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Het Actieplan Wonen

Het Actieplan Wonen is op 27 mei 2020 vastgesteld 
door de Provinciale Staten van Gelderland 
 (PS2020-195). Drie doelen staan in dit actieplan 
centraal: 
• Doelstelling 1: versnelling van de woningbouw 

(sneller)
• Doelstelling 2: meer betaalbare woningen 

(betaalbaar)
• Doelstelling 3: meer flexibele woonvormen 

(flexibel)

Met het Actieplan Wonen willen we tot en met 2025 
de bouw van circa 45.000 woningen versnellen. Dit 
aantal woningen is onderdeel van de ruim 80.000 
nieuwe woningen die in Gelderland tot 2030 
gerealiseerd moeten worden. Provincie Gelderland 
zet hiervoor € 32 miljoen in. Aanvullend zijn vanuit 
de MidTermReview (€ 8,5 miljoen) en de motie 21M23 
(€ 2,57 miljoen) extra middelen beschikbaar gesteld 
voor het Actieplan Wonen. Tweemaal per jaar 
rapporteert Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten over de voortgang van dit actieplan. Dit is de 
vierde voortgangsrapportage in deze reeks.

Oordeelsvorming
Op 19 januari 2022 is de voortgang en het vervolg van 
het Actieplan Wonen met Provinciale Staten 
besproken in een oordeelsvormende bijeenkomst 
(PS2021-778). Voor een aantal acties is een bijstelling 
voorgesteld, zoals actie 6 (bouwacademie) en actie 8 
(betaalbare woningen). Bij de oordeelsvorming zijn 
ook de initiatieven n.a.v. motie 21M23 ‘Woningbouw: 
Proeftuin en Versnelling” betrokken. Bespreking van 
de voortgang en bij te stellen onderdelen volgt in het 
najaar van 2022, wanneer het Actieplan Wonen 
halverwege zijn termijn is (toezegging).

Wat hebben we bereikt?
In deze rapportage wordt ingezoomd op de 
belangrijkste resultaten van het afgelopen half jaar: 
wat hebben we bereikt, wat pakken we anders op en 
wat is het vervolg in de komende periode?

De belangrijkste resultaten worden hieronder 
toegelicht aan de hand van de drie doelstellingen: 
versnelling, betaalbaar en flexibel. Een volledig 
overzicht van de voortgang op de veertien acties 
volgt vanaf pagina 7. Het beschikbare budget en de 
inzet van de financiële middelen in het vervolg van 
de looptijd van het Actieplan staat beschreven op 
pagina 6. 

Achterin de rapportage is een definitie- en 
begrippenlijst opgenomen. 
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Highlights Actieplan Wonen  
oktober’21 -april’22

• Het versnellingsteam is actief betrokken bij 65 projecten met bijna 
27.000 woningen. 

• 9 van de 10 Gelderse aanvragen 3de tranche Woningbouwimpuls 
(WBI) zijn toegekend. Met cofinanciering WBI wordt de bouw van 
7.300 woningen versneld. In totaal is € 7,3 miljoen bijgedragen met 
een multiplier van 30: 1 euro provincie is 30 euro aan investeringen.

• In totaal 66 subsidies toegekend aan gemeenten voor tijdelijke 
inhuur capaciteit of expertise. 

• In februari zijn 29 trainees RO gestart in 20 overheidsorganisaties.
• Vanaf 2020 zijn 25 projecten met 1.208 woningen verder naar 

realisatie geholpen met de SteenGoed Benutten regeling 
Uitvoeringsgereed & Realiseren. De woningen worden binnen 3 jaar 
woonrijp opgeleverd.

• Er zijn trainingen Opdrachtgeverschap Conceptueel en Circulair 
bouwen voor gemeenten gestart in woondealregio Arnhem-
Nijmegen en in Putten en Culemborg.

• Handreiking Parkeren gelanceerd.
• Handreiking Circulaire Woningconcepten gelanceerd.

• Met cofinanciering WBI versnellen we de bouw van ca 5.100 (=70%) 
betaalbare woningen (betaalbaar: onder NHG-grens of sociaal), 
waarvan ca 1.900 sociale huurwoningen.

• 5 toekenningen regeling Betaalbaar Wonen met in totaal 400 
woningen , waarvan de helft sociale huurwoningen. De regeling is 
gericht op kleinere woningbouwprojecten met sociale huur en een 
financieel tekort. De provincie zet hiervoor € 1,3 miljoen in.

• Vanaf eind 2021 zijn er 3 verhuiscoaches actief in de focusregio’s 
Nijmegen en Noord-Veluwe en voor de provincie als geheel. Er zijn  
61 uitgebreidere gesprekken gevoerd en ruim 200 kortere contacten. 
Een extra verhuiscoach start voor de zomer.

• De regeling verhuisvergoeding voor 55-plussers is beschikbaar vanaf 
jan’22 : tot 1 april zijn 25 verhuisvergoedingen (à € 2.000) toegekend.

• Masterclasses middenhuur in 9 gemeenten. Biedboek Middenhuur 
aangeboden.

• Er zijn 249 starters ondersteund via Gelderse Starterslening in  
28 gemeenten. De doelstelling is daarmee gehaald en het budget 
volledig benut. De cofinanciering is stopgezet per 1 april.

• Besluit pilot Gelders Woonfonds (februari’22).

• Betrokken bij 19 flexwonen-initiatieven met in totaal ongeveer 1.900 
wooneenheden.

• Aan 3 projecten (200 eenheden) is subsidie toegekend om knelpunten 
Flexwonen op te lossen.

• Trekkersrol Gelderland in landelijk netwerk flexwonen, inzet op 
kennisdeling en lobby.

1.Versnellen

2. Betaalbaar

€€

3. Flexibel

Versnellen

Betaalbaar

Flexibel
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Lopen we op schema?
Met het Actieplan Wonen willen we de bouw van 
45.000 woningen versnellen. Uiteindelijk bouwen 
wij de woningen niet, dat doen anderen. Wij richten 
ons op stimuleren, faciliteren, verbinden, kennisdelen 
en we zetten financiële middelen in om knelpunten 
voor versnelling weg te nemen. 

Hier rapporteren we het aantal woningen waar de 
provincie heeft bijgedragen aan de versnelling. Voor 
onze betrokkenheid onderscheiden we drie fases: 
inventariserend, actief betrokken en doel bereikt. 
Voor een uitgebreidere toelichting op deze 
methodiek verwijzen we naar de bijlage achterin 

deze rapportage. Hier is ook een tabel opgenomen 
hoe de afzonderlijke acties bijdragen aan de doel-
stellingen van het Actieplan Wonen. Bij een aantal 
acties zijn om verschillende redenen nog geen 
aantallen opgenomen zoals bij conceptbouw; ook dit 
wordt toegelicht.

De aantallen zijn gebaseerd op de stand per 1 april 
2022 en hebben betrekking op de periode van de 
looptijd van het Actieplan. De aantallen woningen bij 
de doelstelling ‘betaalbaar’ maken onderdeel uit van 
de opgave om 45.000 woningen te versnellen  
(en komen er niet extra bovenop).

Doel Inventariserend Actief betrokken Doel bereikt

Sneller 43.000 59 projecten 20.500 21.400

Betaalbaar 9.500 5.300 

Flexibel 2.000 1.600 300

45.000 59 projecten 22.100 21.700

Op het onderdeel ‘versnelling’ liggen we goed op 
schema voor het behalen van de doelstelling. Met 
onze acties hebben we al ruim 21.000 woningen 
(50%) daadwerkelijk versneld door een of meer 
knelpunten op te lossen. Er zijn projecten versneld 
met het ondersteuningsaanbod vanuit het 
versnellingsteam (actie 1 en 2), met de aanpak 
SteenGoed Benutten en met de subsidieregeling 
waarmee tijdelijke inhuur van capaciteit of expertise 
mogelijk is. Specifiek met de cofinanciering WBI 3de 
tranche versnellen we de bouw van 7.300 woningen. 

De WBI-projecten zijn allemaal doorbraakprojecten 
waar het versnellingsteam nog steeds actief 
betrokken is en inzet levert. In die zin vertekent de 
categorisering ‘doel bereikt’. Het versnellingsteam 
merkt wel dat het moeilijker wordt om versnelling te 
realiseren omdat de ‘makkelijke’ projecten inmiddels 
zijn ondersteund. We passen de werkwijze deels aan 
door meer focus/prioritering aan te brengen in welke 
projecten/gemeente we actief zijn. En verkennen 
andere mogelijkheden voor versnelling.

Op de doelstelling ‘betaalbaar’ is het afgelopen half 
jaar een grote inhaalslag gemaakt. Met de 
cofinanciering WBI heeft de Provincie de kans gepakt 
om met grote bijdragen van het Rijk, veel betaalbare 
woningen versneld toe te voegen in Gelderland. 70% 
van de woningen in de WBI-projecten vallen binnen 
het betaalbare segment (betaalbaar: sociaal en onder 

NHG). In totaal is bijgedragen aan ca 2.100 sociale 
huurwoningen. Hierin is ook de bouw van 200 sociale 
huurwoningen betrokken die mede met de regeling 
Betaalbaar Wonen tot stand komen en minimaal  
20 jaar betaalbaar blijven. Betaalbaar bouwen staat 
steeds meer onder druk door stijgende bouwkosten 
(materiaalkosten). Dit zal leiden tot meer onrendabele 
projecten, met een risico op vertraging of in het 
slechtste geval beëindiging van een project.

Voor Flexwonen liggen we op schema met de locaties 
(doel:25 locaties flexwonen). Provincie is betrokken 
bij 19 locaties met ca. 1.900 eenheden, waarvan we bij 
ca. 1.600 actief betrokken zijn. Ook hier spelen 
uitdagingen zoals beperkte personele capaciteit voor 
flexwonen en langere levertijden van units door 
toenemende vraag en materiaal schaarste.  
We onderzoeken of er regionale teams gevormd 
kunnen worden en samen met de initiatiefnemers 
wordt aan de knoppen gedraaid om flexwonen 
projecten haalbaar te maken.

In de aantallen kan nog enige overlap zitten tussen 
de acties 1,2 en 3. Per project kunnen meerdere 
knelpunten spelen die we met de verschillende 
instrumenten (acties) proberen op te lossen. We 
maken bij de volgende voortgangsrapportage een 
duidelijk overzicht voor een scherp beeld stand van 
zaken op de drie doelstellingen halverwege looptijd 
Actieplan Wonen.
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Vooruitblik
Doorontwikkeling Actieplan
Het Actieplan Wonen is om een aantal inhoudelijke 
en financiële redenen aan een doorontwikkeling toe. 
Dit past bij de dynamische aanpak van het Actieplan 
Wonen. Er is een kleine koerswijziging gekomen bij 
actie 2 (van zachte naar harde plannen in de 
FoodValley). Om een constante stroom in het 
bouwproces te bevorderen gaan we naast de regio 
FoodValley ook in andere regio’s inzetten op het 
versneld hard maken van zachte plannen. De actie 
wordt ondergebracht bij actie 1 (versnelling 
bouwprojecten). In de praktijk worden beide acties 
nu al integraal opgepakt door het versnellingsteam. 

Er komen ook enkele nieuwe acties of een 
aanscherping van een lopende actie om zo goed 
mogelijk te blijven aansluiten bij de huidige opgave, 
de beschikbare financiële middelen en de motie 
21M23. De doorontwikkeling is vanaf de volgende 
voortgangsrapportage ook zichtbaar in de 
naamgeving en in de nummering van de acties. 

Aanpassing inzet versnellingsteam
We merken dat het laaghangend fruit van projecten 
waar versnelling relatief makkelijk mogelijk is 
inmiddels is benut en er meer inzet nodig is om ons 
doel te behalen. Daarom brengen we meer focus/
prioritering aan in welke projecten/gemeenten we 
actief zijn. We gaan meer sturen op het maken van 
concrete afspraken met gemeenten over samenwerking, 
resultaten en monitoring, ook op programmaniveau. 
Projecten die eerder versneld zijn, houden we in de 
gaten om na te gaan of er tussentijds geen andere 
knelpunten naar boven zijn gekomen. We blijven ons 
actief inzetten op de huidige WBI-projecten en 
verkennen meer manieren om versnelling mogelijk 
te maken. 

Gelders Expertteam Woningbouw versnellen (werktitel)
Het versnellingsteam werkt met name voor grote 
woningbouwprojecten in Gelderland. De komende 
maanden verkennen we samen met stakeholders een 
aantal scenario’s voor een bredere ondersteuning van 
gemeenten bij het versnellen van de woningbouw; 
bijvoorbeeld één expertteam voor heel Gelderland of 
(regionale) flexpools. We gaan samen met onze 
partners op zoek naar het beste scenario met het 
meeste draagvlak. Vanuit BZK zijn hiervoor middelen 
beschikbaar.

Vierde tranche en vervolgtranches WBI en Betaalbaar Wonen
Voor de vierde tranche WBI van het Rijk 
ondersteunen we opnieuw gemeenten in de 
voorbereiding, onder andere met een toets op 
kansrijkheid. Het voornemen is om opnieuw 
cofinanciering beschikbaar te stellen. We werken aan 
een vervolg op de regeling Betaalbaar Wonen dit 
najaar, waarbij we de opgedane ervaringen 
meenemen. 

Inzet middelen motie 21M23
In de begroting 2022 is € 2,57 miljoen opgenomen 
voor de uitwerking van extra acties n.a.v. de motie 
21M23. De middelen van de motie worden onder 
andere ingezet voor de tenderregeling ‘Natuurlijk 
Sneller Bouwen’ (€ 1,3 miljoen), het versnellingsteam 
(€ 500.000) en het traineeship en multidisciplinaire 
leerlijn(€ 500.000). De openstelling van de 
tenderregeling is voorzien in sept-nov’22. In totaal is 
€ 1,8 miljoen beschikbaar (inclusief € 500.000 vanuit 
het programma Circulaire Economie).

Stand 1 april 2022 Oorspronkelijk budget APW Uitgaven, verplichtingen en 
verwachtingen looptijd APW

Bijdragen anderen

Totaal € 32.500.000* € 28.940.914 € 2.000.000**

* inclusief € 500.000 voor algemene kosten Actieplan Wonen
** € 1.500.000 versnellingsgelden van het Rijk en € 500.000 van programma SGB voor cofinanciering WBI.
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Budget Actieplan Wonen: stand 1 april 2022
Voor de uitvoering van het Actieplan Wonen is een 
bedrag van € 32 miljoen beschikbaar (PS2020-195).  
De huidige uitgaven, aangegane verplichtingen en 
uitgaven in voorbereiding, benutten ongeveer € 28,9 
van het beschikbare budget voor het Actieplan.  
Dit betekent dat ongeveer € 3,6 miljoen nog te 
bestemmen is. 

Vanuit de MTR zijn er enkele mutaties opgetreden in 
het budget van het Actieplan; voor de 
MTR-initiatieven is € 13,5 miljoen beschikbaar. In dit 
bedrag zijn ook de (nog niet bestemde) financiële 
middelen vanuit SteenGoed Benutten betrokken. 
Deze worden ingezet voor woningbouw 
transformatieprojecten. Dit betekent dat er in totaal 
nog ca € 17 miljoen extra is te besteden.

Beschikbaar

Budget Actieplan Wonen: nog niet bestemd €    3.600.000

Beschikbaar vanuit MTR:
MTR 40 – cofinanciering Woningbouwimpuls
MTR 41 – aanvulling Actieplan Wonen
MTR 39 – SGB: complexe transformatieprojecten
    SGB: nog te bestemmen

€    4.000.000
€    4.500.000
€    1.000.000
€    4.000.000

Totaal € 17.100.000

Onderstaande tabel geeft inzicht in de inzet van de 
financiële middelen in het vervolg van de looptijd 
van het Actieplan Wonen. In de reguliere P&C cyclus 
worden de middelen hiervoor beschikbaar gevraagd. 
In de oordeelsvorming (jan’22) is door PS gevraagd 
om opnieuw budget beschikbaar te maken voor de 

Gelderse Starterslening. Met een eventueel vervolg 
van de cofinanciering Starterslening kunnen voor 
een bedrag van € 2 miljoen 125 starters ondersteund 
worden bij de aankoop van een woning. Hiervoor 
komen we met een voorstel.

Overzicht vervolg inzet middelen Budget

Cofinanciering WBI-4 en vervolgtranches €  8.000.0001

2de tranche Gelderse regeling Betaalbaar Wonen €   3.300.000

Vervolg/aanvulling plafond regeling Flexwonen €      500.000

Vervolg Startersleningen (125 starters ) €   2.000.000

Vervolg regeling ondersteuning capaciteit/expertise €   1.000.000

Verlenging inzet versnellingsteam €      300.000

Actief grondbeleid (flex)woningbouw €   1.000.000

Maatwerk complexe gebiedsontwikkelingen €   1.000.000

Totaal € 17.100.000

1 Voor de 3e tranche Woningbouwimpuls is € 7,3 miljoen bijgedragen, 
de cofinanciering was € 1.000 per woning met een maximum van 
25% van de publieke onrendabele top. Dit betekent dat bij een 4e en 
mogelijk 5e tranche dit jaar en een vergelijkbaar aantal aanvragen, 
er minder geld beschikbaar is per woning
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Actie 1 zet in op het versnellen van grote woning-
bouwprojecten in de regio’s en gemeenten met de 
hoogste vraagdruk. Vanuit het versnellingsteam zijn 
er verschillende ondersteuningsmogelijkheden.  
Op de (dynamische) projectenlijst staan momenteel 
65 projecten (met bijna 27.000 woningen) in  
28 gemeenten. Dit zijn projecten die zowel vanuit 
actie 1 én 2 worden verder geholpen. De belangrijkste 
knelpunten zijn capaciteit, financiën, gebrek aan 
prioritering en knelpunten op ruimtelijke aspecten 
zoals mobiliteit, stikstof en milieucontouren.

Een mooi resultaat van het afgelopen half jaar is de 
toekenning door het Rijk van negen van de tien 
Gelderse aanvragen voor de derde tranche Woning-
bouwimpuls (WBI). Een hele hoge score. We hebben 
gemeenten ondersteund en geadviseerd bij het 
indienen van de aanvragen en vullen de financiële 
tekorten van de gemeenten aan met cofinanciering. 
In totaal wordt maximaal € 7,3 miljoen bijgedragen, 
hiermee versnellen we de bouw van ongeveer 7.300 
woningen (zie ook actie 8). Voor de projecten die 
hebben meegedaan aan de regeling cofinanciering in 
de derde tranche was de multiplier 30 : 1 euro 
provincie is 30 euro aan investeringen. Voorwaarden 
bij de WBI-projecten is dat de bouw van de eerste 
woningen binnen drie jaar na toekenning moet 
starten. Vanwege de strakke planning van de start 
bouw blijft het versnellingsteam de voortgang van de 
WBI-projecten volgen, ook de Gelderse WBI-projecten 
uit eerder tranches.

Bij concrete hulpvragen zetten we kennis en 
expertise in vanuit onze raamovereenkomst met het 
bureau Sweco. Bij een aantal prioritaire projecten 
(zoals de Woningbouwimpuls-projecten) wordt ook 
capaciteit geleverd om de versnelling van de bouw 
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij het project 
IJsseldistrict Zuid (Rheden) en de Kanaalzone 
(Heumen). Voor het Stationsgebied Culemborg levert 
Sweco een verhuiscoördinator die een centrale rol 
heeft in de herontwikkeling van het gebied.  

Dit wordt gefinancierd via de maatwerkoplossing.  
De maatwerkoplossing is een uitbreiding van de 
subsidieregeling ‘Versnellen woningbouw door 
gemeenten’ (actie 3) bedoeld voor projecten binnen 
focusregio’s en focusgemeenten. Per april zijn er  
7 aanvragen (met in totaal bijna 1.200 woningen) in 
behandeling voor de maatwerkoplossing. 

Projecten Enka Noord West in Ede (200 woningen) en 
Koudenbroek Noord in Nijmegen (450 woningen) zijn 
versneld door hulp bij vergunningen en advies.  
De laatste fase van Huurlingsedam in Wijchen  
(250 woningen) is versneld door bestuurlijke inzet en 
verhoging van het aantal woningen in relatie tot de 
regionale afspraken. Projecten die zijn eerder 
versneld, blijven in beeld van het versnellingsteam 
om na te gaan of er geen andere knelpunten naar 
boven komen.

Voor 2022 heeft het Rijk 250 miljoen vrijgemaakt 
voor een vierde tranche Woningbouwimpuls.  
We ondersteunen opnieuw gemeenten in de 
voorbereiding van hun aanvragen (juli 2022), onder 
andere met een toets op kansrijkheid door Stads-
kwadraat. Het voornemen is om ook voor de vierde 
tranche Woningbouwimpuls cofinanciering 
beschikbaar te stellen aan gemeenten. 

Het versnellingsteam gaat door met het bieden van 
capaciteit en expertise voor het oplossen van 
knelpunten. De werkwijze wordt deels aangepast 
omdat het laaghangend fruit van projecten waar 
versnelling relatief eenvoudig is, vaak al is geholpen. 
Er is meer inzet nodig om versnelling te realiseren, 
bijvoorbeeld concrete afspraken met de gemeente 
met een gezamenlijk doel waar we op kunnen sturen 
en monitoren. En meer inzet op programmaniveau, 
omdat gebrek aan prioritering bij gemeenten kan 
leiden tot vertraging bij verschillende projecten.  
Ook andere mogelijkheden voor versnelling en 
ondersteuning worden verkend. 

Actie 1 50 bouwprojecten versnellen



8 Actieplan Wonen, mei 2022

Actie 1, 2 en 3 worden integraal opgepakt door het 
versnellingsteam omdat we zien dat er vaker 
meerdere knelpunten spelen binnen een project.  
Dit vraagt om een inzet van meerdere acties. 
Van de (dynamische) projectenlijst met 65 projecten 
van het versnellingsteam worden 21 projecten in de 
FoodValley vanuit actie 2 of in combinatie met actie 1 
opgepakt. In het afgelopen half jaar is bij twee 
projecten met bijna 80o woningen gezorgd voor 
versnelling richting harde planstatus.  
Er vindt afstemming plaats met gemeenten in de 
Foodvalley om de voortgang te monitoren en te 
bepalen waar meer ondersteuning nodig is. We 
zoomen in op projectniveau, maar er zijn daarnaast 

ook verschillende initiatieven om naar de regio 
FoodValley als geheel te kijken. Dit heeft als doel om 
kansen en knelpunten van de regio vast te stellen en 
programma’s op elkaar af te stemmen. 

We zien Gelderland-breed dat het aandeel harde 
plannen afneemt, ook op korte termijn. Om een 
constante stroom in het bouwproces te bevorderen 
gaan we naast de regio FoodValley ook in andere 
regio’s inzetten op het versneld hard maken van 
zachte plannen. Bij de uitwerking betrekken we het 
advies over het versnellen van bestemmingsplannen 
dat onlangs door Stec is opgesteld in opdracht van 
het Rijk. 

Actie 2 Van zachte naar harde plannen in Foodvalley

Actie 3 Procedures versimpelen

Subsidieregeling voor inhuur van tijdelijke 
capaciteit of expertise
Gemeenten kunnen sinds november 2020 subsidie 
aanvragen voor inhuur van tijdelijke capaciteit of 
expertise om knelpunten op te lossen en daarmee de 
woningbouw te versnellen. De opgestelde regeling 
vindt nog steeds aansluiting bij de gemeenten. Vanaf 
openstelling zijn 66 aanvragen toegekend. De totaal 
verstrekte subsidie hiervoor bedraagt € 1.451.545.  
De regeling wordt door gemeenten vooral gebruikt 
om het gebrek aan RO-capaciteit voor de afhandeling 
van woningbouwplannen op te lossen. In ruim de 
helft van de projecten (36 projecten) gaat het om 
transformatielocaties (transformatie van een gebied 

danwel van een pand). Met de huidige aanvragen 
wordt bijgedragen aan het versnellen van 9.800 
woningen. Per 1 april zijn daarnaast nog 15 projecten 
(met in totaal bijna 1.200 woningen) in behandeling. 
Het behaalde resultaat ligt daarmee fors boven de 
verwachting (doel actie 3: 8.000 woningen 
versnellen).

Met het einde van de looptijd van het Actieplan is het 
capaciteitsprobleem bij gemeenten niet opgelost. 
Met onder meer het Traineeship en het verkennen 
van constante flexpools werken we aan een 
structurelere oplossing.

Toegekende subsidies 
Actie 3; 1 april 2022

Aantal toegekende
Projecten

Aantal woningen Subsidiebedrag

2021 51 7.500 €      1.133.818

2022 15 2.300 €    317.727,50

Totaal 66 9.800 € 1.451.545,50

Aantallen woningen afgerond op honderdtallen

De Handreiking Woningsplitsing is in april 2021 
opengesteld en beschikbaar als online beslismodel. 
Begin januari 2022 is ook de Handreiking Parkeren 
gelanceerd. Parkeren is vaak een struikelblok bij 
woningbouw. De handreiking helpt gemeenten met 

tips en voorbeelden bij het oplossen van parkeer-
problemen bij woningbouw. Op korte termijn staat 
een masterclass gepland voor de handreikingen, 
waarbij we aansluiten op de behoefte van 
gemeenten. 

https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/handreiking-woningsplitsing
http://www.gelderland.nl/handreikingparkeren
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Als onderdeel van het Actieplan Wonen moeten met 
de aanpak van SteenGoed Benutten 1.000 woningen 
worden gebouwd. Via de regeling SGB Uitvoerings-
gereed & Realiseren van het programma SGB zijn 
per 1 april 2022 inmiddels 25 projecten met een totale 
omvang van 1.208 woningen verder naar realisatie 

geholpen. Hiervan valt 38% in het sociale en 26% in 
het betaalbare segment. Alle projecten zijn 
binnenstedelijk gesitueerd. Gerekend vanaf het 
moment van subsidieverlening worden deze  
25 projecten uiterlijk binnen drie jaar woonrijp 
opgeleverd.

Actie 4a Van leegstand naar wonen met SteenGoed Benutten 

1 april 2022 Totaal 
woningen

Sociale Huur Sociale koop Betaalbare 
huur

Betaalbare 
koop

Duur (huur/
koop)

Doel: 1.000 
woningen

1.208 446 16 87 227 432

121% 37% 1% 7% 19% 36%

We kunnen de komende jaren nog meer woningen 
bouwen op leegstaande/leegkomende plekken. Voor 
2022 hebben we hiervoor als doel gesteld om 
opnieuw 1.000 woningen verder te helpen naar 
realisatie. Daarvoor zijn al 30 nieuwe projecten met 
een omvang van ruim 2.800 woningen in beeld.  
Op basis van verkennende gesprekken mogen we 
verwachten dat er komende jaren nog meer projecten 
bij komen. Er is echter ook een groeiende onzekerheid 
of de realisatie van de projecten binnen de geplande/
gewenste termijn zal starten. De totale bouwkosten 
stijgen hard, met name als gevolg van stijgende 

materiaalkosten door de huidige geopolitieke 
ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende 
economische situatie. Dit zal leiden tot meer 
onrendabele projecten (ook met subsidie). Het kan 
betekenen dat vaker opnieuw getekend en gerekend 
moet worden, dat er vertraging ontstaat of in het 
slechtste geval dat de ontwikkeling wordt gestaakt of 
een project definitief wordt beëindigd. Gezien de 
stand van ontwikkeling van een deel van de  
30 projecten lijkt het doel om 1.000 woningen in 
2022 verder te helpen naar realisatie wel haalbaar.

Actie 4b Collectieve wooninitiatieven  

De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod 
sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Met het 
ondersteunen van collectieve wooninitiatieven 
probeert de provincie Gelderland een diverser 
woning aanbod te realiseren. Deze collectieve woon-
initiatieven zijn er in alle soorten en maten, en 
zorgen voor vernieuwing in woonvormen.  
We ondersteunen deze initiatieven al jaren met een 
subsidieregeling Collectieve Wooninitiatieven, de 
Challenge Mijn Huis staat in Gelderland en met 
kennisbijeenkomsten. Vanaf 2020 hebben 13 nieuwe 
initiatieven subsidie ontvangen om de haalbaarheid 
van het initiatief te onderzoeken, twee aanvragen 
zijn momenteel in behandeling. 

Op 22 april organiseerde de provincie Gelderland een 
kennisbijeenkomst voor gemeenten wat zij kunnen 
doen om locaties in te zetten voor dit soort 
burgerinitiatieven. Ruimte voor collectieve 
wooninitiatieven (gelderland.nl) Initiatiefnemers 
kunnen vaak moeilijk grond vinden. Gemeenten 
geven niet altijd prioriteit aan initiatieven van 
bewoners die zelf hun woonproject willen realiseren, 
grote bouwprojecten gaan vaak voor. We werken aan 
een nieuwe handreiking Collectief wonen, met 
daarin voorbeelden, tips en informatie.

In de schijnwerper: acht levensloopbestendige 
woningen in Beltrum van het Collectief woon-
initiatief Het nieuwe Jena: kansen voor jong en ouder. 

Foto: Rondleiding bij collectief wooninitiatief De Huisdieren 
(finalisten van de challenge Mijn Huis staat in Gelderland) tijdens de 
kennisbijeenkomst op 22 april

https://www.gelderland.nl/nieuws/ruimte-voor-collectieve-wooninitiatieven
https://www.gelderland.nl/nieuws/ruimte-voor-collectieve-wooninitiatieven
https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/collectieve-wooninitiatieven/collectief-wooninitiatief-het-nieuwe-jena
https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/collectieve-wooninitiatieven/collectief-wooninitiatief-het-nieuwe-jena
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Actie 5 is beëindigd, conform besluit in oordeelsvorming januari jl.

Actie 5 Ondersteunen bij herprogrammeren

Actie 6 Bouwacademie oprichten  

Koerswijziging
Met actie 6 beogen we de bouwopgave te versnellen 
door bouwbedrijven hulp te bieden bij het verhogen 
van hun innovatiekracht en het aantrekken van 
personeel. Voor deze actie is een koerswijziging 
ingezet. Belangrijk uitgangspunt van onze inzet is 
hoe we aanvullend kunnen zijn op wat de markt in 
samenwerking met partners zelf oppakt. Vanuit de 
motie ‘Woningbouw: Proeftuinen en Versnelling” 
brengen we daarnaast meer focus aan op versnelling 
en innovatie, met name gericht op conceptueel 
bouwen. We kijken hoe we vanuit de provinciale rol 
een brug kunnen vormen tussen gemeenten en 
(bouw)bedrijven in het kader van experimenteerruimte. 

Vanuit de gewijzigde koers is een opdracht 
geformuleerd, waarvoor we momenteel een 
projectleider aantrekken. We verwachten dat deze 
per 1 juni inzetbaar is. Gestart wordt met een 
opdrachtformulering en een plan van aanpak voor de 
uitvoering waarbij de inzet is om maximaal bij te 
dragen aan de innovatie en instroom van personeel 
in de bouw. Na de vakantieperiode kan dan gestart 
worden met de uitvoering van het plan. Bij het 
opstellen van het plan en bij de uitvoering ervan 
worden netwerkpartijen breed betrokken. 

De herijking van deze actie heeft voor vertraging 
gezorgd. Aan de andere kant zorgt de verscherpte 
focus voor meer impact waarmee we de achter-
blijvende resultaten als gevolg van de vertraging 
verwachten in te lopen. De effecten van de resultaten 
op het gebied van extra aantrekken van personeel en 
verhogen innovatiekracht worden na de looptijd van 
het Actieplan pas merkbaar. Deze zullen ook een 
langere tijd doorwerken. Dat legitimeert ook deze 
koerswijziging.

Per 1 februari 2022 is de eerste ronde van het 
trainee ship RO gestart. Twintig overheidsorganisaties 
(waaronder provincie Gelderland) hebben zich 
aangemeld voor het traineeship en daarmee een of 
meerdere startersplaatsen gegarandeerd. Uiteindelijk 
zijn 29 starters met affiniteit en/ of opleiding in 
Ruimtelijke Ordening begonnen. Om de kosten voor 
gemeenten en Waterschap zo laag mogelijk te 
houden, heeft de Provincie een subsidie toegekend 
van € 116.000,- als bijdrage in de projectkosten. Vanaf 
mei 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden in 
samenwerking met de deelnemende gemeenten en 
WerkeninGelderland om te bepalen of het 
traineeship (eventueel in aangepaste vorm) in 2023 
vervolg krijgt. Daarnaast verkennen we bij onze 
partners de behoefte een multidisciplinaire leerlijn. 
Afhankelijk van de behoefte bepalen we het vervolg 
van dit initiatief. 
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Actie 7 Conceptueel bouwen ondersteunen  

Actie 7 draagt bij aan de versnelling van de 
oplevering en planvorming van 9.000 conceptbouw-
woningen in de periode 2020 t/m 2025. Een andere 
manier van bouwen betekent ook een andere rol van 
opdrachtgevers. In 2022 ligt de focus van actie 7 voor 
een groot deel op de rol van gemeente als 
opdracht gever. Met de middelen vanuit de motie 
“Woningbouw: Proeftuinen en Versnellen” (21M23) 
worden dit jaar verschillende instrumenten ingezet 
om conceptueel (en circulair) verder te stimuleren in 
Gelderland. 

Een belangrijke rol bij de opschaling voor bouwen 
met circulaire woonconcepten ligt bij opdrachtgevers. 
Hiervoor is een Handreiking Opdrachtgeverschap 
Circulaire Woningconcepten ontwikkeld. Deze 
handreiking geeft aan waar en wanneer opdracht-
gevers circulaire woningconcepten in hun beleid en 
uitvoering kunnen toepassen en geeft hiervan 
voorbeelden. De handreiking bestaat uit drie versies: 
voor gemeenten, woningcorporaties en voor 
ontwikkelaars. De provinciale handreiking is tijdens 
een studiobijeenkomst in maart gepresenteerd en is 
online beschikbaar. De handreiking is en wordt ook 
in verschillende landelijke netwerken gepresenteerd, 
waaronder de City Deal Circulair en Conceptueel 
bouwen. De online-tool wordt in 2022 twee keer 
geactualiseerd (juli en december). Onderdeel zijn 
voorbeelden van in Gelderland gerealiseerde 
woonconcepten. 

Mede op basis van de handreiking zijn trainingen 
Opdrachtgeverschap voor gemeenten ontwikkeld 
en gestart. Er is een trainingsprogramma voor 
Conceptueel en Circulair bouwen voor gemeenten 
vanuit de Woondeal Arnhem Nijmegen. Daarnaast 
wordt dit voorjaar ook in de gemeenten Putten en 
Culemborg een pilottraining verzorgd. Op basis van 
een tussenevaluatie van beide trainingsprogramma’s 
zal in de tweede helft van 2022 ook in andere 
gemeenten trainingen aangeboden worden. Als 
onderdeel van/na de Gelderse training worden ook 
woningbouwprojecten opgepakt om circulair en 
conceptueel te ontwikkelen. 

Rond de zomerperiode 2022 wordt een werkbezoek/ 
expertmeeting georganiseerd met aandacht voor 
3D-printen, gelieerd aan andere innovaties. Ook PS 
leden worden hiervoor uitgenodigd.

Op dit moment wordt de opzet van de routekaart 
Circulair en Conceptueel bouwen verkend. In de 
tweede helft van 2022 wordt deze ontwikkeld. Verder 
wordt gewerkt aan de Tender Natuurlijk Sneller 
Bouwen (motie 21M23). De tenderregeling zal deze 
zomer gereed zijn en aanvragen kunnen in de 
maanden september t/m november 2022 worden 
ingediend. De regeling is speciaal voor Gelderse 
MKB-bedrijven en gericht op de versnelling van 
woningbouw door de verbetering van of 
omschakeling naar prefab productie. Focus heeft het 
gebruik van circulaire (in bijzonder biobased) 
materialen.

Foto: Conceptbouw in Culemborg

https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/circulairewoningconcepten
https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/circulairewoningconcepten
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Een groot deel van het budget voor de actie 8 is in 
2021 ingezet voor de cofinanciering van de derde 
tranche Woningbouwimpuls van het Rijk. Negen 
van de tien Gelderse woningbouwprojecten die zijn 
ingediend, zijn toegekend. Bij één van de negen 
toegekende WBI-projecten (Spoorzone Tiel met 
600 woningen) loopt de provinciale bijdrage niet via 
de cofinancieringsregeling maar via een andere 
traject (maatwerktraject SteenGoedBenutten). Deze 
provinciale bijdrage was wel afhankelijk van een 
positieve WBI-aanvraag bij het Rijk. Dit betekent dat 
we met de cofinancieringsregeling de bouw van acht 
WBI-projecten met in totaal ongeveer 

7.300 woningen versnellen. Ongeveer 70% van deze 
woningen valt binnen het betaalbare segment. 

Dat zijn woningen in de sociale huursector, 
midden huur (tot € 1.000) en betaalbare koop (tot 
max NHG-grens). De prijsgrenzen voor betaalbare 
woningen volgens de regeling Woningbouwimpuls 
van het Rijk wijken af van de prijsgrenzen zoals we 
ze in het Actieplan Wonen hebben vastgesteld. Zie 
hiervoor ook begrippenlijst achterin deze rapportage. 
De bouw start binnen drie jaar. Totale provinciale 
bijdrage is maximaal € 7,3 miljoen. 

Actie 8 Subsidieregeling betaalbare woningen instellen

Totaal 
woningen

Sociale huur 
(tot liberalisatiegrens)

Middenhuur 
(tot €1.000)

Betaalbare koop 
(tot NHG-grens)

Totaal betaalbaar

8 projecten,  
7 gemeenten

7.309 1.877 1.356 1.893 5.126

26% 19% 26% 70%

De Gelderse subsidieregeling Betaalbaar Wonen is 
opengesteld in de maand november 2021. Deze 
nieuwe tenderregeling richtte zich op de realisatie 
van zoveel mogelijk sociale huurwoningen, voor 
projecten met een maximale omvang van 500 
woningen en een publiek financieel tekort. Er zijn 
vijf aanvragen ingediend die ook positief zijn 
beschikt voor een totaal subsidiebedrag van ongeveer 

€1,3 miljoen (totale projectkosten € 6.463.440). Met de 
vijf aanvragen wordt de bouw van 400 woningen 
versneld, waarvan de helft sociale huurwoningen.  
De start bouw van de vijf projecten wordt binnen 
twee jaar voorzien en de sociale huurwoningen 
blijven minimaal 20 jaren betaalbaar. Een van de 
toegekende projecten is de Ireneschool in 
Wageningen. 

Toegekend Totaal aantal 
Woningen

Aantal sociale 
Huurwoningen

Provinciale  
Subsidie

Totale  
Projectkosten

5 projecten,  
5 gemeenten 400 194 (49%) € 1.305.672 € 6.463.440

We hebben de Gelderse regeling met een enquête 
onder gemeenten geëvalueerd (o.a op criteria 
regeling zoals start bouw na 2 jaar en de looptijd 
regeling). We werken momenteel aan de 
voorbereiding van een vervolg op de regeling 
Betaalbaar Wonen dit najaar waarbij we de opgedane 
ervaringen meenemen. Tegelijkertijd zorgen we dat 
we klaar staan en kunnen anticiperen op een 
volgende ronde WBI. 

https://www.gelderland.nl/nieuws/sloop-ireneschool-maakt-weg-vrij-voor-bouw-van-sociale-huurwoningen
https://www.gelderland.nl/nieuws/sloop-ireneschool-maakt-weg-vrij-voor-bouw-van-sociale-huurwoningen
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Apeldoorn (651)

Apeldoorn (739)

Brummen(16)

Arnhem (1221)

Arnhem (230)

Aalten (54)

Wageningen (36)

WestBetuwe (64)

Hattem (643)

Heumen (735)

Culemborg (1895)

Tiel(600)

Rheden (786)

Nijkerk (639)

3e tranche Woningbouwimpuls & provinciale cofinanciering

3e tranche Woningbouwimpuls & maatwerk SGB

Regeling Betaalbaar Wonen
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Actie 9 Middenhuur stimuleren

Actie 10 Doorstroming sociale huur

Huishoudens met een middeninkomen vinden op de 
woningmarkt moeizaam woonruimte. Actie 9 zet in 
op het wegnemen van belemmeringen die maken 
dat middenhuur in Gelderland achterblijft bij de 
behoefte. Er worden verschillende instrumenten 
ingezet om middenhuur te stimuleren. 
Er zijn gesprekken met gemeenten gevoerd. In het 
vervolg op deze gesprekken zijn in 9 gemeenten 
masterclasses middenhuur gegeven. Eén gemeente 
wil deze mogelijkheid in een later stadium oppakken. 
Als dit ingevuld is, wordt dit onderdeel afgerond.

Om meer middenhuur woningen in Gelderland te 
realiseren, hebben we de totstandkoming van een 
Gelders Biedboek Middenhuur gefaciliteerd. De 
roadshow van het biedboek middenhuur heeft ten 

opzichte van de planning vertraging opgelopen 
doordat fysieke afspraken (de voorkeur van 
deelnemende partijen) lastig gepland konden worden 
i.v.m. Covid-19. De vertraging wordt op korte termijn 
ingelopen nu fysieke afspraken weer mogelijk zijn. In 
plaats van één sessie per regio zijn 10 gemeenten 
benaderd die aan hebben gegeven in gesprek te 
willen met marktpartijen. Dit aantal kan in de loop 
van de tijd nog worden uitgebreid. 

Platform 31 heeft in de tweede helft van 2021 diverse 
kennissessies georganiseerd. Veel (Gelderse) 
gemeenten hebben hieraan deelgenomen. Vanuit de 
sessies wordt een handreiking opgesteld. Dit voert 
Platform31 momenteel uit.

Om iedereen in Gelderland van een passende woning 
te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Actie 
10 richt zich op het stimuleren van doorstroom in 
sociale huurwoningen. Door 55-plussers te 
ondersteunen bij het verhuizen van een ruime 
huurwoning naar een kleinere draagt deze actie bij 
aan het beschikbaar komen van de juiste woningen 
voor de juiste doelgroepen. 

Vanaf eind 2021 zijn de verhuiscoaches nu echt 
actief, zowel in de focusregio’s Noord Veluwe en 
Nijmegen als voor de provincie als geheel. Met 61 
mensen zijn uitgebreidere gesprekken gevoerd en er 
zijn 223 kortere contacten geweest. Voor de zomer 
van 2022 start er nog een extra verhuiscoach in de 
regio’s Apeldoorn en in Arnhem. Vanaf 2023 gaan er 
verhuiscoaches in nog drie focusregio’s aan de slag. 
De selectie daarvoor begint voor de zomer van 2022. 

Inzet verhuiscoaches 
Van 1 nov’21 tot 1 april’22 

Contacten via mail/telefoon /
whatsApp

Huisbezoeken en 
videogesprekken 

Gemeente Nijmegen 193* 40

Regio Noord-Veluwe 20 16

Overig Gelderland 10 5

Totaal 223 61

*in eerste fase veel kortere contacten in regio Nijmegen vanwege beschikbaar nieuwbouwcomplex. 

De subsidie van € 2.000 als tegemoetkoming in de 
verhuiskosten is vanaf januari 2022 beschikbaar voor 
inwoners van Gelderland. Er zijn nu 37 aanvragen 
gedaan, wat prima past in de verwachting van ca 200 
subsidies in 2022. Inmiddels zijn er 25 aanvragen 
toegekend, de rest is nog in behandeling. Mede door 
de goede begeleiding van de verhuiscoaches bij de 
aanvraag, is de termijn tussen aanvraag en 
toekenning vrij kort: ca twee weken.

De uitwisseling van kennis rond doorstroming komt 
op gang. Er is een goed functionerende klankbord groep 
waar gemeenten en woningcorporaties uit alle 
Gelderse regio’s aan meedoen. Ook is eind 2021 een 
intervisiegroep van verhuiscoaches van start gegaan, 
met zowel de verhuiscoaches van de provincie als 

verhuiscoaches vanuit woningcorporaties en 
gemeenten. Daarnaast is actief kennis gedeeld via 
webinars en een bijeenkomst van bestuurders. Hier 
is duidelijk behoefte aan.

In de praktijk blijkt het aanbod van passende sociale 
huurwoningen voor 55-plussers beperkt, dit is een 
belemmerende factor voor de doorstroming. 
Daarnaast blijkt uit de gesprekken van de verhuis-
coaches dat 55-plussers met interesse in een 
verhuizing vooral baat hebben bij een voorrangs-
regeling. Er zijn heel wat mensen die wel willen 
verhuizen, maar nog niet voldoende meettijd hebben 
om daarvoor in aanmerking te komen. Veel 
55-plussers waarderen dat ze praktisch op weg 
geholpen worden door de verhuiscoach, advies en 

https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/actie-10
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ondersteuning krijgen. Wel blijken beperkte 
financiën regelmatig een hobbel om te verhuizen, 
waarbij de provincie met de verhuisvergoeding een 
financiële steun in de rug kan bieden.

We merken dat er meer mensen zijn die een 
verhuizing overwegen dan voorzien. De verhuis-
coaches hebben het druk. Daarom krijgen de 
verhuiscoaches op korte termijn een bescheiden 
urenuitbreiding. Tegelijk is duidelijk dat het op 

termijn aan woningcorporaties en gemeenten zelf is 
om doorstroming te stimuleren en te faciliteren, de 
provincie vervult slechts een tijdelijke rol als 
katalysator. Inmiddels komen de eerste verzoeken 
van woningcorporaties binnen waarin de provincie 
gevraagd wordt corporaties te ondersteunen bij het 
implementeren van doorstroombeleid en bij het 
opleiden van interne verhuiscoaches. Dit wordt 
waarschijnlijk een nieuw onderdeel van de aanpak.

Het gewijzigde voorstel voor het instellen van een 
Woonfonds Gelderland is 2 februari aangenomen 
(PS2021-556). Dit betekent dat het Woonfonds wordt 
uitgewerkt in twee pilots van twee woningbouw-
projecten met elk minstens 100 woningen die zijn 
vastgelopen op het aspect ‘betaalbaarheid’. Onderdeel 
van deze pilot is het onderzoek naar de (mogelijke) 
inzet van het instrument ‘KoopSmarter’ van 
stichting Koopsmarter. Dit in plaats van het 
instrument ‘Koopgarant’. 

De pilot is gericht op het verwerven van kennis en 
ervaring met erfpacht als instrument binnen het 
Actieplan Wonen. Eind 2022 moet er een voorstel aan 
PS liggen op basis van de ervaringen met de twee 
pilots. Zoals ook aangegeven tijdens het proces in 
aanloop naar het Statenbesluit is nog veel onbekend 
en dient een aantal aspecten intern uitgezocht te 
worden om tot een compleet beeld te komen voor het 

bepalen van scenario’s en de keuze voor de pilot-
projecten. Denk aan de benodigde juridische en 
financiële informatie voor staatsteun en aanbesteding. 
De inventarisatie en analyse van de informatie vindt 
momenteel plaats. 

De Stichting KoopSmarter is nog in oprichting, 
evenals het product KoopSmarter. Beide hebben 
vertraging opgelopen. Om meer zicht te krijgen op de 
ernst en mate van vertraging vinden gesprekken met 
de Stichting plaats. Intern gaan we verder met het 
zetten van de benodigde stappen. Er is contact met 
de gemeente Amstelveen (hebben een pilot), 
Amsterdam en de provincies Utrecht en Noord- en 
Zuid-Holland over hun ervaringen met erfpacht-
constructies. Deze partijen vormen de 
klankbord groep en zijn beschikbaar om mee te 
denken en hun kennis te delen. 

Actie 11 Verkenning KoopGarantfonds oprichten

Actie 12 Starterslening meefinancieren

Met de cofinanciering van de Gelderse Starterlening 
hebben we in totaal 249 starters ondersteund bij de 
aankoop van hun eerste woning. Wegens het grote 
succes van de Startersleningen, is het budget van € 
4.000.000,- per 1 april vrijwel volledig benut. Er is 
een restbedrag van € 117.000 euro over voor het 
betalen van de beheerkosten. Om te voorkomen dat 
over het budget werd gegaan, is de cofinanciering 
per 1 april stopgezet. Alle verstrekte Startersleningen 
gaan vanaf dat moment volledig ten koste van het 
gemeentelijk budget. 

De Gelderse Starterslening is in het najaar van 2021 
geëvalueerd. De evaluatie is als bijlage opgenomen bij 
de derde voortgangsrapportage van het Actieplan 
Wonen (PS2021-778). In de evaluatie is ook ingezoomd 
waarom gemeenten geen Starterslening aanbieden 
of niet willen aansluiten bij de provinciale regeling. 
In totaal zijn 28 gemeenten aangesloten op de 
Gelderse Starterslening. Op dit moment worden 
financiële mogelijkheden voor een eventueel vervolg 
van de cofinanciering onderzocht. 

Doel Actieplan Wonen Stand 1 april’22 Realisatie (%)

Aantal startersleningen met 
provinciale bijdrage

250 starters ondersteunen 249* 100%

Provinciale bijdrage € 4.000.000 € 3.883.000,- 97%

Deelname gemeenten Zoveel mogelijk gemeenten 
sluiten aan bij Gelderse 

regeling

28 gemeenten (vd 51) 
(totaal 38 gemeenten met 

Starterslening)

55%

*van de 249 Startersleningen zijn er 202 inmiddels gepasseerd
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Flexibele woonlocaties dragen bij aan het 
verminderen van druk op de woningmarkt en 
kunnen huisvesting bieden aan specifieke urgente 
doelgroepen. Met het Actieplan Wonen stimuleert de 
provincie Flexwonen in Gelderland met kennis, 
advies en subsidie. 

De subsidieregeling ‘Versnellen woningbouw door 
gemeenten’ voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of 
expertise kan sinds september’21 ook gebruikt 
worden om knelpunten op het gebied van flexwonen 

op te lossen. Tot nu toe is er nog beperkt gebruik 
gemaakt van deze regeling. In totaal is aan drie 
projecten in twee gemeenten subsidie toegekend. 
Hiermee wordt de bouw van 200 flexwoningen 
versneld. Een eenvoudige en korte behandeltijd van 
de subsidieaanvraag voor deze projecten is belangrijk, 
zodat de eenmaal gevonden schaarse capaciteit snel 
kan worden ingezet. We verwachten een toenemend 
beroep op de regeling nu er in de Nationale Bouw- en 
Woonagenda ook prestatie-afspraken voor 
flexwoningen zijn opgenomen. 

Actie 13 Handboek en projectsubsidies Flexwonen

Actie 14 25 flexibele woningbouwlocaties benoemen

Regeling Flexwonen  
Stand 1 april 2022

Aantal aanvragen Aantal wooneenheden in 
deze aanvragen

Subsidiebedrag

Toegekend 3 projecten 200 € 160.560

Daarnaast trekt Gelderland het landelijke netwerk 
van provincies, grotere gemeenten en alle landelijke 
partijen (zoals BZK, Aedes, Platform31, Expertise-
centrum Flexwonen). Daar worden best practices 
tweemaandelijks onderling uitgewisseld en generieke 
knelpunten (in bijvoorbeeld de businesscase van 
flexwonen projecten) in werkgroepjes van 
oplossings richtingen voorzien. Kennisdeling en 
lobby ineen. Zo is het onderwerp ‘garanties’ nu 
prominent: Hoe maak je voor investeerders (meestal 
woningcorporaties) het risico tussen lange 

levertijden (> 6 maanden) en nog onzekere ‘tijdelijke 
bestemming’ behapbaar? Hoe ga je om met een 
locatie die maar 10 tot 15 jaar beschikbaar is en 
woonunits die langer dan 30 jaar meekunnen? Hoe 
reduceer je het risico met een passende alternatieve 
locatie die tijdig beschikbaar is, zodat de exploitatie 
volgens de uitgangspunten in de businesscase 
(waaronder de huurprijs) voortgezet kan worden? Dit 
zijn voorwaarden om aan de voorkant groen licht te 
krijgen op de businesscase.

Flexlocaties
De ambitie van het Actieplan Wonen is om op 
tenminste 25 locaties 2.000 eenheden te realiseren. 
We lopen goed op schema. Sinds najaar 2020 zijn er 
19 nieuwe Flexinitiatieven gestart in verschillende 
Gelderse gemeenten met ongeveer 1.900 woon-
eenheden. Bij de meeste daarvan faciliteert de 
Provincie met kennis en als sparringspartner;  
3 flexprojecten (met totaal 200 units) hebben ook 
subsidie ontvangen om te versnellen. Tot nu toe zijn 
er 110 woonunits gerealiseerd. 

Onze inzet is steeds gericht op maatwerk op basis 
van de lokale vraag en inspelend op specifieke 
uitdagingen die zich bij de realisatie aandienen.  
De veronderstelde levensduur van de units, duur 
beschikbare locaties, verplaatsingskosten, kosten 
gebruik grond (inclusief benodigde infrastructuur) 
zijn cruciaal in de exploitatie. Samen met de 
initiatiefnemers wordt aan de knoppen gedraaid om 
flexwonen projecten haalbaar te maken. 

Doelgroep Status Rol provincie

spoedzoekers arbeidsmigranten Anders Verkenning Ontwikkeling Realisatie Actief passief

Initiatieven 15 1 3 9 6 4 12 7

Eenheden 1.538 100 255 870 933 110 1.640 273

*In het overzicht staan alleen initiatieven waarbij wij actief of passief betrokken zijn. Omdat initiatieven nog in een pril stadium kunnen 
verkeren en een goede lokale participatie essentieel is wordt hier op provinciaal schaalniveau gerapporteerd.

De Locatiescan die we samen met de provincie 
Utrecht en het Kadaster in een pilot in de FoodValley 
hebben ontwikkeld, is inmiddels standaard inzetbaar 
in gemeenten in Nederland. Met de Locatiescan kan 

snel en objectief een longlist gemaakt worden van 
locaties die potentieel geschikt zijn voor flexwoon-
eenheden (verplaatsbare woonunits dan wel inbouw 
van woonunits in bestaande gebouwen). 
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Bijlage 1: Doel en realisatie 

Met het Actieplan Wonen willen we de bouw van 
45.000 woningen versnellen. Voor onze 
betrokkenheid onderscheiden we drie fases: 
Inventariserend, actief betrokken en doel bereikt. 
1 Inventariserend: Samen met gemeenten zijn 

mogelijke projecten voor ondersteuning 
geïnventariseerd en knelpunten geanalyseerd, 
verder nog geen actieve betrokkenheid.

2 Actief betrokken: De provincie helpt actief mee aan 
het oplossen van knelpunten om het project weer 
vlot te trekken. De wijze van betrokkenheid 
varieert van gerichte gesprekken over 
ondersteuning, inbreng van kennis en kunde, hulp 
met subsidieaanvraag tot en met het in 
behandeling nemen van subsidieaanvragen. 

3 Doel bereikt: Het knelpunt van het project is 
opgelost en project is vlot getrokken. Bijvoorbeeld: 
subsidie is toegekend waarmee capaciteit kan 
worden ingehuurd, door inbreng expertise is een 
oplossing gevonden voor een stiktofprobleem, 
door een bijdrage is een onrendabele top afgedekt 
waardoor een project weer door kan met een 
goede business case. 

Aantallen in de eerste inventariserende fase worden 
niet meegeteld. Onze meeste actieve inzet zit bij 
projecten in fase 2. Bij ‘doel bereikt’ is onze inzet het 
duidelijkst te meten. 

Acties Versnelling Stand  
1 april 2022

Doel Inventariserend Actief Betrokken Doel Bereikt

1. 50 bouwprojecten versnellen 10.000 54 projecten 16.500 10.200

2. Van zacht naar hard 
FoodValley   6.000

3. Procedures versimpelen   8.000 1.200 9.800

4a. Ondersteuning met aanpak 
SGB   1.000 5 projecten 2.800 1.200

4b. Collectieve wooninitiatieven 200

5. Ondersteunen bij 
herprogrammeren   4.000 X

6. Bouwacademie   5.000

7. Conceptbouw ondersteunen   9.000

Totaal versnelling 43.000 59 proj. 20.500 21.400

Acties Betaalbaar Doel Inventariserend Actief  Bereikt Doel Bereikt

8. Subsidieregeling betaalbare 
woningen 2.000 5.300 *

9. Stimuleren middenhuur 6.000

10. Doorstroming sociale huur 1.500

11. Verkenning KoopGarantfonds

12. Startersleningen 
meefinancieren** 250 starters 249 starters

Totaal betaalbaar 9.500 5.300

*van de 5.300 woningen in het betaalbare segment, gaat het om 2.100 sociale huurwoningen. 
**In totaal 249 Startersleningen, waarvan 220 gepasseerd, de leningen tellen niet mee doelstelling betaalbaar.

Acties Flexibel Doel Inventari-serend Actief Betrokken Doel Bereikt

13. Handboek, projectsubsidie 
flexwonen

14. 25 locaties benoemen, 2000 
eenheden 2.000 1.600 310

Totaal Flexwonen 2.000 1.600 310



18 Actieplan Wonen, mei 2022

Bij een aantal acties zijn om verschillende redenen 
nog geen aantallen opgenomen. 
• De herijking van actie 6 (bouwacademie) heeft 

voor vertraging gezorgd met achterblijvende 
resultaten. De impact van onze inzet op het gebied 
van extra aantrekken van personeel en het 
verhogen van de innovatiekracht zullen ook pas op 
de langere termijn zichtbaar worden. Maar de 
effecten zullen als het goed is, ook langer 
doorwerken. 

• Hoeveel van de 9.000 conceptbouwwoningen 
inmiddels zijn gebouwd in Gelderland (actie7 
conceptbouw) , heeft nog geen prioriteit 
gekregen. In de eerste jaren van het Actieplan 
Wonen is alle energie gezet op het verbinden van 
partijen en het maken van instrumenten voor 
opschaling van conceptbouwen. Onder andere 
met de introductie van de Impactladder maakt dat 
we aantallen op termijn makkelijker in beeld 
kunnen krijgen.  

Dit wordt uitgewerkt in het najaar van 2022 en 
uitgevoerd in het voorjaar 2023.

• Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel 
middenhuur woningen op basis van het biedboek 
of door andere instrumenten op de planning staan 
(actie 9 stimuleren middenhuur). Gemeenten 
hebben ook in hun beleidsprogramma’s het 
toevoegen van middenhuurwoningen staan. 

• Het is ook nog te vroeg om aan te geven hoeveel 
verhuizingen met steun van de doorstroom-
makelaars zijn gerealiseerd.  
(actie 10 doorstroming sociale huur). We streven 
naar totaal 1.500 ondersteunde verhuizingen in de 
periode 2022 t/m 2025. Deze verhuizingen brengen 
naar schatting totaal ongeveer 4.500 bewegingen 
op gang in de verhuisketen. De verhuiscoaches 
zijn pas sinds eind 2021 actief en de verhuis-
vergoeding is vanaf januari 2022 beschikbaar.
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Bijlage 2: Begrippen en definities

Betaalbare sociale huur- en 
koopwoningen
We hanteren we voor het begrip betaalbare sociale 
huur- en koopwoningen de volgende bovengrenzen:
• Betaalbare koopwoningen zijn woningen tot de 

Nationale Hypotheek Garantie grens. We zetten 
daarbij in op de bouw van woningen onder de  
€ 250.000.

• Betaalbare huurwoningen zijn de sociale huur-
woningen waarvoor huurders een huurtoeslag 
kunnen aanvragen. De bovengrens is een huurprijs 
die verandert met de grootte van het huishouden 
en op ongeveer € 640 per maand ligt.

• Woningen met middeldure huur zijn woningen 
met een huur tot € 850. We gaan hierbij een eind 
onder de gangbare € 1000 per maand zitten 
omdat door huurverhogingen, servicekosten en 
dergelijke een huurder voor het totale 
maandbedrag al snel duurder uit is.

Bij de Woondeal en de regeling Woningbouwimpuls 
van het Rijk worden andere prijsgrenzen gehanteerd 
voor betaalbare woningen. Betaalbare woningen zijn 
hier:
• Sociale huurwoningen
• Huurwoningen voor middeninkomens tot max € 

1.000 p.m. of lager
• Koopwoningen met een verkoopprijs onder de 

NHG-grens

Haalbaar en betaalbaar: wel of niet indexeren?
In het Actieplan Wonen hanteren we voor betaalbare 
huur de grens tot maximaal € 640 of € 850  
(bij midden huur) en voor betaalbare koop richten we 
ons op woningen tot € 250.000. Het wordt steeds 
moeilijker om betaalbare woningen te realiseren, 
onder andere door stijgende prijzen van bouw-
materialen en door stapeling van eisen waaraan de 
woning moet voldoen. De stijging van de woningprijs 
verschilt fors van de inkomens ontwikkeling. Het 
NIBUD wijst erop dat grote groepen huurders door de 
hoge huren en huurstijgingen in de afgelopen jaren 
al financieel klem zijn komen te zitten. Door de hoge 
woonlasten blijft er bij hen weinig geld over voor 
andere kosten van levensonderhoud. De hogere 
woningprijzen maakt het ook steeds lastiger om de 
overstap van een huur- naar een koopwoning te 
maken. Het omhoog bijstellen van de definitie voor 
‘betaalbaar’ aan de hand van indexatie zorgt er niet 
voor dat meer mensen een woning kunnen kopen, 
het gemiddelde inkomen groeit namelijk niet mee. 

Door de categorie betaalbaar te indexeren zou het 
lijken alsof er meer betaalbare woningen beschikbaar 
zijn dan er daadwerkelijk zijn. Dat is ongewenst. 
Daarom kiezen we ervoor de huidige grenzen te 
blijven hanteren.

Monitoring prijsklassen woningbouwplannen
Er zijn geen uniform geldende prijsklassen die 
worden gehanteerd in de monitoring van de 
woningbouwplannen. Tussen de Gelderse regio’s, 
zelfs ook tussen gemeenten binnen een regio 
kunnen de gehanteerde prijsklassen verschillen 
(afhankelijk van de lokale woningmarkt). Voor de 
landelijke monitoring van de woningbouw wordt 
gewerkt aan afspraken tussen provincies om de 
prijsklassen van de woningen eenduidig te kunnen 
monitoren. Er komt hiervoor een voorstel vanuit de 
landelijke werkgroep ‘Monitoring woningbouw’. 
Vooralsnog zijn alleen de begrippen ‘sociale huur’ en 
de ‘NHG-grens’ eenduidig te definiëren. 

Conceptbouw
Conceptbouw wordt grotendeels fabrieksmatig 
gerealiseerd. Daardoor is het minder arbeidsintensief, 
wat de druk op de bouwcapaciteit verlicht en het 
productietempo verhoogt. Conceptbouw levert 
schaal- en kostenvoordelen op en draagt zo bij aan 
een betere betaalbaarheid van woningen. 
Concept bouw draagt daarnaast bij aan de ambitie om 
meer circulair te bouwen en minder stikstof uit te 
stoten tijdens het bouwproces. Er is Factsheet 
Circulair Bouwen gemaakt, conceptueel bouwen is 
hier onderdeel van. 

Flexwonen: drie vormen
Flexibele woonlocaties zijn tijdelijk van aard. Flexibel 
kan verwijzen naar de constructie zelf (verplaatsbare 
woonruimtes), naar de locatie of gebouw en naar de 
woonduur (flexibele huurcontracten). Met de eerste 
categorie is er een raakvlak met conceptbouw omdat 
het ook hier gaat om woonunits die in de fabriek 
worden geproduceerd die op locatie worden 
gekoppeld of gestapeld. In veel gevallen is de opbouw 
van de unit, zowel qua materialen als constructie, 
inmiddels zodanig dat aan het einde van de 
levensduur een circulaire demontage mogelijk is. 

Verhuiscoaches
De verhuiscoaches (voorheen aangeduid met de term 
‘doorstroommakelaars’) zorgen voor een betere 
afstemming tussen huishoudens die willen verhuizen 
en de voor hen beschikbare woningen. Dat doen ze 
door gesprekken aan de keukentafel, advisering en 
ondersteuning. De focus in het Actieplan Wonen ligt 
op oudere doelgroepen. Vooral ouderen in de sociale 
huur ervaren belemmeringen om te verhuizen, 
terwijl juist hun doorstroming de langste verhuis-
ketens op gang helpt. Bijvoorbeeld, een ouder 
echtpaar dat van een grondgebonden gezinswoning 
met sociale huur verhuist naar een appartement, 
maakt een woning vrij voor een gezin, dat op zijn 
beurt een starterswoning beschikbaar maakt voor 
een jongere.

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Subsidies/DOC_factsheet_Circulair_Bouwen.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Subsidies/DOC_factsheet_Circulair_Bouwen.pdf
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KoopGarant 
Bij KoopGarant verkoopt de verkopende partij (de 
erfpacht van) een woning met korting op de 
marktwaarde. De verkoper koopt het huis terug bij 
verhuizing en deelt in de waardestijging die op basis 
van indexatie van tevoren wordt vastgesteld. De 
verstrekker van KoopGarant kan de hoogte van de 
korting zelf vaststellen. Het recht van erfpacht wordt 
eeuwigdurend afgekocht. De erfpachtconstructie kan 
een overeenkomst zijn tussen een koper en een 
woningcorporatie of ontwikkelaar, of tussen een 
koper en de provincie of gemeente. In het laatste 
geval kan de woning niet zomaar worden verkocht. 
De verkoper garandeert de koper dat hij de woning 
terugkoopt (terugkoopverplichting), waarbij beiden 
delen in de waardevermeerdering of -vermindering. 
Dit proces vindt herhaaldelijk plaats, zodat de 
woning steeds weer als goedkope of middeldure 
koopwoning wordt aangeboden. Een zelfbewonings-
plicht zorgt ervoor dat de koper de woning niet 
(onder) verhuurt. Om dit mogelijk te maken is er een 
fonds nodig met een liquiditeitsbuffer als garantie 
dat woningen ook daadwerkelijk teruggekocht 
kunnen worden. Doordat woningen in Nederland op 
de lange termijn altijd in waarde toenemen, zijn de 
werkelijke kosten laag.

Koopstart is een andere vorm van 
erfpachtconstructie. Deze werkt vrijwel gelijk aan 
koopgarant, behalve dat de woning op de vrije markt 
wordt verkocht als de woningbezitter verhuist. Bij 
koopstart wordt dus niet een voorraad opgebouwd, 
maar worden steeds nieuwe woningen met 
erfpachtconstructie verkocht.

Woonfonds Gelderland is de naam die we aan ons 
voorstel hebben gegeven (actie 11). Het wijkt af van 
zowel de Koopstart als de Koopgarant regeling.  
Het verschil met koopstart is: 
• dat we niet inzetten op individuele woningen, 

maar op woningbouwprojecten. 
• We zelf de initiatiefnemer zijn i.p.v. de koper

Deze erfpachtconstructie kan bijdragen aan het 
versnellen van woningbouw. Doordat een 
(provinciaal) fonds nieuwbouwprojecten 
meefinanciert, zorgt het ervoor dat de onrendabele 
top van het project minder groot is en dat er sneller 
gebouwd kan worden. Wanneer we zoveel mogelijk 
nieuwbouwprojecten los willen trekken ligt het voor 
de hand om de woningen niet in portefeuille te 
houden, maar na de eerste koper steeds op de vrije 
markt te laten verkopen zonder erfpacht. Daarmee 
komen er weer middelen vrij om opnieuw te 
investeren in een ander nieuwbouwproject. 

Starterslening 
De Starterslening van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVn) overbrugt het verschil tussen 
de prijs van een starterswoning en het bedrag van de 
hypotheek. De eerste drie jaar betalen huishoudens 
geen rente en aflossing op de Starterslening.  
De provincie draagt vanaf 17 november 2020 bij aan 
de gemeentelijke Starterslening (voor 50%). Dit doen 
we onder bepaalde voorwaarden voor gemeenten. 
Deze voorwaarden zijn er vooral op gericht om zo 
weinig mogelijk starters uit te sluiten. Onze bijdrage 
wordt na terugbetaling opnieuw ingezet (revolverend) 
om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk starters van 
de lening gebruik kunnen maken.

Voortgang acties (met stoplicht)
In de rapportage is de voortgang van elke actie met 
een stoplichtkleur weergegeven. 
Groen:   Voortgang volgens planning /beoogd 
    resultaat
Oranje:   Voortgang is vertraagd 
    (niet problematisch), vertraging zal naar 
    verwachting worden ingelopen
Rood:  Voortgang is problematisch 

https://actieplanwonen.gelderland.nl/14+acties/1644535.aspx?t=Actie-12-Starterslening-meefinancieren
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