
 
 
Provincie Flevoland 
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek  
 
Onderwerp: Nieuwe cijfers woningnood Almere 
Datum: 20 januari 2019  
 

 
Geachte voorzitter van de Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 50PLUS de 
volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten m.b.t. nieuwe cijfers over de huidige 
woningnood in Almere. 
 

1. Is het college bekend met het bericht op Omroep Flevoland van 16 januari j.l. dat de 
wachttijd voor een sociale huurwoning in Almere inmiddels is opgelopen tot 12 jaar? Kan het 
college bevestigen of dit nieuwe cijfer klopt? 

 
2. Is het college bekend met het feit dat veel geplande bouwprojecten in Almere stil liggen, niet 

omdat er geen bouwvakkers zijn, maar omdat er nog steeds geen vastgestelde woonvisie is 
die al medio 2019 was toegezegd? Met daarbij de urgente roep om een Deltaplan 
Volkshuisvesting zoals bericht door Omroep Flevoland op 19 januari j.l. 

 
3. Overweegt het college om op basis van deze nieuwe gegevens haar positie richting de 

gemeente Almere te herbepalen t.o.v. het besprokene in de commissievergadering van 15 
januari jongstleden? Zo ja, op welke manier en zo nee waarom niet? 

 
4. Is het college het met ons eens dat een gepland overleg met Almere eind eerste, begin 

tweede kwartaal 2020 veel te laat is gezien de acute noodsituatie op de woningmarkt en is 
het college daarom bereid dit overleg op de kortst mogelijke termijn te organiseren? Zo nee, 
waarom niet? 

 
5. Is het college bereid om nu gebruik te maken van alle overtuigingskracht, inclusief haar door 

de wet gegeven instrumenten, om Almere te bewegen op de kortst mogelijke termijn de 
woonvisie vast te stellen en de woningbouw waar mogelijk in volle omvang te hervatten? 

 
6. Is het college bereid om met de Flevolandse gemeenten in overleg te treden om bij de 

toewijzing van sociale- én midden huurwoningen via een aangepaste 
huisvestingsverordening voorrang te geven aan inwoners van Flevoland? Zo nee, waarom 
niet? 
 

7. Tijdens de nieuwjaarstoespraak van de CdK werd gemeld dat er in Flevoland voldoende 
ruimte is voor mensen op zoek naar een woning, hoe verhoudt deze uitspraak zich t.o.v. de 
enorme tekorten aan woningen, in het bijzonder sociale en levensloopbestendige 
huurwoningen? 

 
8. Is het college bereid om de beantwoording van deze vragen voor de komende 

Statenvergadering van 29 januari met PS te delen? 



 
 

Namens de fractie van 50PLUS Flevoland 
Paul van der Starre 
 
 
 


