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Agenda
1. Recap Flexpool: waarom en wat is het?

2. Status en opdrachten

3. Budget 2e helft 2022



• Flexibele pool van experts met specialistische kennis 
voor 18 aangesloten gemeenten

• Kortstondige adviezen gericht op wegnemen van 
knelpunten bij woningbouwversnelling

• Aanvullend op regeling Actieplan Wonen, dus gaat 
niet om ‘hands on’ werken aan projecten

• Eerlijke verdeling over de 18 gemeenten

• Budget €250.000,-

• Leeromgeving -> kennisoverdracht tussen 
gemeenten

• Samenwerking Arcadis + Over Morgen
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Recap: De Flexpool Woondeal (1/4)



• De Flexpool onderscheidt zich van andere subsidies 
van Rijk en Provincie omdat het gericht is op 
kortstondige adviestrajecten. 

• Daarnaast is het alleen beschikbaar voor de 18 
gemeenten in de Groene Metropoolregio. 

• Om de Flexpool laagdrempelig te maken, is er ook 
geen sprake van cofinanciering. 

• Wel wordt er van de gemeenten gevraagd dat ze 
deelnemen aan de leeromgeving door hun 
ervaringen te delen. 

• De Flexpool is dus een aanvulling op de subsidies 
die de provincie Gelderland biedt via het Actieplan 
Wonen (een regeling die gericht is op het ‘hands on’ 
werken aan projecten) en bijvoorbeeld de 
Woningbouwimpulsgelden, dat gericht is op het 
wegnemen van financiële tekorten in grotere 
projecten (>500 woningen). 
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Recap: De Flexpool Woondeal (2/4)



• De flexpool is multidisciplinair en bestrijkt alle 
elementen die voorbijkomen in 
woningbouwontwikkeling. 

• De experts uit het netwerk brengen met hun extra 
denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) 
op gang of kunnen door hun advies net dat zetje 
geven dat op dat moment nodig is. 

• Door nieuwe en/of innovatieve oplossingen voor 
problemen te bieden, krijgt uw proces een boost en 
leiden deze oplossingen meteen tot nieuwe kennis.
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Recap: De Flexpool Woondeal (3/4)

Beschikbare expertises:

• Procesmanagement

• Planeconomie, Financiering & Transformatie

• Samenwerking, Tenderen en Aanbesteden, 
Contractvormen & Juridisch

• Participatie, RO & Plan- en 
gebiedsontwikkelingsproces

• Ontwerp, stedenbouw, landschap architectuur

• Duurzaamheid, Circulariteit, Natuur & Milieu

• Flexwonen

• Mobiliteit

• Planologie

• Omgevingsmanagement

• Geluid



TYPEN ONDERSTEUNING:

1. Adviesgesprek (binnen 3 weken)

U hebt een concrete vraag over een deel van een 
project, waarmee u geholpen wilt worden. Eén expert 
doet een intake en brengt daarna een advies uit.

2. Brainstorm (looptijd ongeveer 5 weken)

Aanscherpen van vraagstelling door expert. 
Brainstormsessie om casus vanuit meerdere disciplines 
en invalshoeken bekijken. 

3. Projectcheck (looptijd ongeveer 6 weken)

U wilt weten of u op de goede weg bent met een 
gebiedsontwikkeling? Wilt u knelpunten in de (nabije) 
toekomst vóór zijn? De projectcheck is een tussentijdse 
audit waarmee eventuele vertraging later in het traject 
is te voorkomen.
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Recap: De Flexpool Woondeal (4/4)

4. Projectcasus (looptijd ongeveer 8-12 weken)

Adviesopdracht binnen één van de eerder 
beschreven expertisevelden. Het resultaat is een 
advies of een product om mee aan de slag te 
gaan, zoals een ontwikkelstrategie, 
participatieplan, een haalbaarheidsanalyse, een 
onderzoek of een second opinion. 



In februari heeft de selectieprocedure plaatsgevonden:

• 12 van de 18 gemeenten hebben in totaal 24 aanvragen ingediend, waarvan
16 zijn geselecteerd

• Alle 12 gemeenten hebben een project toegekend gekregen

• Hiermee is het volledige budget van de Flexpool van €250.000,- benut

• De 16 projecten versnellen de bouw van zo’n 4.000 woningen.
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Selectieprocedure



Tender & Didam-arrest: Basisschoollocatie Doesburg, Kerkstraat Didam, Tenderprocedures
Rheden, Talsmalaan & Bram Streeflandweg Renkum,

Mobiliteit: Centrumgebied Zevenaar,

Milieubelasting, normen en overlast:

Berg en Dal (geitenhouderij), Ewijk Beuningen (geluidshinder/fijnstof), Hockeyvelden Dieren
(stikstof)

Participatie: Ontwikkelperspectief Elderveld, Bram Streeflandweg Renkum,

Binnenstedelijk bouwen: Toolbox binnenstedelijk bouwen Nijmegen

Flexwonen: Merwedeterrein Arnhem,

Duurzaamheidsambities: Winssen-Zuid

Ontwikkelstrategie: Ballasterrein Druten, Schoollocaties Duiven,

Samenwerking woningcorporatie: Projectontwikkeling Overbetuwe
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16 projecten: een overzicht



• Vrijwel alle projecten zijn gestart, sommige al in 
afrondende fase. 

• Verwachting is dat 2/3 van de projecten voor de 
zomer worden afgerond en de overige vlak na of 
tijdens de zomerperiode zijn afgerond.

• Voorbereidingen voor een eerste leersessie in juni en 
het opzetten van een digitale leeromgeving waar de 
eerste resultaten van de opdrachten worden 
ontsloten.

• Geen budget meer voor nieuwe projecten / 
inschrijfronde. In gesprek over 2e ronde met Rijk en 
Provincie
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Stand van zaken


