
Woonopgave  
100.000+ woningen

Provinciale Staten
Beeldvorming - 23 november 2022



Inhoud presentatie

1. Welke stappen zijn gezet in 2022?

2. Wat is het spoorboekje om tot nadere afspraken 
met het Rijk en gemeenten te komen?



Welke stappen zijn gezet in 2022?
1 juni: Provincie Flevoland brengt in afstemming met gemeenten aanbod woningbouwaantallen 
2022 t/m 2030 in beeld:
- Ca. 40.000 woningen in Flevoland.
- Woningen onderdeel van bouwen aan vitale 

samenleving.
1 oktober: Het indicatief ‘bod’ is getoetst bij gemeenten, corporaties en waterschap.
- Aanbod van 1 juni jl. met aangeleverde bouwplannen zijn 

realistisch.
- Ambitie om toe te werken naar meer 

balans in de woningvoorraad, met een streven naar 30% sociale 
huurwoningen in de bestaande voorraad.

- Aandachtspunten: flexwonen, verhoogde ambitie 
gemeenten in collegeakkoord om meer woningen te bouwen.



Welke stappen zijn gezet in 2022?

13 oktober: Bestuurlijke Afspraken Woningbouw op basis 
van bod provincies, waarin is vastgelegd:
- Doelstelling om het provinciaal ‘bod’ in 2030 te 

verwezenlijken
- Rollen en taken Rijk, provincie en regio in de uitvoering;
- Woningbouw als onderdeel vitale samenleving expliciet 

opgenomen in bestuurlijke afspraken Flevoland.



Volgende stap

Regionale woondeals
Start van meerjarige samenwerking Rijk, provincie Flevoland en gemeenten 
in Flevoland. Kern inzet:
1. 40.000 woningen in Flevoland t/m 2030, als onderdeel van samen bouwen aan 
vitale samenleving.
2. Meer betaalbaar aanbod door 2/3e betaalbare nieuwbouw en evenwichtigere 
verdeling sociale nieuwbouw.
3. Wederkerige (proces)afspraken met inzet van het Rijk op harde randvoorwaarden
zoals bereikbaarheid, stikstof en energie-infrastructuur.
4. Verbreding Woondeal en betere verbinding met overige programma’s 
Nationale Woon- en Bouwagenda (Thuis voor iedereen,  
levensloopbestendig wonen, klimaatbestendig, verduurzaming, 
leefbaarheid).



Volgende stappen en planning PS

+ Medio dec: vaststelling in colleges GS en B&W
+ Januari/februari 2023: agendering in raden/staten 
en/of informatiesessie voor raads- en statenleden
+ Eind feb 2023: Ondertekening woondeals



Vragen?

www.flevoland.nl
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