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Bestuurlijke afspraken wonen Limburg

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Limburg (hierna: College YT^qq) "n 
qP

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening (hierna: minister voor VRO) bevestigen dat

ze gezamenlijk alle inspanninfen zullen verrichten ter uitvoering van onderslaa1d.9 afspraken,

lán"areetA op ft"t provinciaal bod met bijbehorende bijlagen l tot en met 4 (zie bijlage 1):

1. Fluisvestingsopgave: van landeliike naar provinciale opgave

. 1,1. We hebben een gezamenlijke opgave. Om het huidige nationale'woningtekort aan te

pakken, is het nóodzakelijk de kómende jaren versneld meer woningen bij te bouwen. Met

het programma Woningbóuw zet de minister voor VRO nationaal in op de bouw van in

totaal 900.000 woningen tot en met 2030. Met het provinciaal bod (zie bijlage 1) geeft

, het college van GS aan nii te dragen aan de realisatie van de nationale opgave. Het

college van GS en de minister voór VRO zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van

de kwalitatieve en kwantitatieve provinciale huisvestingsopgave, waartoe ook het

provinciaal bod (zie bijlage) behoort. Dit bod is vertaald in onderstaande tabellen'

Tabel 7: woningtoevoegingen en -onttrekkingen naariaar

Periode Toevoegingen Netto uitbreiding

2.050

2.050

2.700

2.000

1.900

1.800

2022 2.900

2023 2.900

2.9s0

2025

2026

2.950 -950

-1:050

-1..250

2.950

2027 3.050

3.0s02028

2029

2030

Totaal 26.550 -12.000

Tabel 2: woningtoevoegingen en betaalbaarheid naariaar

-1.500

-1.900

-2.800

1.550

2.900 1.000

502.850

14.550

Aantal woningen door
woninqcorporaties

Betaalbaarheid (Percentage X)

Midden
huur-
woningen

Sociale
huur-
woningen

Koop-
woningen
(onder
€3ss.000)

Sociale
huu r-
woningen
(per-
centage)

Huur-
woningen
vanaf de
sociale
huurgrens
tot €1000
per maand

Jaartal Bruto
nieuwbouw
(te
rea liseren
woningen)

1507so2Oo/o25o/o 2Oo/o2022 2.900
1507502Oo/o25o/o 20o/o2.9002023
150Bs079o/o2Bo/o 20o/o2.9502024
2009s017o/o33o/o 2Oo/o2.9502025

1.300 2502lo/o25o/o2.950 44o/o2026
1,400 300t9o/o460/o 24o/o3.0502027

3001.450IBo/o48o/o 24o/o3.0502028
3001.40018o/o4Bo/o 24o/o2029 2.900
2501.35048o/o 24o/o 19o/o2030 2.850

2.O5010,200L9olo26.550 38o/o 22o/oTotaal
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Tabet 3: woningtoevoégingen in relatie tot ptancapaciteit naar iaar en hardheid

Plancapaciteit Harde plancapaciteit toevoegingen
Periode Toevoegingen

2022 2.900 5.787

(#) (%l' (#) t%l'

s9%

34%

a40/LL/O

200% i 4.81s : 83%

t 2023 - -1s-oj !:osz lTl:- ,
2.950 4.698 r59%

3.000

2024

2025

2026

2.950

2.950

3.764

3.764

128%

r28%

7.582

775

775

775

775

21% 
:

2027 3.050 3.764 123% 2t%

2028 3.050 3.764 123%

730%

2L%

2029 : 2.900 3.764 775

196

21%

19%2030 2.850 1.053 37%

T9!u"l 26.550 35.448 134% 13.47L 38%

2.

1.2. Het college van GS zelzich - in samenwerking met gemeenten, corporaties, de

bouwsector en andere relevante partijen op het gebied van wonen - in voor tijdige
realisatie van de provinciale huisvestingsopgave. Realisatie van deze opgave is

randvoorwaardelijk. De minister voor VRO ondersteunt door verstrekking van financiêle

middelen en met wet- en regelgeving die gemeenten, provincies en Rijk nodig hebben

voor de realisatie van de huÉvéstingsopgave, ook in relatie tot de kritische succesfactoren

(zie paragraaf 5). Vanuit de coórdinérende rol zet de minister voor VRO zich maximaal in

om samen met de verantwoordelijke collega-ministers kritische succesfactoren aan te

pakken.

Vo!doende (harde) plancapaciteit en tijdige vergunhingverlening voor rea!isatie van
de provincia le huisvestingsopgave

2.1 Voldoende plancapaciteit, van de juiste kwaliteit op de juiste plek, is cruciaal voor het

nieuw- en herbouwen van woningên. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de

gemeenten. Het college van GS ietzich er - samen met gemeenten in regionaal verband -

íoor in dat de optelsom (met specifieke aandacht voor de juiste kwaliteit en de juiste

locaties) van de gemeenielijke ptancapaciteit voldoende is voor de realisatie van de

kwalitatieve en kwa-ntitatieve provinciale huisvestingsopgave.

2,2Het college van GS zelzich in voor het omzetten van zachte woningbouwplannen naar
harde plannen door gemeenten, (onder andere) via afspraken in de regionale woondeals'

2,3 Het college van GS zetzichin voor het door gemeenten herijken van verouderde (zachte

én hardej woningbouwplannen naar plannen die bij de opgave passen, (onder andere) via

afspraken in de regionale woondeals'

2.4 Om het woningtekort in te lopen, moet landelijk worden toegewerkt naar d.e bouw van

100.000 woningen per jaar in2024. Focus op realisatie van harde plannen is nodig voor

deze versnelling van de woningbouw. Het college van GS voert daartoe periodiek overleg

met gemeenten over tijdige vergunningverlening voor de bouw van woningen en zet in op

een jáarlijkse woningbóuwproOuttie wáarmee vèrsneld het kwalitatieve en kwantitatieve

woningtekort ingelopen kan worden

1 Verhouding met minimale woningtoevoegingen Limburgse bod
2 Verhouding met plancapaciteit woningtoevoegingen
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3, Toewerken naar meer balans in de woningvoorraad

3.1. Het college van GS draagt bij aan het toewerken naar meer balans in de woningvoorraad
in de provincie en een evenwichtige verdeling van de opgave tussen gemeenten, (onder

andere) via afspraken in de regioÀale woondèals. Deze evenwichtige verdeling is gericht

op het streven naar een voor Limburg realistisch percentage sociale huurwoningen in de

bestaande voorraad zowel in regionaal verband als per gemeente. Actuele regionale
. behoefteonderzoeken zijn richtinggevend voor de toevoegingen, Een streven van 300ó

sociale huurwoningen is opgenomen in het nationale beleidsprogramma 'Een thuis voor
iedereen'. Daarbij kunnen p-rovincies rekening houden met specifieke situaties in regio's

waarbij het toegóeien naar 30Vo evident niet logisch of haalbaar is zoals krimpregio's of

regio's met een grote opgave voor herstructurering. Relatief gezien worden in Limburg

weinig woningen toegevoegd (30/o). De inzet is bij de toevoegingen uit te gaan van een

fair share, màar e"nlchevê balans in de bestaande voorraad is niet op korte termijn goed

te maken. Toevoegingen in het dure segment, binnen de afspraken over tweederde
betaalbaar, zijn bovendien noodzakelijk voor een haalbare businesscase.

3.2. Het college van GS streeft na dat op termijn minimaal twee derde van de

nieuwbouwwoningen die in Limburg gebouwd worden betaalbaar zijn en betaalbaar
blijven. Voor die 6etaalbaarheidsdoelstelling is nationaal de bouw van 250.000 sociale

corporatiewoningen en 350.000 woningen in het middensegment (midden huur- en

koopwoningen oï-rder de 355.000 euro, waarvan 50.000 corporatiewoningen in de

middenhuur) nodig. De ministervoorVRO zal in de wetversterking regie op de

Volkshuisvesting zorgen voor versterking van het instrumentarium dat hiervoor nodig is

voor gemeenten, provincies en Rijk'

4. Doorvertaling van de afspraken in de regionale woondeals

4.1. Het college van GS zetzich in om de voorliggende bestuurlijke afspraken in januari 2023

samen met de gemeenten uit te werken naar drie regionale woondeals' De kwalitatieve en

kwantitatieve huisvestingsopgaven per regio, die worden vastgelegd in de regionale
woondeals, tellen op tot de in het provinciaal (periodiek bij te stellen) bod, opgenomen
provinciale huisvestingsopgave. De minister voor VRO ondertekent/ naast de provincie en

de gemeenten, alle regionale woondeals'

4.2. In de regionale woondeals vertaalt het college van GS samen met gemeenten -in
regionaál verband- de provinciale huisvestingsopgave op korte termijn naar concrete
locaties en maakt (randvoorwaardelijke) afspraken over de concrete uitvoering hiervan.
De focus ligt hierbij voor de korte termijn op feitelijke realisatie van harde plannen, het
opharden van kwaLitatief goede zachte plannen en, en het staften met het herijken van

incourante planvoorraad. Waar mogelijk maken partijen in de woondeals aanvullend
afspraken over planning en realisatie van flex- en transformatiewoningen, bouwen voor

' aandachtsgroepen (waaronder ouderen), tóekomstbestendige bouw, ruimtelijke
ordeningsàspecten, de herstructureringsopgave, vakantieparken, studentenhuisvesting
en de dóorvertaling van de woon/zorgvisies. Ook maken partijen daarbij afspraken die

bijdragen aan het [oewerken naar meer balans in de sociale huur in de woningvoorraad.
Provincie, gemeenten en het Rijk overleggen over welke onderwerpen procesafspraken
gemaakt kunnen worden.

4.3. Afspraken over nultredenwoningen, geclusterde woningen en verpleegzorgplekken
vormen vooralsnog geen onderdeel van het Limburgs bod, aangezien hier niet eerder een

rol voor de provinèie lag, De benodigde informatie is nog niet beschikbaar. Het uitwerken
van afspraken over het provinciale aandeel van deze opgave is maatwerk en wordt in

2023 nader uitgewerkt bij de opstelling van de regionale woonzorgvisies. Daarna worden

ze alsnog aan de regionale woondeals worden toegevoegd.

4.4, Onderstaande kritische succesfactoren (zie paragraaf 4) worden bij de uitwerking in de

regionale woondeals vertaald naar de regio-specifieke situatie waarover het college van

GS en de minister voor VRO in de regionlle woondeals wederkerige afspraken maken met
gemeenten in regioverband. Partijen maken hierbij afspraken over zowel de Rijksbijdrage,
áts Ae bijdrage vánuit de provinciê, eventueel de regio én de individuele gemeenten.
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5. Kritische succesfactoren en ondersteuning

5.1. Realisatie van de huisvestingsopgave is complex,.met invloed en afhankelijkheid van veel

direct en indirect betrokkenlbourí)partijen en externe factoren waaronder

prijsontwikkelingen, de bescÈlkbaarheid-van locaties en bouwmaterialen en

bouwpersoneel,Lnergie en tijdige beschikbaarheid van energie- en

drinkwaterinfrastructirur, voláoónde (ambtelijke) capaciteit en expertise,

investeringscapaciteit van woningcorporaties en marktpartijen, milieuvraa,gstukken,

economische ontwikkelingen etc. Het behalen van resultaten is hiervan afhankelijk'

5.2. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten zijn van invloed op de afspraken' Het college van GS

benadrukt dé noodzaak van een periodieke bijstelling'

5.3. Nieuwbouw, transformatie, herstructurering en sloop hangen met elkaar samen en

moeten in samÀnrtang opgepakt worden. Flierover worden in de regionale woondeals

afspraken gemaakt, i-ncl. ilederkerige afspraken over (financiële) ondersteuning in alle

Limburgse woondeals hierbij'

5.4. Het Rijk is zoveel als mogelijk fysiek aanwezig bij overleg dat de provincie voorzit over de

regionale woondeals.

5.5. De belangrijkste afhankelijkheden van het provinciaal bod zijn in bijlage 2 bij het

provinciaál-bod weergegeven. Deze afhankelijkheden worden bij het maken van

wederkerigeafsprakeninderegionalewoondealsmeegenomen'

Generieke afsPraken

6. Samenwerking en sturing: governance

6.1. Een intensievere samenwerking, actieve sturing en monitoring van de uitvoering is

noodzakelijk voor de realisatie van de voorliggénde bestuurlijke afspraken' Het college

van GS en de minister voor VRO maken daaiom - naast de afspraken over de

*oninóoou*opgave - ook afspraken over een gezamenlijk overleg, over het gezamenliik

volgen van de íoortgang via monitoring en raÈportage' Ook maken we afspraken over

noáwe belemmÀrinienóptossen en besluiten nemen als de voortgang stokt'

6.2.Eénoverheid:gemeenten,provincies,waterschappenenRijkzijngezamenlijk
verantwoordeliJk voor de versterking van de regie op de woningbouw en het realiseren

van de *oniniOou*opgave. Rlle overheidslagen dragen bij aan de woningbouwopgave 
.

vanuit hun spÉcifiet<e'át in aansluiting op tret huis vàn Thorbecke, en wet- en regelgeving

zoals de Woningwet, de Huisvestingsiet, de Wet Ruimtelijke Ordening en de

omgevingswet.-In aansluiting daaróp herbevestigen we het volgende:

- Het College van B&W is als eerste bestuursorgaan verantwoordelijk voor de zorg

voor de fyliete leefomgeving. In aansluiting daárop zetten de gemeenten zich in voor

voldoende bouwlocaties in ruimtelijke plannen voor de realisatie van de

*oningbàu*áirp.uk"n uit de regionale woondea.ls. Met inzet van de wettelijke

instrumenten zorgen gemeenteÁ voor de benodigde (harde) plancapaciteit in de

verschillende prijisegmenten (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop) en voor

.verlening van omgevingsvergunningen'

- Het Dagelijks Bestuur van het waterschap is verantwoordelijk voor een doelmatig

waterOeieár. In het Omgevingsplan houdt de gemeenteraad rekening met het

waterbelang met het oog op n1Ëoud van waterkwaliteit en het voorkomen van

wateroverlast, droogte en overstromingen om te komen tot een evenwichtige toedeling

van functies aan locátie, onder meer woningbouwlocaties. Daarbij geldt onder meer

het uitgangspunt van.'wateràn bodem sturend". De concrete uitwerking daarvan vindt

plaats in nèt programma water en bodem sturend'
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7

. De provinciale omgevingsvisie, omgevingsverordening en beleidskaders3 vormen het

boventiggende ÉuiJiárpuïur en bevátten de regels en voorwaarden voor de regionale

woonvisies ";Ë;;;i" 
wóninguouwprogramma's. Vanuit deze wettelijke bevoegdheid

is het co1eg" "ui ó.iÉput..Ía" Staten van de provincie verantwoordelijk voor de

gebiedsgerichte àoordinitie van de (ruimtelijke) doorvertaling van de provinciale

woningbouwopgave in regionaal verband met de gemeenten. Het college van
Gedefutee.ddst"t.n van de provincie stuurt op de kwantitatieve en kwalitatieve

woningbouwpiógiurrnuring, waàrbij het kwalitatieve in deze afspraken voor nu vooral

de betaalbaarheïd betreft. Nationaai doel is het toewerken naar meer balans ín de

woningvoorraad, met een streven naar 30o/o sociale huurwoningen in de bestaande

voorra-ad op provinciaal niveau, regionaal niveau en lokaal niveau' Daarbij kunnen

provincies rekening houden met specifieke situaties in regio's waarbij het toegroeien

naar 300/o evident-niet togisch of haalbaar is zoals krimpregio's of regio's met een grote

oPgave voor herstructu rerin g'

- provincies bevorderen door actieve sturing deze evenwichtige verdeling tussen en in

de woondealregio's, Eventueel extra noodzakelijk juridisch instrumentarium zal

onderdeel uitmáken van de wet versterking regie volkshuisvesting'

- De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk

voor de nationale huisvestingsopgavá en stelselverantwoordelijk voor de versterking

van het wettelijk instrumentárium voor de medeoverheden om de huisvestingsopgave

te realiseren 
"á 

uoor. ondersteuning van de uitvoering via inzet van (financiële)

middelen. De minister stuurt actief op de realisatie van de nationale

huisvestingsopgave door intensief en periodiek overleg met medeoverheden en

monitoring van"de woningbouw. Daarnaast coórdineert de minister de opgaven die

samenhangen met de woningbouw met de medeoverheden en andere departementen'

Zo nodig hakt de minister vo-or VRO samen met collega-bewindspersonen knopen door'

6.3. Het college van GS en de minister voor VRO werken samen vanuit hun eigen rol en

verantwotrdelijkheid en zetten gezamenlijk en gecoórdineerd hun instrumenten en

middelen in om de overeengekomen opgave te realiseren'

Monitoring en intensivering overleg over realisatie van de woningbouwopgave

7.7. DevoorLgang ten aanzien van de wederkerige bestuurlijke afspraken wordt gemonitord

met de interbestuurlijke landelijke monitor voortgang woningbouw. Daarover is

bestuurlijk afg"sóróLên dat heídoel van de monitor enerzijds is, het voorzien van de

(semi)ovirheáen van informatie over plancapaciteit (woningbouwplannen), de. voortgang

van de huisvestingiópluu" en opgeleverde (gerealiseerde) woningen. Anderzijds draagt

de monitor bij aaí inziéht in eveniuele knelpunten en in informatie in verband met voor

de huisvestingsoógave noodzakelijke opgaven ten einde deze te kunnen oplossen' Voor

de monitoring is hét relevant dat er eenàuidige en betrouwbare data beschikbaar zijn voor

relevante indicatoren (waaronder gerealiseeáe sociale woningen)' Het ministerie van BZK

zetzich hiervoor in, in afstemming met provincies en gemeenten.

7.2. Om gezamenlijk zicht te houden op de voortgang van de uitvoering van de voorliggende

bestuurlijke afspàken vindt er regulier overlég plaats tussen vertegenwoordigers van het

ministerie van BZK en de provincie.

7.3. De frequentie van het regulier overleg over de voortgang van de woningbouw op

ambtelijk niveau tussen áccounthoudérs vanuit het ministerie van BZK en provincie wordt

nader bepaald in overleg met provincie en gemeenten'

7.4. Ervindt een regulier overleg op ambtelijk niveau plaats tussen het ministerie van BZK, de

provincie en afiÀvaardigdeÀ vanuit de woondealregio"Een overleg tussen de directeur

woningbouw 
"n 

Jirá.t.íren en/of opgavemanagers van provincie vindt vier keer per jaar

plaats. nrgevaarÀiàán uit ou woondálregio's waar het ministerie van BZK op ambtelijk

niveauaantafelzit,sluitenaanbijditprovincialeoverleg'
Er vindt twee keer per jaar een bástuurlijk overleg plaats tussen de minister voor VRO en

een afvaardiging van het college van GS'

I

3 - Limburgse Agenda Wonen 2O2O - 2023, versnellen, versterken en doorzetten

- Kader Kwaliteit Limburgse centra
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7.5. De afspraken worden jaarlijks herijkt. Daarbij worden actuele regionale
woningbouwbehoefteramingen tot en met 2030 betrokken. Deze wordt eveneens jaarlijks
bijgewerkt. De richtinggevende doelstelling voor de huisvestingsopgave per jaar tot en

met 2030 wordt bijgewerkt op basis van deze onderzoeken, de gerealiseerde
bouwproductie, de ontwikkeling van de woningvoorraad en andere (externe)
ontwikkelingen die van invloed zijn op de huisvestingsopgave. In 2023 wordt de herijking
gepland na het beschikbaar komen van de volgende prognose van de
woningbouwbehoefte en het provinciaal ruimtelijk arrangement, waarbij in de herijking
ook randvoorwaarden zoals water en bodem, stikstof, geluid aan bod kunnen komen.
Daarnaast wordt in 2023 eenmalig een tussenbalans opgemaakt ten aanzien van het
provinciale aandeel in de nationale opgave na het afsluiten van de woondeals. Waar nodig
wordt deze tussenbalans bestuurlijk besproken'

7.6. Vanuit de taskforce nieuwbouw woningcorporaties en tafels als de landelijke
versnellingstafel agenderen partijen waar nodig eventuele knelpunten in ambtelijke en

directeuren en bestuurlijke overleggen.

8. Belemmeringen oplossen en besluiten nemen

8.1. Doel is door monitoring en intensief en kort-cyclisch ambtelijk en bestuurlijk overleg goed

zichtte krijgen en te houden op de uitvoering. Hierdoorsignaleren we vroegtijdig
wanneer de voortgang van de woningbouw en de uitvoering van de bestuurlijke afspraken
stokt. Wanneer (gezamenlijk) wordt geconstateerd dat de voortgang stokt, stellen we
gezamenlijk vast wat de achterliggende oorzaken daarvan zijn (fact finding). Op basis

daarvan worden de benodigde en gewenste acties in gang gezet. Hierbij kan
ondersteuni n g worden ingescha keld van de landelijke versnellingstafel,
verstedelijkingstafel, tafels van andere ministeries of via onder andere de taskforce
nieuwbouw woningcorporaties of expertteams. Uitgangspunt is dus: "los het op, of schaal

het op".
Hierbij kunnen bestuurlijke of in het uiterste gevaljuridische interventies nodig zijn.
Bestuurlijk overleg blijft het uitgangspunt. Juridische interventie vindt plaats door de

naastgelegen overheid in aansluiting bij het huis van Thorbecke'

8.2. Via de regionale woondeals kunnen alle partijen die in de keten zijn betrokken bij de

woningbouw - zoals marktpartijen, corporaties, zorgkantoren - hun knelpunten
agenderen, Dit kan ookvia andere tafels zoals de taskforce nieuwbouw woningcorporaties
en de landelijke versnellingstafel.
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