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Vraag / Input
Mij is niet helder of de financiële consequenties opgevangen kunnen worden binnen de huidige financiële kaders of
niet. Kunt u dat toelichten?

2

We zijn blij met het opnemen van de N224
en de N199 in deze regiodeal. Wij worden
graag meegenomen in de voortgang van de
gesprekken waarvan het initiatief bij de gemeenten ligt, maar waar de provincie wel
nauw bij betrokken is/moet zijn.

Antwoord / Reactie
•
De ondertekening van de woondeal regio Amersfoort is de start van een langjarige samenwerking
van het ministerie, de regiogemeenten, provincies en corporaties. Daarom maakt het ministerie
van BZK procesgeld vrij (een bedrag van € 350.000) om de betrokken partijen te begeleiden bij
de vervolgstap, de uitvoering van de gemaakte Woondealafspraken. Denk aan het opstellen van
een uitvoeringsprogramma, het kwartiermaken voor gezamenlijke projecten en het inrichten en
begeleiden van een Versnellingstafel. Door de provincie zijn er op dit moment nog geen significante proceskosten gemaakt.
•
Naast de proceskosten zijn er straks kosten voor de uitvoering van projecten. Van de deelnemende/gebate gemeenten kan op dat moment een bijdrage worden verwacht. In welke mate en
op welke manier (menskracht of geld) wordt verder uitgewerkt en besproken bij het maken van de
uitvoeringsagenda. De provincies dragen eveneens bij in de projectkosten als zij deelnemende/gebate partij zijn, op voorwaarde dat er co-financiering is vanuit de regio. Provincie Gelderland heeft daarvoor het Actieplan Wonen. De provincie Utrecht zet het uitvoeringsprogramma
Versnelling Woningbouw in (met de ‘uitvoeringsverordening subsidie versnelling woningbouw
2021-2024’) en kijkt daarnaast naar de logische koppelingen met andere lopende relevante programma’s. Het ministerie geeft aan op bepaalde thema’s nog een projectgebonden bijdrage te
kunnen doen. Ook hierover worden nadere afspraken gemaakt bij het maken van de uitvoeringsagenda.
•
De prioritaire positie die bij het label van ‘woondeal’ hoort, kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld instrumenten (regelingen/middelen) vanuit het Rijk eenvoudiger beschikbaar komen voor de gemeenten in de regio. Hier kunnen ook co-financierings-aanvragen aan de provincie Utrecht uit
voortkomen, denk bijvoorbeeld aan de Woningbouwimpuls (WBI).
•
Mogelijke (onderzoeks)projecten die voortkomen uit de nog op te stellen uitvoeringsagenda bij de
woondeal regio Amersfoort en waarbij de provincie Utrecht deelnemende/gebate partij in is, worden gedekt binnen de begroting van het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw. De ‘uitvoeringsverordening subsidie versnelling woningbouw 2021-2024’ blijft voor partijen in de provincie Utrecht zoals gemeenten en woningcorporaties een instrument om knelpunten weg te nemen
bij het realiseren van reeds geplande woningbouwprojecten. Denk aan subsidies voor tijdelijke
inzet van capaciteit/deskundigheid en investeringssubsidies voor een bijdrage aan onrendabele
toppen van projecten, met name door investeringen in randvoorwaarden voor ontwikkeling (zoals
bereikbaarheid, uitplaatsing hinderlijke bedrijven) en programma (meer betaalbaar segment bijvoorbeeld). Dat blijft hetzelfde -met of zonder woondealstatus- voor de regio Foodvalley, regio
U16 en regio Amersfoort.
In het kader van lopende mobiliteitszaken zijn al contacten met deze gemeenten over de N224 en
N199. Wanneer dit leidt tot besluiten wordt u hier via de gebruikelijke kanalen over geïnformeerd.

