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 *1691201* 
Onderwerp 

Toezegging RL-26: de Koopwoningversneller 

 

Afdoen toezegging RL-26: de Koopwoningversneller wordt door college nader 

onderzocht en teruggekoppeld aan PS. 

 

Kern mededeling: 

Provincie doet niet mee aan Deal Stroomversnelling Koopwoningen, de gemeen-

ten Lelystad en Noordoostpolder wel. 

 

Mededeling: 

Op 29 september is er landelijk een Deal Stroomversnelling Koopwoningen door 

176 spelers getekend. De Stroomversnelling Koopwoningen is een samenwerking 

om op grote schaal vraag en aanbod te creëren voor Nul op de Meter-

verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode 1950-1980. 

 

In Flevoland hebben de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder meegetekend 

met de Deal. Zij zijn hier actief mee aan de slag. Dit past in het uitgangspunt dat 

de gemeenten in Flevoland, veel meer dan elders, zelf de regie hebben op de 

woningbouw.  

 

Door de rolverdeling tussen gemeenten en provincie op het gebied van wonen 

kiezen wij ervoor om niet mee te doen aan de Deal Stroomversnelling Koopwo-

ningen. Het is een initiatief dat ons zeker aanspreekt maar waar we niet direct 

een provinciale verantwoordelijkheid in zien.  

 

Wanneer (markt)partijen ons benaderen voor zaken aangaande dit initiatief, tot 

zover is dit nog niet gebeurd, zullen wij ze doorverwijzen naar de betreffende 

gemeente, het Servicepunt Duurzame Energie Flevoland en naar DE-on. 
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Meer informatie over de Deal Stroomversnelling Koopwoningen: 
http://www.stroomversnellingkoopwoningen.nl/ 
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Openbaarheid 

Passief openbaar 

----------------------------------- 

Portefeuillehouder 

Gijsberts, A. 

----------------------------------- 
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Bericht aan organisatie over Deal Stroomversnelling Koopwoningen 

 

De belangrijkste reden om niet deel te nemen aan de Deal is dat het primaat voor de gebouwde 

omgeving ligt bij de gemeenten.  

 

In een bericht aan de organisatie van de Deal hebben we het eerder zo verwoord:  

"Na beraad hebben we besloten niet deel te nemen aan de Deal Stroomversnelling Koopwoningen. 

Het is een initiatief wat ons wel aanspreekt maar waar we niet direct een provinciale verantwoor-

delijkheid in zien. Belangrijkste punt wat ons betreft is dat er een faciliterende rol in zit waar we 

geen rol voor ons als provincie in zien. Op dit moment liggen onze prioriteiten bij duurzame ener-

gieproductie (windenergie) en niet in de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is wat ons 

betreft aan gemeenten (in de toekomst ondersteund door DE-on voor grootschalige investeringen). 

Wat we willen voorstellen is dat we het initiatief inbrengen in het kennisnetwerk Duurzaam Flevo-

land. Dat is een netwerk van provincie met de zes gemeenten en partijen als IVN en de Natuur en 

Milieufederatie. Daar kan dit worden geagendeerd en gevraagd worden of zij het kennen en willen 

participeren of dat zij meer informatie nog willen hebben. We zullen hen wel meegeven dat wij 

geen partij zullen in deze. Er is overigens nog geen datum voor overleg, dat zal naar verwachting in 

oktober plaatsvinden". 

In het netwerk Duurzaam Flevoland is gevraagd of gemeenten het initiatief kennen. Dit was het 

geval, Lelystad en Noordoostpolder doen mee. Er is geen vraag aan ons gesteld of we meedoen of 

ondersteuning kunnen bieden.  

 


