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Verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor het programma Flevoland
bouwt aan Nederland.
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In februari 2020 werd de motie Koerhuis in de Tweede Kamer aangenomen,
waarin de minister van BZK werd gevraagd met de regio in gesprek te gaan over
de bouw van 100.000 woningen in Flevoland. Direct erna hebben Provinciale
Staten unaniem uitgesproken dat het niet alleen moet gaan over het bouwen
van woningen, maar over de integrale ontwikkeling van de provincie met alle
aspecten van brede welvaart. Een programmatische aanpak is gewenst en
daarvoor werden in de loop van 2020 twee financiële besluiten genomen: vanuit
de reserve ‘Procesgelden Gebiedsontwikkeling' werd € 500.000 beschikbaar
gesteld en daarna is binnen de Brede Bestemmingsreserve € 1,9 mln. geoormerkt
voor het programma Flevoland bouwt aan Nederland.
Gedurende 2020 is in overleg met het Rijk en de Flevolandse gemeenten en met
ondersteuning van een stedenbouwkundige meer focus aangebracht. Er is in
2020 uiteindelijk € 90.000 uitgegeven. Het restant hoefde niet onttrokken te
worden aan de reserve Procesgelden Gebiedsontwikkeling. Daarom wordt nu
voorgesteld om voor 2021 € 107.000 procesgeld voor dit nieuwe
gebiedsprogramma beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk voor de
procesgelden zal jaarlijks een inschatting worden gemaakt en in de begroting
van het betreffende jaar worden opgenomen, tot het maximum van € 500.000 in
totaal.
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Het bouwtempo moet in heel Nederland omhoog, ook in Flevoland. Maar tijdens
de bouwcrisis hebben de gemeenten fors afgeschaald op personeel en nu zijn
meer ‘handjes’ nodig. Het ministerie van BZK heeft hiervoor voor de jaren 2021
en 2022 een tweede tranche middelen beschikbaar gesteld. Voor Flevoland is
€ 884.000 beschikbaar gesteld en dit bedrag is op de rekening van de provincie
gestort. Subsidievoorwaarde is dat de regio het bedrag verdubbeld en GS
hebben uitgesproken bereid te zijn om hiervan de helft beschikbaar te stellen,
dus € 442.000. Het resterende bedrag moet beschikbaar worden gesteld door de
Flevolandse gemeente die de hulp aanvaard. Die krijgt dus eenvoudig gezegd
een extra fte voor een kwart van het geld. In afwijking van de eerste tranche, die
via het bureau Versnelling Woningbouw van de MRA vooral bij Lelystad terecht is
gekomen, hebben we nu aangegeven dat de provincie betrokken wil zijn bij de
projecten die met de middelen ter hand genomen worden. Die gesprekken lopen
momenteel.
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Kanttekening: ons voorstel is om de provinciale cofinanciering van € 442.000 beschikbaar te
stellen uit het oormerk in de Brede Bestemmingsreserve van € 1,9 mln. Maar wij realiseren ons dat
in de kabinetsformatie het verzoek op tafel ligt om deze regeling tot en met 2030 door te trekken.
Het is nog niet bekend of het Rijk dat onder dezelfde voorwaarden zal doen.
Woningbouw is een urgent thema en dat zien wij terug in de intensiteit aan overleggen. Zowel met
het Rijk (Tweede Kamer, diverse departementen), het IPO, de MRA als binnen de provincie. We
hebben daarvoor onvoldoende capaciteit beschikbaar. Dat geldt ook voor de monitoring van in
voorbereiding zijnde bouwplannen. Lelystad en Almere volgen daarbij een door de MRA
ontwikkelde uitgebreide monitor (maar hebben te weinig capaciteit om die gegevens te
actualiseren), de overige Flevolandse gemeenten volgen een andere systematiek. Zoals tijdens de
oordeelsvormende commissievergadering terecht werd opgemerkt, lijkt dit een structurele
toename van werkdruk. Maar het is nu te vroeg om te bepalen hoeveel extra capaciteit nodig is.
Vooruitlopend op een structurele oplossing in de begroting van 2023 vragen wij om voor 2021 €
200.000 uit het oormerk in de Brede Bestemmingsreserve beschikbaar te stellen, waarmee extra
capaciteit ingekocht kan worden (werkhypothese 0,8 fte).
Het programma Flevoland bouwt aan Nederland is een programma waarin intensief wordt overlegd
met het Rijk, MRA, andere regio's (bv. Noordelijk Nederland, regio Zwolle), IPO en gemeenten. We
zoeken naar een rol waarin de provincie van de meeste toegevoegde waarde kan zijn. Op dit
moment wordt verkend of Flevoland zich via de ontwikkeling van proeftuinen kan positioneren als
een regio waar transities tot versnelde uitvoering worden gebracht. Daarbij wordt momenteel
gedacht aan twee onderwerpen. Ten eerste houtbouw en biobased bouwen, mede omdat naast de
provincie ook de gemeenten Lelystad en Almere de MRA-Green Deal houtbouw hebben
ondertekend en de provincie en Almere de Citydeal Circulair & Industrieel Bouwen en in 2021 hun
ambitie moeten concretiseren. Ten tweede het thema wonen & zorg, omdat we zien dat zich op dat
thema grote opgaven in onze aftekenen. Hiervoor is in de zomernota het voorstel opgenomen om
in 2021 € 150.000 beschikbaar te stellen.
De gedachte is dat de provincie voor de jaren 2021 en 2022 door externe inhuur van
gezaghebbende deskundigheid zich op de kaart kan zetten met deze twee proeftuinen. Enerzijds
gaat het om kennisontwikkeling en het doorbreken van barrières. Anderzijds gaat het om het actief
ondersteuning bieden aan gemeenten bij concrete gebiedsontwikkeling op deze thema's, want ook
zij ontberen zowel kennis als capaciteit op deze onderwerpen. Overigens gaan we naast deze twee
thema’s/proeftuinen ook aan de slag met andere onderwerpen die in Provinciale Staten zijn
benoemd en die deels via de Woonagenda worden opgepakt: levensloopbestendige woningen en
woonwijken, starters op de woningmarkt en de mogelijkheden binnendijks en buitendijks voor
drijvend wonen. Een voorlopige inschatting is dat voor een stevige positionering per proeftuin
enkele tonnen nodig zijn, maar dat ook andere partijen bereid zijn bij te dragen als de provincie
een stevige ambitie toont.
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Financiële samenvatting van de huidige programmering en beschikbare middelen:
Procesgeld___________________ 500.000________ 300.000 200.000
Brede bestemmingsreserve
1.900.000_______ 1.257.000 643.000
Totaal
2.400.000
1.557.000 843.000

Na het zomerreces komen we op de vervolgstappen terug, zowel bij de Woonagenda als bij de
begroting 2022.
Bijlagen________
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