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Aanleiding voor Flevoland bouwt voor Nederland

Vraag vanuit het Rijk (2020):

• Motie Koerhuis om 100.000 woningen in Flevoland te bouwen

• Moties Amhaouch en Terpstra over Deltaplan Noordelijk 
Nederland



• In Flevoland is er ruimte voor 
de vraag.

• Voorop staat het realiseren van 
een volwaardige, leefbare en 
duurzame gebiedsontwikkeling.

• Het is een opgave die passende 
structuren en voorzieningen 
voor een vitale en krachtige 
samenleving moeten bevatten.

Motie Provinciale Staten



Inhoud presentatie

1. Hoe werken we aan invulling van de diverse moties?

2. Wat zijn de ontwikkelingen vanuit het Rijk op het 
thema Volkshuisvesting (en Ruimtelijke Ordening)?

3. Wat is het spoorboekje om tot nadere afspraken 
met het Rijk te komen?



Contacten intensiveren met gemeenten, MRA, IPO, Rijk. Relatie 
opbouwen met marktpartijen en andere relevante stakeholders.

Stimuleren en agenderen integrale ruimtelijke ontwikkeling.

Extra aandacht voor twee transitieopgaven:
✓ Wonen en zorg, levensloopbestendige woningen.
✓ Houtbouw/biobased bouwen

Helpen gemeenten met personele knelpunten en expertise om het 
bouwtempo te verhogen.

100.000+ woningen: wat hebben we gedaan? 



Partners in programma: begonnen met gemeente 
Almere, Lelystad en Dronten. Stappen gezet in nauwe afstemming 
met Noordoostpolder, Zeewolde en Urk.

Opstellen regionale routekaart voor een gedragen 
ambitie en aanpak Flevoland bouwt voor Nederland. 

Beoogde woningbouwaantallen in beeld brengen en gezamenlijk 
komen tot integrale afspraken met het Rijk.

Samenwerken in regio





Kaarten per gemeenten

Kwantiteit en kwaliteit 
woningbouw in een overzicht 
en te monitoren.

Eén monitorsysteem voor de 
hele provincie



Focus in 2020 en 2021 op woningbouwaantallen en bouwtempo 
tot en met 2030, met diverse moties

Januari 2022: Aantreden Kabinet Rutte IV en Nationale 
Woon- en Bouwagenda. Stevige rol provincies voorzien. 
Koersen op voldoende woonruimte voor alle aandachtsgroepen
in 2030. 

In 2022 toewerken naar integrale afspraken over bouwen aan 
vitale samenleving Flevoland – Strategische Agenda Flevoland 

Samenwerken met het Rijk



Aanpak afspraken Rijk en provincies woningbouw

1 juni: indicatief ‘bod’ provincies beoogde woningbouwaantallen. 
Aangegeven dat dit voorwaardelijk is: start van het gesprek

Vóór 1 oktober 2022: definitieve bod provincie beoogde woningbouwaantallen 
en bouwen aan vitale samenleving met percentage harde plancapaciteit

Vóór 31 december 2022:  Afspraken in woondeals over het bouwen aan 
vitale samenleving in Flevoland met concrete locaties

NB. Programmatisch: na 1 juni 2022 in Samen Bouwen aan Bereikbaarheid /MRA 
indiening aanvraag 1e en 2e tranche woningbouw en mobiliteit 



➢ Woonopgave is een van de zes prioritaire
onderwerpen van de Strategische Agenda Flevoland.

➢ Concernopgave: Het raakt totale breedte van de 
provinciale activiteiten: natuur, energie, klimaat, 
circulaire economie, wonen & zorg, bereikbaarheid, 
werkgelegenheid. 

Integrale opgave



Versnellen transities in relatie tot woningbouw

Proeftuin Wonen met Zorg

- Verkenning gestart

Proeftuin biobased bouwen / houtbouw



Specifieke uitkeringen en structurele lasten

Voor het versnellen van het bouwtempo ontvangen we van BZK
flexibele-schilmiddelen. Zeer succesvol gebleken. In Flevoland 
zetten we de middelen en prestaties door naar de gemeenten 
Almere, Lelystad en Dronten.

De komende jaren continueert BZK dit met vervolgtranches. 
Alleen zicht op middelen wanneer provincie en gemeenten 
cofinancieren.

Voorstel voor structurele dekking in de begroting.



Vragen?

www.flevoland.nl


