
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

T.a.v. H. de Jonge 

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Directie Woningbouw 

Postbus 20011  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Geachte Minister, geachte heer De Jonge, 

 

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

grote 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 ambitie. Daarom is ons bod voor de woningbouw in Gelderland in de komende jaren: 

 

We zetten ons ervoor in om bruto minimaal 100.000 woningen in Gelderland te realiseren 

van 2022 tot en met 2030. Dat is circa 11% van de nationale opgave. Daarbij gaat het om 

circa 60% betaalbare woningen, inclusief 28% sociale huurwoningen.  

Aan dit bod zijn vier randvoorwaarden verbonden, namelijk: investeringen in 

bereikbaarheid, financiering van onrendabele toppen, voldoende ambtelijke capaciteit bij 

gemeenten en voldoende stikstofruimte voor de woningbouw. 

 

Van indicatief naar definitief bod 

Op uw verzoek hebben we u op 1 juni al een indicatief bod gestuurd, voor de realisatie van 

minimaal 90.000 woningen in de periode tot en met 2030 in Gelderland, met vijf 

randvoorwaarden. We hebben u toen ook toegezegd om met gemeenten, woningcorporaties en 

marktpartijen te overleggen, waarbij we zouden verkennen of een hogere ambitie eventueel 

haalbaar is. Een samenvatting van onze overleggen: 

• Ambtenaren bij gemeenten hebben afgelopen maanden hard gewerkt om te 

inventariseren hoeveel woningbouwproductie reëel is en in welk segment qua 

betaalbaarheid. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er overleggen geweest om tot dit 

definitieve bod te komen. De tijdsdruk was hoog, maar veelal verliep dit constructief en er 

bleek ruimte te zijn voor enige extra ambitie. 

• Op 29 juni spraken we met een vertegenwoordiging van Gelderse woningcorporaties 

uit onze zes woonregio’s. Daarbij benoemden de corporaties blij te zijn met de nationale 

afspraken die met u gemaakt zijn. De meeste corporaties zien hun bijdrage aan de 

doelstellingen qua sociale huur als haalbaar, mits zij door gemeenten voldoende 

gefaciliteerd worden qua bouwlocaties en qua afspraken met ontwikkelaars. Daarom 

kiezen we ervoor om de betreffende randvoorwaarde uit onze brief van 1 juni te laten 

vervallen. Wel blijft aandacht vereist voor de mate waarin gemeenten woningcorporaties 

daadwerkelijk willen en kunnen faciliteren. 
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• Op 30 augustus is gesproken met de Woonbond, die de huurders vertegenwoordigt. Zij 

gaven vooral aan dat zij regionaal niveau spreken over de keuzes van gemeenten en 

corporaties met betrekking tot de diverse groepen waarvoor gebouwd wordt binnen de 

sociale huur. Daarbij gaat het hen zowel om de aantallen als totaal als om de spreiding 

over gemeenten en wijken. 

• Op 31 augustus spraken we enkele grote bouwers, ontwikkelaars en investeerders 

die in Gelderland actief zijn. Zij gaven aan op korte termijn eerder een daling dan een 

stijging van de bouwproductie verwachten, vooral door externe factoren. Het gaat dan om 

de invoering van de Omgevingswet, inspraak- en beroepsmogelijkheden, lange 

doorlooptijden bij de Raad van State, onzekerheid in de markt, stijgende prijzen en een 

gebrek aan capaciteit en doorzettingskracht bij gemeenten. Er zijn minder zorgen over de 

eigen bouwproductie, mits er een stabiele planning voor de lange termijn is, waardoor zij 

hun bouwcapaciteit daarop kunnen afstemmen. Om de bouwproductie stabiel te houden is 

het volgens de bouwers essentieel dat gemeenten snelheid houden in de procedures en 

voldoende plangebieden in ontwikkeling brengen. 

Met de waterschappen gaan we op 18 oktober in overleg, aan de hand van de woningbouwplannen 

die momenteel worden uitgewerkt in regioverband. Naast de provinciebrede gesprekken zijn er ook 

op regionaal niveau gesprekken geweest tussen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. 

De uitkomsten daarvan komen op de hoofdlijnen veelal overeen met wat hierboven is weergegeven, 

waarbij ook het belang van goede samenwerking en wederzijds begrip herhaaldelijk genoemd zijn. 

Definitief bod met randvoorwaarden 

U heeft ons verzocht voor 1 oktober een definitief bod te doen wat betreft de woningbouwaantallen. 

Zoals genoemd zetten we ons ervoor in om bruto minimaal 100.000 woningen in Gelderland te 

laten realiseren van 2022 tot en met 2030. Hierbij gaat het om de bruto realisatie, wat betekent dat 

er ook nog woningen gesloopt gaan worden, die zijn niet verrekend met dit getal. En dit is inclusief 

flexibele woningen, transformatie en splitsing. Met deze 100.000 woningen dragen we 11% aan de 

nationale opgave.  

 

In bijlage 1 is een verdere uitwerking van de cijfers opgenomen. Daarbij schatten we in dat het 

realiseren van deze 100.000 woningen in negen jaar haalbaar kan zijn. In Gelderland moeten dan 

jaarlijks gemiddeld ruim 11.000 woningen gerealiseerd worden, wat vergelijkbaar is met de 

realisatiecijfers uit de afgelopen jaren (zie ook onze brief met het indicatieve bod van 1 juni). 

 

Voor de realisatie van dit bod is tegemoetkoming aan de randvoorwaarden noodzakelijk. Als dat 

niet gebeurt, dan kan dit naar onze inschatting een derde tot de helft van de woningbouw 

onmogelijk maken, waardoor er in Gelderland potentieel slechts 50.000 woningen gebouwd 

kunnen worden en veel minder betaalbare woningen. Zoals ook benoemd in de brief van IPO van 

14 juli (ROWW 11235/2022) vinden we het belangrijk hierover in gesprek te gaan en afspraken te 

maken. Onze randvoorwaarden lichten we toe in bijlage 3; in het kort gaat het daarbij om de 

volgende vier zaken: 

1. Investeringen in bereikbaarheid 

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, fietspaden en wegen. Daarom zijn er investeringen nodig. Om de woningbouwopgave 

verantwoord te realiseren, is steun nodig voor diverse bereikbaarheidsknelpunten in 

Gelderland, met een totale investeringswaarde van circa 1 miljard euro. 
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 2. Financiering van onrendabele toppen 

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

realiseren. Naar schatting is er voor de woningbouw in Gelderland circa 476 miljoen euro 

incidenteel nodig tot en met 2030. Cofinanciering vanuit de rijksoverheid van deze 

onrendabele toppen is een randvoorwaarde om betaalbare woningbouw in Gelderland 

mogelijk te maken. We waarderen de Woningbouwimpuls, maar er is langjarig meer 

budget nodig en meer zekerheid over waar dit instrument daadwerkelijk gaat bijdragen 

aan de opgave. Dit raakt circa 60.000 woningen. 

3. Voldoende goede ambtelijke capaciteit  

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

de ambtelijke capaciteit van gemeenten te vergroten. Diverse onderzoeken laten zien dat 

hier een groot en reëel knelpunt ligt. Daarbij gaat het voor Gelderland om circa 7,5 miljoen 

euro structureel per jaar. We schatten in dat dit de bouw van circa 20.0000 woningen 

raakt. Maar met geld alleen komen we er niet, er zijn ook nieuwe HR-instrumenten nodig 

(bijvoorbeeld een steviger traineeprogramma en mogelijkheden voor zij-instromers) om de 

instroom te vergroten. 

4. Voldoende stikstofruimte 

Zonder stikstofruimte kan voor veel woningen geen vergunning worden verleend. Omdat 

Gelder-land bijna de helft van alle stikstofgevoelige Natura 2000 binnen haar grenzen 

heeft, is voldoende stikstofruimte onmisbaar. Dit speelt vooral rond de Veluwe: bij 

Arnhem, Ede, Harderwijk en Apeldoorn. Dit is een risico voor de bouw van circa 50.000 

woningen. We roepen het kabinet op haar toezegging na te komen om te zorgen voor 

voldoende stikstofruimte voor de woningbouw. 

 

Los van de randvoorwaarden waar de rijksoverheid directe invloed op heeft, zijn er ook andere 

beren op de weg. We hopen dat onze ambities niet al teveel zullen worden aangetast door stijgende 

prijzen, de onzekerheid in de markt vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijgende rentes. Ook de 

verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2023 kunnen beleidsveranderingen teweeg brengen. 

En tot slot ontvangen we van uw ministerie het startpakket voor het leggen van de ‘ruimtelijke 

puzzel’, die puzzel heeft ook invloed op de woonopgave en locatiekeuzes.1  Daarom is het nodig om 

de afspraken tussen rijk en provincie regelmatig te actualiseren, waarbij 2024 ons een goed eerste 

moment daarvoor lijkt. 

 

Een nieuwe ontwikkeling is dat de infrastructuur voor energie een beperkende factor kan zijn. 

Want de verzwaring van het elektriciteitsnet kan de ruimtelijke ontwikkelingen en de woningbouw 

niet altijd bijhouden, zo merken we nu al. De provincies en netbeheerders werken samen om dit 

probleem in kaart te brengen en op te lossen. Inzet van de rijksoverheid is ook nodig, onder andere 

door de beperkingen weg te nemen van het first come first serve principe rond nieuwe 

aansluitingen. Maar ook dan blijft er een risico dat er niet tijdig voldoende netcapaciteit 

beschikbaar is om alle ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren, ondanks de inspanningen van rijk, 

netbeheerders en provincies. Het is belangrijk dat de rijksoverheid ook dan een rol neemt om 

keuzes te maken op punten waar de prioriteiten botsen.  

 

  

 
1 Daarnaast zijn de verstedelijking strategieën / NOVEX-gebieden Arnhem-Nijmegen Foodvalley en de regio Zwolle van 
invloed, waarin we samen met u en de regio tot afspraken willen komen over woonlocaties en de benodigde randvoorwaarden. 
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Verdeling over de woonregio’s 

Waar gaan deze 100.000 woningen gebouwd worden? De verdeling van deze woningen over de 

Gelderse woonregio’s is ongeveer als volgt:  
 

Woonregio Woningen Zwaartepunten 

Achterhoek 8.000 Doetinchem 

Cleantech 17.000 Apeldoorn 

Foodvalley  18.500 Ede, Barneveld 

Groene Metropool  33.000 Nijmegen, Arnhem 

Noord-Veluwe 11.000 Harderwijk 

Rivierenland 12.500 Tiel, Culemborg 

Totaal 100.000  

 

In bijlage 1 zijn de cijfers per jaar te vinden.  

Daarbij zijn er op dit moment al plannen  

(hard en zacht) voor circa 107.000  

woningen, waarbij door gemeenten  

tot nu toe 35.000 woningen zijn  

opgenomen in harde plannen.  

Op dit vlak is er dus nog flink  

werk aan de winkel, waarbij we  

gemeenten onder andere via het  

Gelderse Actieplan Wonen gaan stimuleren en steunen om tot harde plannen te komen. We streven 

daarbij naar 130% plancapaciteit, om zo ook eventuele uitval van plannen op te kunnen vangen. 

Aandeel betaalbaarheid 

Wat betreft de betaalbaarheid van woningen zien we dat we dicht in de buurt komen van 

uitganspunten genoemd in uw beleid. Zoals genoemd is de invulling van de randvoorwaarden 

hierbij wel van belang. 
 

• Sociale huur: we komen tot 28% sociale huur in de bruto nieuwbouw, dat zijn circa 27.500 

woningen. In de plannen van gemeenten zijn nu 25.000 corporatiewoningen opgenomen. 

Dat het aantal corporatiewoningen nog niet op het gewenste niveau ligt, wordt mede 

veroorzaakt doordat de nationale afspraken met woningcorporaties nog niet overal zijn 

doorvertaald naar lokale afspraken. 

• Middenhuur: wat betreft de middenhuur (dat is van circa 763 euro tot 1.000 euro per 

maand) lijkt de realisatie van 10% ofwel circa 10.300 woningen nu haalbaar. 

• Betaalbare koop: we zien dat de door u gedefinieerde betaalbare koop (tot de NHG-grens 

van 355.000 euro) volgens de door gemeenten aangeleverde cijfers nu uitkomt op 23% van 

de woningbouw ofwel circa 23.300 woningen. Dit is een lager aantal dan we idealiter 

zouden zien. 
 

Daarmee komen we in totaal tot circa 60% betaalbare woningen. Overigens merken we dat het 

lastiger wordt om met bouwers afspraken te maken over het realiseren van betaalbare woningen, 

vooral door de stijgende energie- en materiaalprijzen. We blijven volgen hoe dit zich ontwikkelt. 
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Vervolgproces 

Graag gaan we verder in gesprek over dit bod en over de daaraan verbonden randvoorwaarden. We 

hopen half oktober met u tot afspraken te komen. Parallel daaraan werken we ook toe naar 

concretere afspraken met de zes Gelderse woonregio’s, daarbij zal er ook aandacht zijn voor het 

uitgangspunt dat elke gemeente een fair share invulling geeft. We verwachten dat we voor half 

maart 2023 een handtekening kunnen zetten onder alle regionale woondeals. Deze periode is nodig 

om de regionale afspraken inhoudelijk uit te werken en om gemeenteraden in de gelegenheid te 

stellen tot besluiten te komen. Deze afspraken gaan daarna doorwerken in de lokale woonvisies en 

prestatieafspraken, waarbij gemeenten werken aan een kwalitatieve en duurzame invulling van de 

woningbouwopgave, in gesprek met lokale partners. 

 

Tot slot, wat betreft de inhoud van de afspraken breng ik graag de brief van 14 juli van IPO onder 

uw aandacht (ROWW 11235/2022). Afspraken maken over de aantallen, de betaalbaarheid en het 

aandeel van corporaties is nu goed mogelijk, dankzij de inspanningen van alle genoemde 

samenwerkingspartners. Zonder het inhoudelijk belang van andere onderwerpen ter discussie te 

willen stellen, is het niet mogelijk om nu afspraken te maken over andere onderwerpen die u in 

diverse brieven heeft genoemd. De redenen hiervoor zijn in de brief van IPO genoemd. We 

verwachten dat het maken van extra afspraken in de loop van 2023 of 2024 wel mogelijk is, graag 

bepalen we dat in nader overleg. 

Samen zorgen voor meer woningen 

Graag voorzien wij in uw vraag om een definitief bod voor de woningbouw in Gelderland. Zoals 

genoemd zetten we erop in bruto minimaal 100.000 woningen te laten bouwen in de periode tot en 

met 2030, dat is 11% van de nationale opgave. En daarvan 60% betaalbaar, inclusief 28% sociale 

huur. Zoals genoemd is realisatie alleen mogelijk als de rijksoverheid tegemoet komt aan de 

genoemde vier randvoorwaarden. Over deze opgave blijven we in overleg met alle samenwerkings-

partners en we zullen dit bod ook laten doorwerken naar de afspraken die we met gemeenten in 

regioverband gaan maken.  

 

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

woningen in Nederland en in Gelderland, om bij te dragen aan leefbare en gezonde wijken, waar 

het fijn wonen is, met voldoende faciliteiten op het vlak van sport en cultuur. En graag doen we dat 

met oog voor het klimaat en met oog voor een goede ruimtelijke ordening, zodat we onze provincie 

op een mooie manier kunnen doorgeven aan de volgende generaties. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

John Berends 

Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland 

Miriam Nienhuis- van Doremaele - secretaris 

 

Bijlage(n) 

• Bijlage 1: Woningbouwcijfers per jaar 

• Bijlage 2: Gelderse woonregio’s 

• Bijlage 3: Uitwerking randvoorwaarden 
 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Definitief bod woningbouw Gelderland - Brief aan minister VRO 20220927.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 28

		Mislukt: 1




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Mislukt		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
