (m.vellekoop@gelderland.nl) 

 

Zonder stikstofruimte kan voor veel woningbouw geen vergunning verleend worden in het 

kader van de Wet natuurbescherming. Omdat Gelderland bijna de helft van alle 

stikstofgevoelige Natura 2000 op land binnen haar grenzen heeft, is juist in Gelderland 

stikstofruimte voor woningbouw hard nodig. Dit speelt vooral op de Veluwe: nabij Arnhem, 

Ede, Harderwijk en Apeldoorn. We roepen het kabinet op om haar toezegging na te komen om 

te zorgen voor voldoende stikstofruimte voor de woningbouw. 

 

Zonder stikstofruimte kan woningbouw in de buurt van Natura 2000 niet plaatsvinden. Want woningbouw 

ten koste van de natuur is geen optie. De provincie Gelderland heeft analyses uitgevoerd om in beeld te 

krijgen welke knelpunten zich voordoen rond woningbouw. Uit deze analyses blijkt dat er op  de korte termijn 

vooralsnog weinig of geen grote knelpunten zijn. Daarbij moet wel gezegd worden dat als de 

vergunningsvrijstelling voor de bouwfase onverhoopt zou vervallen, dat er dan wel grote en acute knelpunten 

zijn. Als we naar de langere termijn kijken, dan zijn er wel knelpunten in Gelderland. De vraag is hoe de 

benodigde stikstofruimte voor woningbouw gevonden en effectief ingezet kan worden. Gebeurt dat niet, dan 

is er een risico dat de woningbouw richting 2030 zal stagneren. 

 

 

Veel woningbouw dichtbij natuur 

We zien dat landelijke maatregelen gericht op stikstofreductie onvoldoende resultaat laten zien. Daardoor 

komt de vergunningverlening juridisch steeds meer onder druk te staan. Ook de landelijke vergunnings-

vrijstelling voor de bouwfase is nu onzeker en de vulling van de landelijke stikstofbank (SSRS) blijft achter. 

Dit vormt voor de Gelderse woningbouw een groot risico, want circa 50% van de woningen in Gelderland is 

gepland dichtbij natuur (binnen twee kilometer), waardoor stikstof een kritische factor is voor de 

vergunningverlening. In Gelderland kan dat ook bijna niet anders, doordat de Veluwe het groene hart vormt 

van de provincie en doordat veel steden aan rivieren liggen (zoals de Waal en de IJssel), waarbij ook de 

In donkergroen de Natura 2000-gebieden. Rood 
omcirkeld de grootste Gelderse knelpunten qua 
stikstofruimte voor woningbouw. 

mailto:m.vellekoop@gelderland.nl


 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

uiterwaarden vaak een Natura 2000-status hebben. Daarom is een harde voorwaarde voor de Gelderse 

woningbouw dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar komt. 

 

Stikstofuitstoot woningbouw in perspectief 

Om de stikstofuitstoot van woningbouw in perspectief te zetten: gemiddeld is er op de Veluwe 

sprake van een neerslag van 1.770 mol per hectare per jaar. De uitdaging is allereerst om die 

neerslag met honderden molen te verlagen, ten bate van de natuur. Niettemin, als er vanwege de 

bouw van 100.000 huizen 1 mol per jaar aan stikstofuitstoot bij zou komen, dan gaat het om een 

toename van slechts 0,06%. Voor alle Gelderse woningbouw tezamen is indicatief 0,1 tot 1 mol 

nodig, met dichtbij Ede en Arnhem uitschieters naar boven, van ruwweg 3 á 10 mol. Deze 

benodigde stikstofruimte hangt grotendeels samen met het verkeer dat met woningen gepaard 

gaat, niet zozeer met de bewoning zelf. En dit is exclusief de benodigde ruimte voor onder 

andere werklocaties, die vaak ook in de buurt van woningen nodig zijn. 

Gelderse aanpak stikstof 

Ondertussen is er een Gelderse aanpak voor stikstof ontwikkeld. Als provincie zetten we zelf ook in op 

stikstofreductie, betaald uit provinciaal budget; daar is inmiddels circa 50 miljoen euro aan besteed. 

Niettemin, door de achterblijvende landelijke resultaten zijn we genoodzaakt om ook de locatiekeuze van 

woningbouwprojecten onderdeel van het gesprek over stikstof te maken. De mogelijke consequentie hiervan 

is dat de realisatietijd van woningbouw langer wordt (omdat er nieuwe plannen ontwikkeld moeten worden), 

dat de kosten stijgen en dat de milieubelasting toeneemt (bijvoorbeeld omdat minder nabij bestaand 

openbaar vervoerd gebouwd kan worden). Actie is daarom nodig. 

Oproep aan het kabinet 

De provincie Gelderland is zich zeer bewust van de complexiteit en maatschappelijke gevoeligheid van het 

stikstofdossier. Maar er moeten keuzes gemaakt worden, want niet alles kan meer overal. En de vraag is: wat 

kan waar wel? Daarbij is het belangrijk om te constateren dat woningbouw in veel Gelderse regio’s niet goed 

mogelijk is zonder extra stikstofruimte. We roepen daarom het kabinet op om haar toezegging na te komen 

om te zorgen voor voldoende stikstofruimte voor de woningbouw.5Dit kan door op korte termijn werk te 

maken van landelijke maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren, allereerst ten bate van de natuur, en 

tegelijk kan met een deel van die ruimte ook een stikstofbank gevuld worden. Op die manier blijft 

woningbouw mogelijk. 

 
5 Voor deze toezegging zie Kamerbrief 35 334 van 13 november 2019 en de beantwoording van kamervragen op 14 november 2019. 
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