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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Actualisatie routekaart 100.000+ woningen en 
stand van zaken woningbouwafspraken met Rijk  

Datum beeldvorming 
 

12 oktober 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Feitelijk informeren. 
Provinciale Staten hebben op 26 februari 2020 een 
motie vreemd aangenomen waarbij aangegeven is 
dat de provincie Flevoland een goede rol kan 
vervullen bij het realiseren van de landelijke 
woningbouwopgave, maar dat hierbij het realiseren 
van een volwaardige, leefbare en duurzame 
gebiedsontwikkeling voorop staat. Een dergelijke 
bouwambitie raakt een samenleving in veel 
facetten.  
Inmiddels is er een nieuw Kabinet (Rutte IV) 
aangetreden met introductie van een Nationale 
Woon- en Bouwagenda en is de samenwerking met 
de gemeenten in Flevoland op de opgave 100.000+ 
woningen flink op stoom gekomen. In dit kader 
wordt vanaf 2022 toegewerkt naar een breed 
gedragen afsprakenpakket voor de bijdrage van 
Flevoland aan de Woon- en Bouwagenda. Deze 
zomer wordt met de gemeenten in Flevoland 
gesprekken gevoerd over de aangeleverde 
bouwplannen en hoe dit zich verhoudt tot de 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte 
(goede verdeling over prijssegmenten en 
doelgroepen en ambities op het gebied van bv. 
biobased bouwen). 
 
De regionale samenwerking en gemeentelijke 
aandachtspunten binnen de woonopgave wordt 
vanaf 2021 bijgehouden in een routekaart. Onlangs 
is de routekaart geactualiseerd.   

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Op 22 juni jl. zijn de commissieleden op de hoogte 
gebracht van de actualiteiten op Rijksniveau en in 
de regio. Door de commissieleden is aangegeven 
graag in het najaar mondeling geïnformeerd te 
willen worden over de geactualiseerde routekaart 
en de stappen die zijn gezet voor het komen tot 
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afspraken met het Rijk over de woningbouw in 
Flevoland.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

De commissieleden worden met een mondelinge 
presentatie (20 min) geïnformeerd over  

- de nadere uitwerking van de beoogde 
woningbouwaantallen in Flevoland en de 
gesprekken die met de gemeenten in 
Flevoland zijn gevoerd over het definitief 
aanbod vanuit Flevoland om bij te dragen 
aan de Nationale Woon- en Bouwagenda; 

- de actualiteiten met betrekking tot het 
maken van afspraken met het Rijk over de 
Woningbouw in Flevoland. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

60 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Op 3 december 2020 is de Staten met een 
schriftelijke mededeling op de hoogte gesteld van 
de brief van minister Ollongren en staatssecretaris 
Knops aan de Tweede Kamer over de versnelling 
van de woningbouw in Flevoland (nr. 32847-691). 
Op 18 november 2021 is een schriftelijke 
mededeling aan PS toegezonden waarin een eerste 
versie van de routekaart 100.000+ is meegezonden. 
Op 22 juni 2022 is in een beeldvormende 
bespreking informatie geboden over: 

- de Woonopgave en 100.000+ woningen 
in Flevoland; 

- hoe hier in samenwerking met partijen 
invulling aan wordt gegeven (onder 
andere door het opstellen van een 
routekaart als levend document); 

- hoe hierover afspraken met het Rijk 
worden voorbereid. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Routekaart 100.000+ woningen (actualisatie zomer 
2022). 
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Opgavetrekker Woningbouw  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Zodra er afspraken zijn gemaakt in het BO MIRT en 
in woondeals worden deze met een schriftelijke 
mededeling u toegezonden. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Routekaart 100.000+ woningen 2747934 Ja 
  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt

