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Woningbouwafspraken en Woondeals

Nationale Woon- en Bouwagenda
Meer woningen, sneller bouwen en voor de goede doelgroepen:
900.000 woningen tot en met 2030 waarvan 30% en 2/3 betaalbaar.

Regionale woondeals
• Afsprakenkader woningbouw Rijk en provincies (2022) uitgangspunt.
• Woondeals vormen de start voor de samenwerking tussen Rijk, 

provincie en gemeenten om actiever te sturen op de versnelling 
woningbouw en betaalbaarheid.

• Nieuwe wet in de maak: Wet versterking regie Volkshuisvesting:
nieuwe taken en verschuiving rollen overheden. 



Twee Woondeals in Flevoland

Woondeal MRA en woondeal ZUND-regio:
Grote regio met ervaring (171.200 woningen in MRA) en 
relatief klein zonder ervaring (9.500 woningen in ZUND) 

Opgeteld worden in Flevoland 40.900 woningen gerealiseerd tot 
en met 2030 (31.400 in MRA en 9.500 in ZUND-regio). 

Dat betekent een groei van 20% in het aantal inwoners van 
Flevoland.



Twee Woondeals in Flevoland

- Invulling van de hardere randvoorwaarden vanuit het Rijk belangrijk, maar
in Flevoland kan er de komende jaren het gebouwd worden.

Daarbij staat voorop: 
- Het bouwen en versterken van de samenleving rekening houdend met 

opgaven op het gebied van klimaat, werkgelegenheid, kansengelijkheid, 
bereikbaarheid, energie, natuurinclusiviteit en voorzieningen.



Woondeal MRA

Conform Verstedelijkingsconcept MRA (afspraken Rijk en regio uit 2021) 
20% van de landelijke woningbouwopgave kan in de MRA 
gerealiseerd worden.

Bijna 20% hiervan wordt gezamenlijk in de gemeente Almere en Lelystad 
gerealiseerd. 
Lelystad: Centrum/bereikbare steden, Warande, kustzone. 
Almere: Centrum/bereikbare steden, Poort, Nobelhorst, Oosterwold.

Doelstellingen op sociaal en betaalbaarheid worden gehaald: 
Van de te realiseren woningen t/m 2030 is:
- twee derde betaalbaar
- waarvan 35% sociaal



Woondeal ZUND-regio

In ZUND worden ter vergelijking met de woningbouwafspraken uit 2022
woningbouw deels versneld: circa 9.500 woningen i.p.v. circa 8.500 woningen.

Hiervan per gemeente relatief grote nieuwbouwlocaties in deze periode:
- Z: Polderwijk (1.500 woningen)
- U: Zeeheldenwijk (1.650 woningen)
- N: Emmelhage (600 woningen fase 2 en 3)
- D: Hanzekwartier (1.500 woningen)

Landelijke streefnormen betaalbaarheid is uitdaging. Vanaf 2025 is er ruimte om in de 
programmering meer toe te groeien naar streefnorm. Lokaal afwijken wordt onderbouwd.



Vervolg

Ondertekening twee woondeals medio maart 2023.

Vervolg samenwerking en uitwerking afspraken via de woondealoverleggen:
- overleggen tussen overheden die de woondeal hebben ondertekend

maar ook
- versnellingstafels om op locaties of thema’s afspraken te maken met alle 
relevante actoren (regionaal en landelijk).



Vragen?

www.flevoland.nl
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