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1. INLEIDING 

Voor u ligt de tweede Voortgangsrapportage van de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Hierin vindt u welke 

voortgang in 2021 is geboekt in het uitvoeren van de afspraken uit de Woondeal. Aan de hand van deze 

rapportage monitort het BO Woondeal de uitvoering van de Woondealafspraken en stuurt bij waar nodig. 

De Woondeal (maart 2020) is een langjarige samenwerkingsagenda tussen het Rijk, provincie 

Gelderland, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. De 

doelen zijn het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt en het versnellen van de 

bouwproductie, met aandacht voor leefbaarheid. De Woondeal kent een operationeel karakter met een 

focus op korte en middellange termijn. Samen met maatschappelijke en private partijen werken we 

samen aan realisatie via het concept ‘versnellingstafel’ (tempotafels). De Woondeal geeft daarbij waar 

nodig een stimulans, waarbij alle partners vanuit eigen kracht invulling geven aan de verschillende 

opgaven. 

De Woondeal kent 63 afspraken, verdeeld over zes pijlers:  

1. Woningbouwopgave en versnelling;  

2. Betaalbaarheid; 

3. Groen en circulair;  

4. Leefbaarheid en stadsvernieuwing 3.0 

5. Verstedelijking en gebiedsontwikkeling 

6. Specifieke doelgroepen en overige thema’s 

In 2021 waren er vier tempotafels actief:  

1. Versnelling en continuïteit 

2. Circulair bouwen 

3. Conceptueel bouwen 

4. Huisvesting doelgroepen 

 

 

Leeswijzer 

In deze voortgangsrapportage beschrijven we hoe de uitvoering in 2021 ter hand is genomen. We kijken 

vooral terug op de impulsen die de samenwerkende partijen het afgelopen jaar in Woondealverband 

hebben gegeven. Uiteraard is op de thema’s en opgaven uit de Woondeal veel meer gebeurd dan in 

deze voortgangsrapportage beschreven is. Individuele overheden en partners geven ook buiten 

Woondealverband uitvoering aan de afspraken en doelen. Tegelijkertijd constateren we ook dat een 

aantal van de 63 acties (nog) niet worden opgepakt. Dit heeft te maken met beperkte beschikbare 

capaciteit en de noodzaak om te prioriteren.  

Deze rapportage starten we met landelijke en regionale ontwikkelingen, waarna we in hoofdstuk 2 de 

voortgang aan de hand van de pijlers uit de Woondeal in beeld brengen. Hoofdstuk 3 gaat in op de 

organisatie van de Woondeal. Hoofdstuk 4 geeft tenslotte een vooruitblik naar 2022; adviezen voor 

doorontwikkeling in het nieuwe jaar. 
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2. LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN 

 

De Woondeal staat niet op zichzelf. Vanuit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) werkt het Rijk met 

Verstedelijkingsstrategieën en Woondeals. In het tweede deel van 2021 heeft het Rijk de Woondeals 

geëvalueerd. De belangrijkste conclusies uit deze evaluatie zijn: 

• De Woondeals hebben meerwaarde als agenderend instrument voor de woningbouwopgave in 

de regio’s waar de druk het hoogst is; 

• Het vervolg op de Woondeals kan sterker gericht zijn op de uitvoering en wederzijdse binding 

van afspraken; 

• Om meerwaarde te blijven hebben, is het nodig om afspraken te maken die minder vrijblijvend 

zijn en meer gericht zijn op het wegnemen van juridische en financiële hindernissen voor 

nieuwbouw én de bestaande woningvoorraad; 

• Het kan meerwaarde hebben om verschillende trajecten in het fysieke domein samen te 

voegen; 

• Zorg voor meer mogelijkheden tot monitoring en sturing op uitvoering van de afspraken; 

• Het is nodig om (nog) meer de verbinding te zoeken met andere ruimtelijke onderwerpen zoals 

mobiliteit, klimaatadaptatie en andere aspecten zoals stikstof.   

 

De conclusies uit de evaluatie en het vervolg van de Woondeals zullen in 2022 nader besproken worden. 

Daarbij wordt uiteraard de inhoud van het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de 

toekomst’ bij betrokken. 

 

Het Rijk geeft ook invulling aan de samenwerking met medeoverheden via het Nationaal 

Woningbouwberaad. Dit strategisch beraad kwam in 2021 voor het eerst bijeen. Daar spreekt het Rijk 

met bestuurders van provincies en Woondealregio’s over de gezamenlijke aanpak van de 

woningbouwopgave.  

 

In 2021 is de intergemeentelijke samenwerking bestendigd binnen de Groene Metropoolregio. De 

gemeenteraden hebben ingetekend op de opgaven. Samen met Foodvalley, provincies en het Rijk is 

het eerste deel van de Verstedelijkingsstrategie vastgesteld en werken we door aan een 

Verstedelijkingsakkoord dat medio 2022 gereed moet zijn.  

 

2022 is een belangrijk jaar, waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en de uitkomsten van 

WoON2021 bekend worden. Dit is de basis voor nieuw woonbehoefteonderzoek in de regio. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/08/11/evaluatie-woondeals---definitief-rapport/bijlage-1-rapport-evaluatie-woondeals.pdf
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3. VERSNELLING EN BETAALBAARHEID 

 

3.1  Hoogtepunten 2021 

Samen hebben we vier nieuwe  projecten kunnen toevoegen aan de lijst Woningbouwimpuls  

 (Wbi) projecten. Dit brengt het totaal op bijna 5.000 woningen die versneld gerealiseerd worden. 

Project Plaats Tranche, jaar 
Aantal 

woningen 
Rijksbijdrage 

Stationsgebied Nijmegen 1e, 2020 670 € 5 miljoen 

Winkelsteeg* Nijmegen 2e, 2021 1.497 € 9,2 miljoen 

IJsseldistrict Rheden 3e, 2021 786 € 2,7 miljoen 

Kronenburg Arnhem 3e, 2021 1.221 € 8,3 miljoen 

Kanaalzone Malden 3e, 2021 735 € 2,8 miljoen 

Totaal     4.909 € 28 miljoen 

 

*Besluitvorming bouw 500 flexibele corporatiewoningen in Winkelsteeg, Nijmegen 

 

3.2  Activiteiten tempotafel 

De eerste twee pijlers - woningbouwopgave en versnelling; betaalbaarheid - komen hier aan bod. Op 

het thema versnellen en continuïteit van woningbouw werken gemeenten samen met marktpartijen en 

corporaties in een tempotafel. Deze tempotafel is het afgelopen jaar begeleid door Bram Klouwen van 

Companen. Met de woningmarktmonitor als uitgangspunt zijn kansen voor versnelling en continuïteit 

van woningbouw in beeld gebracht. Daarbij hebben marktpartijen in een reality check kansen en 

belemmeringen aangegeven rond de uitvoering van versnellingslocaties. Met alle individuele 

gemeenten is gesproken over het beeld dat uit de woningmarktmonitor naar voren komt en is besproken 

hoe tot versnelling en continuïteit gekomen kan worden. Uit de monitor blijkt welk percentage van de 

plannen uit betaalbare woningen bestaat. 

Op basis van inventarisatie van de voortgang en knelpunten die partijen daarbij ervaren is in 2021 

gewerkt aan:  

• Meer inzicht per versnellingslocatie over voortgang en belemmeringen, inclusief daadwerkelijke 

haalbaarheid; 

• Zicht op realisatie Woondealdoelstellingen ten aanzien van een minimaal 50% betaalbaar 

programma (en deze doelen concretiseren, met oog voor verschillen in ambities); 

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/woningbouwimpuls/projecten-woningbouwimpuls
https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/kanaalzone-zuid/ndw21/
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• Duidelijke afbakening en integratie van Woondealopgave (versnelling op korte termijn) en 

Verstedelijkingsstrategie (lange termijn en integraal); 

• Complementariteit van de programma’s. 
 

De tempotafel Versnellen en continuïteit stond in 2021 in het teken van inventarisatie en 

agendasetting voor urgentie. Voor het goede gesprek zijn op basis van de monitor nieuwe plankaarten 

ontwikkeld. In 2022 willen we op basis hiervan een stap verder zetten in kennisdeling en uitbouw van 

het netwerk. Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat je doet om te 

versnellen en wat je doet voor continuïteit. Dit vraagt een eerlijk oordeel per locatie: is er sprake van 

versnellingspotentieel (of voorkomen van vertraging)? Benutting van de eerdere reality check, een 

publiek-private beoordeling en aanreiken van praktische expertise richting gemeenten helpt hierbij. Dit 

krijgt in het jaarplan een plek. 

In deze rapportage werken we eerst de ervaringen tot op heden uit, ten behoeve van de 

agendasetting. Dat mondt uit in een viertal adviezen voor de nabije toekomst en een 

programmavoorstel voor 2022. 

3.3  Monitoring en plankaarten 

De woningmarktmonitor heeft gegevens van begin 2021. Uit die gegevens blijkt dat op regionaal 

niveau het programma tot 2030 in aantal op orde is. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten te 

plaatsen:  

• Programma is nog onvoldoende gelijkmatig verdeeld. Met uitzondering van Arnhem hebben de 

deelregio’s de afgelopen jaren te weinig woningen toegevoegd. Naar de toekomst toe hebben 

Nijmegen en Zuid voldoende plannen. De Liemers, Arnhem en Midden moeten nog hun programma 

toevoegen. Daar zijn in 2021 stappen in gezet.  

• Er zijn veel zachte plannen. Concretisering nodig. Hier zijn en worden regiobreed flinke stappen in 

gezet (wbi-aanvragen, uitwerking visies). 

• Doel van minimaal 50% betaalbaar werkt goed sturend, maar verschillende wijze van invulling leidt 

soms tot onduidelijkheid bij de markt.  
 

Er doet zich een aantal ontwikkelingen voor die extra aandacht vragen. Zo is de verwachting dat de 

groei van de woningbehoefte volgens nieuwe prognoses nog wel eens hoger kan komen te liggen. 

Dan is extra bouwplancapaciteit noodzakelijk. Vanuit de gesprekken met de gemeenten is de 

verwachting ook dat de bouwplancapaciteit in 2021 fors is uitgebreid. Dit zou in 2022 uit de monitor 

moeten blijken. Daarbij gaat het niet alleen om meer plannen, maar vooral om meer 

realisatiecapaciteit: plannen waarvan het redelijk zeker is dat deze ook tot woningbouw leiden. 

Omvang potentiële woningbouwproductie 

In kaartbeelden is uitgewerkt op welke plekken de Woondealambities haalbaar lijken en waar een 

extra inspanning noodzakelijk is: 
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Figuur 2.1: Groene groeiregio, plancapaciteit per gemeente afgezet tegen de doelen vanuit de Woondeal tot 2025 

 

 

Bron: woningmarktmonitor Arnhem-Nijmegen, voorjaar 2021 

In de komende jaren tot 2025 zien we dat veel gemeenten in het zuidelijk deel van de regio een 

woningbouwplanning hebben die voldoende is voor 100% van de ambitie (groene kolom onder de 

stippellijn). Een enkele gemeente heeft voldoende plannen rekening houdend met 130% 

plancapaciteit. Alleen Nijmegen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Zevenaar en Doesburg komen op of 

boven 130%. In Arnhem, Beuningen, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rheden, 

Rozendaal en Montferland was de plancapaciteit kleiner dan 100% van de behoefte. Hierdoor staat 

realisatie van de ambitie van 25.000 woningen in de regio onder druk. 

Bovendien zien we dat ook veel plannen nog zacht zijn en al wel tot 2025 tot realisatie moeten leiden. 

Uit de verschillende aanvragen voor een woningbouwimpuls in 2021 blijkt dat er hard gewerkt wordt 

aan versnelling op korte termijn. Met de toekenning in Rheden, Arnhem en Heumen en begin van het 

jaar in Nijmegen wordt flinke impuls gegeven, maar resteren er nog grote opgaven in de totale 

gebiedsontwikkeling op deze locaties. Bovendien is concretisering van plannen op meer plaatsen 

nodig. Versnelling blijft daarom een kernopgave. 
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Figuur 2.2: Groene groeiregio, plancapaciteit per gemeente afgezet tegen de doelen vanuit de Woondeal tot 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: woningmarktmonitor Arnhem-Nijmegen, voorjaar 2021 

Richting 2030 komen meer gemeenten op groen en boven 130%. Daarmee lijkt de continuïteit redelijk 

gewaarborgd, al zijn ook hier nog veel zachte plannen. 

Samenstelling potentiële woningbouwproductie 

50% van de nieuwe woningen in het betaalbare segment is de ambitie in de Woondeal. Daarnaast ligt 

er de wens om complementaire woonmilieus te bieden in de regio. 
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Figuur 2.3: Groene groeiregio, plancapaciteit in betaalbare segment per gemeente afgezet tegen de doelen vanuit de Woondeal 

tot 2025 (links) en 2030 (rechts) 

  

Bron: woningmarktmonitor Arnhem-Nijmegen, voorjaar 2021 

 

Tot 2025 voorziet het huidige programma in een behoorlijk aandeel betaalbare woningen. Na 2030 is 

er meer onzekerheid en neemt het betaalbare programma vooralsnog af.  

 

Figuur 2.4: Groene groeiregio, Woningtype en woonmilieus in programma tot 2025 

  

Bron: woningmarktmonitor Arnhem-Nijmegen, voorjaar 2021 

We zien dat in de meer stedelijke regio’s doorgaans ook meer appartementen in het programma zijn 

opgenomen. In de meer dorpse en landelijke woonmilieus zijn juist grondgebonden woningen 

dominant. Hieruit blijkt de complementariteit in het programma van de regio. 
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3.4  Rol Woondeal in tempoversnelling 

Uit de gesprekken blijkt dat de Woondeal de urgentie voor bouwen en tempoversnelling verhoogd 

heeft. Tegelijkertijd lopen gemeenten, corporaties en bouwers nog tegen hobbels aan. Planlijsten 

lijken zich langzaam te vullen. De realisatiecapaciteit blijft onder druk staan door gebrek aan 

menskracht, planologische bezwaren, te weinig focus, gemankeerde planvoorbereiding, etc. Dit vraagt 

efficiency in de aanpak, door kennis te delen en door elkaar te kennen.  

Bereikte resultaten 

Belangrijk is dat de Woondeal urgentie en noodzaak van woningbouw en tempoversnelling heeft 

vergroot. Daarmee is er een gezamenlijke focus van publieke (het Rijk, provincie, gemeenten) en 

private partijen (bouwers, corporaties) in de regio, tussen gemeentebestuur, gemeenteraad en 

ambtelijke organisatie.  

Gemeenten werken versneld aan het ‘hard maken’ van nieuwe bestemmingsplannen. De provincie 

draagt met haar middelen uit het Actieplan Wonen bij aan concrete activiteiten en extra ondersteuning 

van beleefde noodzaak.  

Een derde resultaat is dat gesprekken over een betaalbaar programma van minimaal 50% sneller 

beslecht zijn. Er is bij de marktpartijen begrip voor dit uitgangspunt, waardoor onderhandelingen 

vlotter lopen. Hier staat tegenover dat het begrip ‘minimaal’ nog altijd leidt tot verschillende invullingen; 

afhankelijk van de politieke keuze in verschillende gemeenten. De een ziet dit als logisch gevolg van 

het democratisch proces, voor de ander werkt dit verwarrend.  

Aandachtspunten 

Ook al is er een gelijke focus op noodzaak en urgentie, de alledaagse praktijk doorkruist dit. Zo zien 

we bij besturen van publieke organisaties dat de focus niet altijd wordt vastgehouden. Voor de 

provincie zijn alle gemeenten even belangrijk, voor gemeenten alle wijken of kernen. Hierdoor 

versnippert aandacht. Gevolg is dat de beperkte personele capaciteit verloren gaat of gespreid wordt 

over veel locaties. Een striktere prioriteitstelling en focus op realiseerbare plannen is noodzakelijk om 

versnelling echt van de grond te krijgen. Dit helpt ook om binnen gemeenten meer met één mond te 

spreken, en tussen gemeente en provincie een gelijk geluid te laten horen, vanuit het principe ‘werken 

als één overheid’.  

Nagenoeg alle gemeenten en bouwbedrijven hebben een chronisch tekort aan gekwalificeerd 

personeel. Door de gemeenteraden is inmiddels veelal budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding 

van capaciteit. Echter de arbeidsmarkt is dermate gespannen dat het succes hiervan mogelijk beperkt 

is, en potentieel leidt tot schuiven met poppetjes tussen gemeenten. Inhuur is ook niet altijd een 

oplossing, omdat intern onvoldoende menskracht is voor noodzakelijke begeleiding. Bovendien kost 

inhuur (ook met subsidie) eerst tijd (kost gaat voor de baat), en die tijd wordt niet vrijgemaakt. 

Meerdere gemeenten maken hun planning inmiddels afhankelijk van de beschikbare menskracht.  

Plancapaciteit is nog geen tempoversnelling. Zeker vanuit de markt wordt aandacht gevraagd om niet 

alleen aan de slag te zijn met meer plannen voor de verdere toekomst, maar juist met plannen die nu 

gerealiseerd kunnen worden. Inzet op versnelling bij een beperkt aantal kansrijke realiseerbare 

plannen heeft de voorkeur boven zoeken naar meer locaties op langere termijn.  

Behoefte aan delen kennis en inspiratie 

We zien dat gemeenten huiverig zijn om via allerlei circuits de Woondeal verder te moeten brengen. 

Ook dat vraagt dan (te) veel afstemmingstijd. Wel is er behoefte aan kennisuitwisseling, inspiratie en 

ontmoeting (van markt en overheid). In 2022 is het belangrijk om via een goed kennis-, inspiratie- en 

ontmoetingsprogramma de samenwerking van markt en overheid te intensiveren en te verbeteren. Dit 



28/1/2022 11 van de 27 

is extra van belang als in 2022 nieuwe colleges aantreden en nieuwe wethouders bekend moeten 

worden met de Woondeal en de partners die hierin samenwerken.  

Thema’s die benoemd zijn voor kennisdeling en inspiratie: 

• Methoden van planning op programmering 

o Voorbereiding 

o Participatie 

o Focus houden 

o Slimme fasering 

• Organiseren van lokale publiek-private samenwerking (bv. Stadsakkoord Arnhem) 

• Exploitatie en aanpak bij herstructurering, transformatie en bedrijfsverplaatsing 

• Realisatie betaalbare koop en instrumentarium 

• Nieuwe thema’s als circulair en klimaatadaptatie 

 

3.5  Adviezen en acties 

1) Kennisdeling: versterk en verbreed toepassing van slimme ontwikkelstrategieën 

Verschillende gemeenten ontwikkelen slimme strategieën om plannen te versnellen. Dan gaat het om 

slimme keuzes bij het planproces, bij het participatie- en bestuurlijke proces, wijze van aanbesteden, 

planvoorbereiding door bijvoorbeeld gebiedsvisies, aanpak stikstof, etc. Periodiek is regionale 

informatie-uitwisseling gewenst om dergelijke slimme strategieën met elkaar te delen. Het gaat hierbij 

nadrukkelijk niet om de theoretische oplossing, maar de praktische aanpak waar iedereen mee te 

maken heeft. 

Acties in 2022 

• Delen van praktische voorbeelden van kennis en ervaringen uit de regio, bijvoorbeeld ten aanzien 

van: fasering als strategisch instrument, sturen via aanbesteding, participatie-aanpak, 

omgevingstafels, gebiedsvisies, focusstelling, samenwerking met de markt, exploitatie bij 

bedrijfsverplaatsing / transformaties. 

• Periodiek vraagt dit organisatie van inspiratiesessie en intervisie op ontwikkelstrategieën. 
 

2) Stem regionaal inzet instrumentarium betaalbare (koop)woningen af 

De doelstelling van minimaal 50% betaalbare woningbouw helpt bij versnelling in discussie. Waar dit 

voor gemeenten een minimum is, is dit voor marktpartijen een norm. Wel ervaren gemeenten deze 

grens als te zwart-wit. Binnen het segment betaalbaar is een nadere definitie en segmentering 

gewenst. 

Vanuit nagenoeg alle gemeenteraden ligt er daarbij de wens om instrumentarium toe te passen rond 

realisatie en beschikbaar houden van betaalbare koop. Te denken is aan de opkoopbescherming. De 

ontwikkelfase van gemeenten verschilt. Vanuit oogpunt van efficiency bij de introductie van 

instrumentarium en effectiviteit in toepassing is het waardevol regionaal een afwegingskader van 

voors en tegens, modelverordening(en) en concept-raadsvoorstellen uit te werken. In 2021 is in het 

Ambtelijk Platform Groene Groei gestart met de kennisdeling op het onderwerp 

zelfbewoningsplicht/opkoopbescherming. 

 

 



28/1/2022 12 van de 27 

Acties in 2022 

• De afspraak voor minimaal 50% betaalbaar moet nader gedefinieerd worden per gemeente 

(vlekkenkaart met invulling per gemeente), zodat duidelijk is waar verschillen zijn. Dit werkt zowel 

voor de interne organisatie als richting ontwikkelende partijen. Hierbij moet ook nader gekeken 

worden welke verschillen er zijn in definities, oplossingsrichtingen en haalbaarheid van categorieën. 

Dit zou in de tempotafel aan de hand van praktijkvoorbeelden nader geduid moeten worden. 

• Gemeenten ontwikkelen verschillende instrumenten om betaalbare koop te realiseren en 

beschikbaar te houden voor de beoogde doelgroep: doelgroepenverordening, opkoopbescherming, 

koopconstructies, bouwvormen, etc. Omdat veel gemeenten gelijktijdig hieraan werken is het uit 

oogpunt van efficiency slim en effectief om samen instrumentarium te ontwikkelen, inclusief 

bijbehorende onderbouwing en raadsvoorstellen. Actie en kennisdeling kan plaatsvinden in het 

Ambtelijk Platform Groene Groei. 
 

3) Definieer versnellingslocaties en geef deze locaties een preferente positie bij inzet 
menskracht (flexpool) en middelen 

De versnellingslocaties zijn om heel verschillende redenen door gemeenten gekozen, van 

laaghangend fruit tot locaties waar een breekijzer nodig was. Gemeenten ervaren deze locaties wel 

als meerwaarde. Deze meerwaarde van versnellingslocaties zit vooral in de betekenis die gemeenten 

er zelf aan geven en wordt verhoogd als de locaties leiden tot een gezamenlijke focus op kansrijke 

snel te realiseren locaties. Ze kunnen daarmee binnen de gemeente een voorbeeldfunctie krijgen voor 

geslaagde gebiedsontwikkelingen (Woondeal-proof omdat markt en overheid zich samen hard maken 

voor een snelle realisatie), en ook richting politiek zichtbaar maken waar de Woondeal voor staat. 

Door dit te ondersteunen met menskracht en middelen wordt de meerwaarde ook materieel zichtbaar.  

Acties in 2022 

• Werk de versnellingslocaties verder uit door hier in de programmering expliciet een status aan te 

geven (ook in de monitor). Daarmee worden ze voor gemeenten betekenisvol (immaterieel) en is er 

zichtbaar dat hieraan prioriteit gegeven wordt. Dit houdt externe en interne focus (ambtelijk en 

bestuurlijk) vast. 

• Deze locaties labelen we als ‘Woondeal-proof’ als uit de monitoring, inzet van gemeente en uit de 

private reality check blijkt dat deze realiseerbaar zijn op korte termijn. Advies is om aan deze locaties 

bij de inzet van instrumenten door het Rijk en provincie een preferente positie te geven.  
 

4) Werk aan een goed verloop van de voorbereidingsfase van plannen 

Veel gemeenten hebben een tekort aan personeel. Inzet gaat verloren gedurende het planproces. 

Doordat we bezig zijn met brandjes blussen in projecten is er te weinig aandacht voor een goede 

opstart van projecten / gebiedsontwikkelingen. Meerwaarde kan gevonden worden in een goede 

systematische planvoorbereiding, waarin risico’s gedurende het planproces worden geprognosticeerd, 

gewogen en van een (alternatieve) strategie worden voorzien. Hiertoe is het van meerwaarde een 

publiek-private toolkit voor de voorbereidingsfase van plannen uit te werken. In deze toolkit staan 

onderwerpen waarover in een vroeg stadium overeenstemming moet zijn en afspraken hoe om te 

gaan met risico’s.  

Acties in 2022 

• Stagnatie ontstaat doordat in voorbereiding risico’s onvoldoende worden doorleefd bij markt en 

overheid (planningsoptimisme). Voorkom brandjes blussen tijdens de uitvoering. Hiertoe 

verzamelen we ingrediënten die van belang zijn bij de planvoorbereiding. Startpunt is het BZK-
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traject Versnelling Besluitvormingsprocessen, waarin met name de juridisch-procedurele kant 

centraal staat. Dit kan stapsgewijs aangevuld worden met andere ervaringen.  

• Een van die andere ervaringen betreft de participatie. Daarom is het advies om effectieve ‘goede 

participatie’ te definiëren en goede voorbeelden hieromtrent te verzamelen. 

 

Voor alle adviezen geldt dat menskracht de belangrijkste succesfactor is. Gebrek aan personeel voor 

planbegeleiding in alle fases (maar ook om ondersteuning te regelen) staat ontwikkelingen in de weg. 

Wij adviseren om ondersteuningsmaatregelen als flexpools, bijdragen uit de Actieagenda Wonen en 

rijksregelingen nog eens te beoordelen op eenvoud bij aanvraagprocedures. 
 

In 2022 zal een nieuw woonbehoefteonderzoek worden uitgevoerd, mede op basis van nieuwe 

prognoses. Dit zou kunnen leiden tot de noodzaak van nog verder toevoegen van plancapaciteit.  

3.6  Overige activiteiten  

In 2021 is de regionale flexpool voorbereid zodat die in januari 2022 van start kan gaan. Hiermee 

voegen we een extra instrument toe waarmee met extra inzet/expertise specifieke knelpunten in 

woningbouw kunnen worden opgelost.  
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4. CONCEPTUEEL EN CIRCULAIR 

Bij conceptueel (of industrieel) bouwen gaat om het versnellen, verduurzamen en betaalbaarder 

maken van de woningbouw door innovatie, standaardisatie en industrialisatie grootschalig toe te 

passen in de bouwproductie. Met de Woondeal is het doel om het gebruik van conceptueel bouwen 

(meer) te stimuleren en in te zetten. 

 

4.1 Circulair  

Een consortium van drie bureaus is bezig met afronding van de circulaire impactladder. Deze ladder is 

toepasbaar als screenings- en toetsingsinstrument bij circulariteit in woningbouw. Hiermee dragen we 

bij aan het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffenverbruik (herkomst) én het 

vergroten van het aandeel herbruikbare materialen (toekomstwaarde). Zo dragen we bij aan reductie 

van CO2-uitstoot.  

De ladder sluit aan en anticipeert op landelijke ontwikkelingen zoals ‘het nieuwe normaal’. Vanuit onze 

tempotafel denkt een afvaardiging mee door tussentijds te klankborden. In de afrondende fase 

doorlopen we testruns in twee projecten. Deze testruns gebeuren onder het motto voordoen, 

samendoen en zelf doen om ervaringen op te doen en ervoor te zorgen dat deze circulaire 

impactladder veel gebruikt gaat worden. 

 

4.2 Conceptueel en circulair 

De thema’s circulair en conceptueel zijn samengevoegd aan één tempotafel. Conceptueel en circulair 

bouwen liggen immers in elkaars verlengde en dragen bij aan versnelling van de planvorming en 

oplevering van de woningbouw. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de betaalbaarheid en 

duurzaamheid van woningen en dragen bij aan het doel (circulariteit). 

Vanuit de Woondeal is conceptueel en circulair bouwen in 2021 ook ingezet op de eerste stap: 

stimuleren en kennisdelen. Tijdens (digitale) bijeenkomsten van onze kennistafel deelden we 

ervaringen aan de hand van goede voorbeelden. Soms ook in samenwerking met de provincie zoals 

op 30 september; lees hier de ervaringen. Tegelijkertijd willen we kennisdeling verbreden met een 

kennisbank op de website van de Groene Metropoolregio. Deze is nu in opbouw. 

Daarmee komt de nadruk te liggen op implementatie en toepassing. Om daarvoor scherp te krijgen 

waar wij vanuit de Woondeal ondersteuning kunnen bieden, hebben wij met enkele ontwikkelaars, 

corporaties en kennisbureaus gesprekken gehouden. Hieruit blijkt dat het vraagt om een 

systeemverandering bij de partijen. Het is vooral van belang dat de gehele bouwketen het middel 

(conceptueel en/of industrieel bouwen) gaat inzetten om de grote opgaves te realiseren. De 

belangrijkste vraag hierbij is: hoe begeleiden wij de transitie in deze regio? En wat is daar praktisch 

voor nodig? 

Acties voor 2022 

In 2022 willen wij de community praktisch inzetten en het regisseren vanuit de bouwopgaven 

organiseren. Dat doen we met de inzet van een procesmanager en het opzetten van een leerkring. 

Met als doel om een (ver)bouwstroom op gang te brengen en woningen te realiseren met conceptueel 

bouwen. Waarmee we ook een link leggen met de circulaire economie in de breedte en circulair 

bouwen vanuit de Woondeal. 

https://actieplanwonen.gelderland.nl/nieuws/2058958.aspx?t=Circulair-en-conceptueel-bouwen-heeft-de-toekomst
https://www.groenemetropoolregio.nl/kennisbank/
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Het kennisdelen en agenderen van conceptueel en circulair bouwen kan ook worden geïntensiveerd 

met coördinatie van deze procesmanager, juist bij tijdelijke woningbouw. De leerkring wordt opgezet 

voor gemeenten op bestuurlijk-, management- en uitvoerend niveau om het kennisniveau rondom 

conceptueel en circulair bouwen door de hele regio op een vergelijkbaar voldoende niveau te krijgen. 

Extra inzet wordt gepleegd bij het implementeren van de circulaire impactladder. Met een heldere 

communicatie, toelichting op handleidingen, inrichten van een vraagbaak en het ondersteunen bij 

toepassing in de praktijk moet gebruik van de ladder snel gemeengoed in de regio worden.  
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5. LEEFBAARHEID EN STADSVERNIEUWING 

Om de stapeling van leefbaarheidsproblemen in vijf zeer kwetsbare wijken in Arnhem tegen te gaan 

zijn in de Woondeal specifieke afspraken gemaakt over Arnhem-Oost.  

5.1 Arnhem-Oost-aanpak 

In vijf wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in 

combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost-aanpak heeft als doel om alle 

Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan. Het gaat om de 

wijken Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek. Er gebeurt al 

veel in deze wijken, op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid, wonen en openbare ruimte. De 

Arnhem-Oost-aanpak versnelt en intensiveert wat goed gaat en hanteert daarbij een perspectief van 

18 jaar, met focus op de nieuwe generatie. Ook is er ruimte voor experimenten en innovatieve, 

integrale oplossingen. Hiervoor wordt samengewerkt met woningcorporaties, onderwijs, politie, 

maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in de wijken. 

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Arnhem de generatielange Arnhem-Oost-aanpak 

aangenomen (‘Een doorbraak voor Arnhem-Oost’). Samen met professionals en andere betrokkenen 

in de wijken wordt het Uitvoeringsplan Arnhem-Oost verder ingevuld. Ondertussen zijn 

samenwerkingen gestart die gericht zijn op de “pedagogische wijk” waar persoonlijke ontwikkeling van 

jongeren centraal staat en gemeente, scholen, het Sportbedrijf, verenigingen en jeugdwerk met dat 

doel de handen ineenslaan. Samenwerken is ook de sleutel om Immerloo schuldenvrij te maken en 

energiearmoede tegen te gaan in Arnhem-Oost. 

De zestien stedelijke vernieuwingsgebieden (waaronder Arnhem-Oost) trekken samen op in lobby en 

aanpak, gesteund door het Rijk en maatschappelijke partners. Het Nationaal Programma Leefbaar en 

Veiligheid gaat door onder het nieuwe kabinet en het nieuwe regeerakkoord met aandacht voor 

leefbaarheid, veiligheid, onderwijs en kansengelijkheid. Arnhem heeft zich aangesloten bij de Gelijke 

Kansen Alliantie en zetten die in voor de jongeren van Arnhem-Oost. En op dit moment loopt er een 

Europese subsidieaanvraag op Perspectief en Werk.   

5.2 Uitvoeringsplan 

In het begin van het nieuwe jaar wordt het uitvoeringsplan voor Arnhem-Oost gepresenteerd. Hierin 

krijgen de vier ontwikkellijnen hun nadere uitwerking en concrete acties. Op basis van data, analyses 

en gesprekken met partners, professionals en input van bewoners zijn per wijk accenten gelegd 

waarop de eerstkomende jaren extra inspanning wordt geleverd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit: voor jongeren in Arnhem-Oost wordt 

vanuit het aspect van veiligheid en jeugd (met een focus op het tegengaan van 

drugscriminaliteit) verder gewerkt aan het bieden van een goed alternatief in perspectief, werk 

en persoonlijke ontwikkeling. Met jongerenwerkers en straatcoaches die nauw verbonden zijn 

met school en werkgevers. De ervaringen met de eerste groepen jongeren worden 

meegenomen in de uitbreiding van dit traject. 

• Pedagogische wijk: er wordt toegewerkt naar een doorlopend aanbod voor persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen en jongeren van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. Zo trekken in 

Malburgen en Presikhaaf diverse partners samen op, om met kinderen en jongeren en hun 

ouders/verzorgers in actie te komen door het organiseren van leren, werk en sport 

(community building) en aan te sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie.  

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/Klarendal
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/Geitenkamp
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/presikhaaf
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/malburgen
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/arnhemse_Broek
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• Nationaal Programma Onderwijs: diverse scholen uit Arnhem-Oost in het primair en 

voortgezet onderwijs dienen plannen in om invulling te geven aan de verlengde leertijd en het 

inlopen van leerachterstanden. Dit doen ze vanuit de gedachte van de pedagogische 

(opvoed)wijk met extra aandacht voor onder andere sport en cultuur. Hierbij is samenwerking 

met partners in de wijk en de participatie van ouders bij de uitvoering ervan een belangrijk 

speerpunt. 

• Energiearmoede en schuldenvrije wijken: de lessen van de succesvolle aanpak van 

energiearmoede met laagdrempelig persoonlijk advies worden verder toegepast in Arnhem-

Oost. De achter-de-voordeuraanpak die wordt toegepast bij de energietransitie om naast 

verduurzaming allerlei andere sociale problemen aan te pakken, kan ook worden ingezet bij 

het werken aan schuldenvrije wijken, te beginnen in Immerloo.  

• Inzet Volkshuisvestingsfonds: in het kader van de Arnhem-Oost-aanpak is een door het Rijk 

gehonoreerde aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds gedaan voor 26 miljoen euro. Bijna 

1.800 woningen in de vijf wijken van Arnhem-Oost met een energielabel G of F worden in 

samenspraak met de eigenaren in de komende jaren opgeknapt en verduurzaamd. Daarbij 

investeren we ook in het openbaar gebied, waarbij bewoners zo veel mogelijk ontzorgd 

worden in hun renovatietraject. Direct grenzend aan deze woningen wordt ook de openbare 

ruimte aangepakt. Het werk dat voor de verbeterslag nodig is, moet via buurtbanen ten goede 

komen aan de inwoners zelf.  

Met de gemeente Rheden is overigens verkend of er kansen lagen om samen op te trekken richting 

het Volkshuisvestingsfonds. Dat heeft niet meteen geleid tot een gezamenlijke aanvraag, wel tot een 

inhoudelijke en procesmatige kennisuitwisseling. Deze gesprekken zetten we voort en daar waar we 

elkaar kunnen versterken, doen we dat. Overigens heeft de gemeente Nijmegen een aanvraag 

gedaan voor de wijk Zwanenveld. Deze aanvraag is positief beoordeeld door het Rijk, maar 

afgewezen vanwege onvoldoende budget.  

Naast de uitrol van de Arnhem-Oost-aanpak is het belangrijk om het komende jaar alle ervaringen en 

geleerde lessen te delen in de regio. Zodat alle regiogemeenten en maatschappelijke partners met 

deze kennis kunnen werken aan leefbaarheid in de dorpen en wijken. 
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6. VERSTEDELIJKING EN GEBIEDSONTWIKKELING 

In de Woondeal is de groeiopgave geagendeerd en worden bredere verstedelijkingsopgaven 

benoemd. Hierbij wordt de link gelegd met de regionale Verstedelijkingsstrategie én de grootschalige 

gebiedsontwikkelingen zoals opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie NOVI. 

6.1 Regionale Verstedelijkingsstrategie 

De bredere opgave komt terug in de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie. Bij een groei van de 

regio met 50.000 à 60.000 woningen tot 2040 komen ook meer integrale vraagstukken in beeld. Dit is 

van belang om ook qua woningbouw door te programmeren op langere termijn. 

In het najaar van 2021 is het eerste deel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 

Foodvalley vastgesteld. Gemeenteraden in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio 

Foodvalley stelden toen het Verstedelijkingsconcept vast. Ook Provinciale Staten van Gelderland en 

Utrecht stemden in. Dit Verstedelijkingsconcept bevat het perspectief voor de Groene Metropoolregio 

en de ontwerpprincipes voor de vier bouwstenen Wonen, Mobiliteit, Leefomgeving en Economie. Ook 

is in overleg met het Rijk dit eerste deel vastgesteld als inhoudelijke basis voor verdere samenwerking 

in de Groene Metropoolregio.  

Met als motto ‘Meer landschap, meer stad’ beschrijft de Verstedelijkingsstrategie welke voorwaarden 

en principes nodig zijn om de groei ook op langere termijn te accommoderen en tegelijkertijd de 

groene leefkwaliteit te versterken. Dit vergt nauwe samenwerking tussen alle overheden 

(regio(gemeenten), provincie en het Rijk), maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. 

Werken met de op hoofdlijnen geformuleerde strategie vraagt nu inzoomen. Dit concretiseren vindt 

plaats in gebiedsuitwerkingen in acht verschillende deelgebieden. De versnellingslocaties uit de 

Woondeal vormen daarin een bouwsteen. Als eerste stap in deze gebiedsuitwerkingen zijn nu 

opgavebeschrijvingen opgesteld. Dit zijn onderzoeksagenda’s per deelgebied.  

Naast de ambities in de individuele gebieden zijn er ook hoofdlijnen, of kernopgaven, te 

onderscheiden die voor de gehele regio of grote delen van de regio randvoorwaardelijk zijn om de 

benodigde groei te accommoderen. In de gebiedsuitwerkingen zal blijken op welke wijze deze 

opgaven randvoorwaardelijk zijn voor de benodigde groei en ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Versterken groen blauw landschappelijk raamwerk (zoals natuurherstel en -

ontwikkeling, uitloopgebieden en groene corridors, klimaatadaptieve maatregelen); 

• Verbeteren leefbaarheid en duurzaamheid van bestaande wijken (zoals groen in de 

bebouwde omgeving, betaalbare oplossingen energietransitie); 

• Doorontwikkelen grote corridors (zoals weg en spoor (A1, A12, A15, A50), stations en 

mobiliteitshubs); 

• Versnellen mobiliteitstransitie (zoals verbeteren OV, stimuleren fietsgebruik, 

verminderen autogebruik); 

• Versterken regionale werk- en leerlocaties (zoals campussen en intensiveren en 

transformeren van grootschalige werklocaties); 

• Versnellen transformatie naar circulaire economie (zoals circulaire woningbouw, 

transitie naar kringlooplandbouw, lokale/regionale energievoorzieningen); 

• Inlopen woningtekort (zoals vergroten plancapaciteit, conceptueel bouwen); 

• Realiseren binnenstedelijke verdichting (zoals afdekken publieke onrendabele top 

woningen, geconcentreerd in de drie sleutelgebieden). 



28/1/2022 19 van de 27 

Langs twee lijnen, de ambities in de gebieden en kernopgaven voor de regio, bouwen we de komende 

maanden de gebiedsuitwerkingen en het Verstedelijkingsakkoord op. Voor een deel bevat dit akkoord 

naar verwachting concrete afspraken over de te realiseren ontwikkelingen maar ook procesafspraken 

over wat verder moet worden uitgewerkt, de onderlinge samenwerking en de organisatie van de 

uitvoering. Het streven is om uiteindelijk in het BO-MIRT-overleg in november 2022 het akkoord te 

sluiten. 

6.2 Grootschalige gebiedsontwikkelingen NOVI 

In de Woondeal staan twee grote complexe gebiedsontwikkelingen in Nijmegen benoemd: de 

stationsomgeving/binnenstad en de Kanaalzone-Zuid. Deze twee gebieden zijn in de NOVI 

opgenomen als twee van de veertien prioritaire zoekgebieden voor woningbouw. Deze gebieden 

zorgen samen zowel op korte als lange termijn voor toevoeging van duizenden woningen, bijna 

10.000 in totaal.  

Start van meerjarige ontwikkelingen 
Voor de stationsomgeving zijn in 2020 in het BO-MIRT belangrijke investeringsbesluiten genomen van 

in totaal 116 miljoen euro. Daarnaast is er in 2020 woningbouwimpulsmiddelen toegekend voor de 

eerste fasen van woningbouw in dit gebied. In 2021 waren de mijlpalen: 

• de vaststelling van de planexploitatie in de Nijmeegse gemeenteraad; 

• de start van de aanbesteding voor het Waalpanorama; 

• een duurzame woontoren aan het spoor van minimaal 70 meter hoog, met daarin o.a. sociale 

en middeldure huur en studentenhuisvesting.  

In het Waalfront wordt al flink gebouwd aan de toevoeging van circa 1.500 woningen. De bouw van 

het Dijkkwartier loopt momenteel. Hier worden in het project Havenkade ruim 300 woningen 

toegevoegd, waarvan ongeveer de helft in de sociale huur. Ook in de Kanaalzone-Zuid zijn flinke 

stappen gezet. Eind 2020 en begin 2021 zijn een woningbouwimpulsbijdragen toegekend voor 

permanente en tijdelijke woningen in de Winkelsteeg.  

Het ambitiedocument voor de Kanaalzone-Zuid is vastgesteld, waarna de raad ook heeft besloten 

over de ontwikkelvisie en de planexploitatie voor de Winkelsteeg. Hiermee staat het kader voor de 

bouw van 4.000 woningen in de komende circa twintig jaar in een dynamische woon-werkomgeving 

midden in de stad. Eind 2021 hebben de Nijmeegse woningcorporaties samen met de gemeente 

Nijmegen besloten tot de realisatie van circa 500 tijdelijke woningen aan de Nieuwe Dukenburgseweg 

21 (NDW21) in de Winkelsteeg. In 2022 zullen de eerste 200 woningen er staan, waarna in 2023 de 

bouw van alle 500 woningen gereed is. 

Voor het stadsdeel Dukenburg is een ontwikkelagenda vastgesteld. Dit vormt het kader voor de bouw 

van 1.500 tot 1.800 woningen in de komende jaren. In “Hof van Nijmegen” wordt gebouwd en op 

verschillende locaties wordt gewerkt aan verdere planontwikkeling, zoals bij het Winkelcentrum 

Dukenburg. 

Samenwerking met Woondealpartners 
In de Verstedelijkingsstrategie worden de gebiedsopgaven rondom de bouwstenen Wonen, Mobiliteit, 

Leefomgeving en Economie in beeld gebracht. Hierdoor krijgen we de integrale opgave scherp in 

beeld. Dit wordt in 2022 uitgewerkt in een Verstedelijkingsakkoord en een uitvoerings- en 

investeringsagenda.  

In 2021 heeft het Rijk voor de veertien prioritaire woningbouwgebieden samen met de betreffende 

gemeenten businesscases opgesteld. Hieruit blijkt dat er in de komende twintig jaar landelijk circa 1 

miljard euro nodig is om publieke onrendabele investeringen te dekken en gebiedsontwikkeling op 

gang te brengen. In 2021 heeft het Rijk besloten om 1 miljard euro aan woningbouwimpulsmiddelen in 

https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/kanaalzone-zuid/ndw21/
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te zetten, waarvan 500 miljoen euro is bestemd voor deze gebieden. Nijmegen en het Rijk maken in 

2022 nadere afspraken over de opgaven en de benodigde middelen in de Kanaalzone-Zuid en het 

stationsgebied, mede in het licht van het coalitieakkoord. 

Voor de middellange en lange termijn is de link met de Verstedelijkingsstrategie van belang. Deel I 

van deze regionale strategie bevat het Verstedelijkingsconcept. Dit geeft het perspectief voor de 

Groene Metropoolregio en de ontwerpprincipes voor de bouwstenen Wonen, Mobiliteit, Leefomgeving 

en Economie. Werken met de generiek geformuleerde strategie en toewerken naar een 

Verstedelijkingsakkoord vereist inzoomen. Alleen door de inhoud uit te werken en te verbinden met 

een organisatorische en een financiële strategie kunnen we de Verstedelijkingsstrategie realiseren. 

Daarom werken we in acht gebiedsuitwerkingen aan een integrale opgavebeschrijving per deelgebied.  

 

Aan de hand van positionering, onderzoeksvragen, kernopgaven en mogelijke oplossingsrichtingen 

ontstaat een onderzoeksagenda ten behoeve van de definitieve gebiedsuitwerking. Dit geeft inzicht in 

welke zaken randvoorwaardelijk zijn. Dergelijke zaken kunnen ook plek krijgen in het 

Verstedelijkingsakkoord met het Rijk om de gezamenlijke ambities te realiseren. Door hieraan zo te 

werken ontstaan condities en focus voor belangrijke ontwikkellocaties. Zo geven we datgene vorm wat 

is nodig om de ontwikkeling verder waar te maken. 
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7. SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN OVERIGE THEMA’S 

7.1 Internationale werknemers (arbeidsmigranten) 

Goede huisvesting en werkomstandigheden zijn basisvoorwaarden voor het aantrekken van 

voldoende internationale werknemers. Goede huisvesting voor deze doelgroep draagt bij  aan  een 

gezonde en veilige leefomgeving in dorpen en steden. Onder aanvoering van een extern projectleider 

werken wij toe naar een regionaal beleidskader om samen voldoende goede huisvesting voor 

internationale werknemers in de hele regio mogelijk te maken. Het afgelopen jaar heeft samen met 

alle gemeenten en betrokkenen in het veld een regionale verkenning plaatsgevonden: wat is het 

uitgangspunt? En welke ambitie en speerpunten zijn er? Om uitvoering te geven aan het regionaal 

beleidsplan zijn bouwstenen voor een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld. In februari 2022 wordt het 

beleidskader ter vaststelling aan de gemeenten aangeboden. Het meerjarige uitvoeringsplan wordt ter 

kennisgeving meegestuurd. 

 

7.2 Huisvesting kwetsbare doelgroepen, ouderenhuisvesting/wonen en zorg 

In de Woondeal is een aantal afspraken opgenomen over het huisvesten van specifieke 

(zorg)doelgroepen. Sinds maart 2020 is er een hoop gebeurd. Gemeenten hebben analyses gedaan 

of laten doen naar de huisvestingsopgave voor zorgdoelgroepen. Ook zijn er afspraken gemaakt 

tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders over het huisvesten van uitstromers uit Beschermd 

Wonen en Opvang. Daarnaast is er een bestuurdersconferentie georganiseerd vanuit de Taskforce 

Wonen en Zorg en zijn op verschillende plekken in de regio stappen gezet in de realisatie van 

nieuwbouw voor senioren of andere groepen met een zorgvraag. In 2020 is vanuit de Woondeal een 

aantal bijeenkomsten georganiseerd van de tempotafel wonen en zorg. De laatste bijeenkomst van 

deze tempotafel was op 22 april 2021. De ambities voor het jaar 2021 zijn daarna aangegeven in een 

roadmap.  

Door het wegvallen van ambtelijke trekker is dit onderwerp na april 2021 niet meer actief vanuit de 

Woondeal opgepakt. Omdat het een belangrijk onderwerp betreft en hierover afspraken zijn 

opgenomen in de Woondeal, is er aan de hand van een gesprek met professionals vanuit de 

gemeente, corporaties en zorgpartijen de vraag besproken: hoe nu verder? Waar kan de Woondeal 

ondersteuning bieden of een rol spelen bij dit onderwerp? Hieruit kwam vooral naar voren: bied 

overzicht op zaken die nu al in gang zijn gezet en probeer waar mogelijk de dingen samen te brengen 

zodat het elkaar kan versterken. Ga vooral niet allerlei nieuwe dingen optuigen. Ga o.a. aan de slag 

om het thema leefbaarheid steviger te verankeren bij dit onderwerp en zet netwerkkracht van de 

Woondeal in om schrijnende situaties onder aandacht van bestuurders te brengen. En geef als wens 

aan: maak afspraken over regionale spreiding van voorzieningen en uitstromers (taakstelling). Dit 

vereist ‘kracht en macht’. En leg verbinding met de Versnellingstafel voor het gesprek met 

marktpartijen over de realisatie van woningen voor bijzondere doelgroepen op nieuwbouwlocaties. 

Voor het vervolg is een adviesbureau gevraagd om mee te denken om de tempotafel betekenisvol in 

te vullen. Zij hebben (groeps)gesprekken met diverse betrokken partijen (o.a. gemeenten en 

corporaties) gehouden om wensen en ideeën op te halen. Dat is gedaan in twee sessies: 

ouderenhuisvesting en huisvesting kwetsbare groepen. Daarbij de vragen: Is het wenselijk om de 

tempotafel weer op te starten, en zo ja: met welke opdracht? Of zijn er andere ideeën over hoe er 

vanuit de Woondeal gewerkt kan worden aan goed wonen in de regio, ook voor mensen met een 

zorgvraag?  
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Het adviesbureau is nu bezig met uitschrijven van het advies. Aan de hand van het advies worden 

vervolgstappen gezet. In grote lijnen is aangegeven: werk langs twee lijnen. De vraagstukken 

‘ouderen’ en ‘andere kwetsbare groepen’ zijn niet gelijk en hebben een verschillende dynamiek. En 

om voortgang te bereiken is duidelijkheid nodig over: wat doe je vanuit de Woondeal en wat niet? Wat 

vraag je gemeenten, corporaties en zorgpartijen om zelf te doen of lokaal op te pakken? Wat vraag je 

partijen om bij te dragen aan de regionale aanpak? Wat heb je te bieden vanuit de Woondeal? Met als 

belangrijke aandachtspunten: bestuurlijke borging, continuïteit en verbinding leggen met 

portefeuillehouders Zorg/Wmo (niet aangehaakt bij Woondeal / opgave Groene groeiregio). 

7.3 Doorstroommakelaar 

In de Woondeal is afgesproken dat de provincie de inzet van een doorstroommakelaar onderzoekt. Dit 

heeft geleid tot inzet van twee verhuiscoaches in Gelderland. Eén van deze verhuiscoaches zal actief 

zijn in de gemeente Nijmegen. Eind 2021 hebben gemeente Nijmegen, woningcorporaties Talis, 

Portaal en Woonwaarts, stichting Sterker en provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend over de inzet van de verhuiscoach. 

Deze coaches zorgen voor een betere afstemming tussen mensen in een ruime sociale huurwoning 

die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Dat doen ze door gesprekken aan de 

keukentafel, advisering en ondersteuning. Daarnaast stelt de provincie een verhuisvergoeding 

beschikbaar aan mensen die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale 

huurwoning naar een beter passende huurwoning.  

7.4 Stikstofaanpak 

Voor de stikstofaanpak is een projectregisseur ingezet die, met de Woondeal als vertrekpunt, de 

regionale strategie uitwerkt. Om zo tot afspraken te komen in de regio en met provincie Gelderland. 

De eerste bevindingen wijzen uit dat op de korte termijn de gemeenten de zaak op orde hebben. De 

opgave richt zich met name op het inzichtelijk krijgen van de stikstofopgave in relatie tot de 

Verstedelijkingsstrategie en het ontwikkelen van een regionaal netwerk van stikstofmedewerkers van 

de regiogemeenten. In een bestuurlijk overleg op 24 juni is geconstateerd dat het belangrijk is dat de 

politiek-bestuurlijke discussie wordt gevoerd op basis van feiten en de juiste, gezamenlijk gedragen. 

Om dat te waarborgen is een bestuursopdracht geformuleerd: zet de feiten van de 

Verstedelijkingsstrategie op een rij, reken de stikstofgevolgen op hoofdlijnen door, maak inschattingen 

van ontwikkelingen en benoem mogelijke knelpunten. Vanaf september 2021 is ambtelijk gestart om in 

een traject van “joint fact finding” de goede informatie op tafel te krijgen. Het is een transparant proces 

zodat alle partners uiteindelijk achter de resultaten van de rekenexercitie kunnen staan. Ambtelijk 

heeft afstemming plaatsgevonden over de juiste woningaantallen, de planning in de tijd en de 

rekenwijze. Dat kost(te) meer tijd dan voorzien, maar is cruciaal om samen gedragen beeld over 

stikstof te ontwikkelen. Tegelijkertijd ontwikkelt de stikstofregelgeving steeds door. Binnenkort wordt 

de rapportage afgerond en aangeboden aan bovenstaand bestuurlijke overleg. In januari 2022 zijn de 

betrokken bestuurders geïnformeerd over de voortgang van het onderzoekstraject. Het voorstel is om 

in 2022 een vervolgopdracht uit te zetten met de volgende taken: 

• Het organiseren van uitvoeringskracht van de regio (netwerkvorming)  

• Belangenbehartiging en positionering regio naar provincie Gelderland en Den Haag 

• Doorontwikkelen Rapportage Stikstof en Verstedelijkingsstrategie en zorgdragen dat er bij de 

gebiedsuitwerkingen van de Verstedelijkingstrategie expertise wordt geleverd op het terrein 

van natuur en stikstof. 
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7.5 Studenten en jongerenhuisvesting 

Het thema studenten en jongerenhuisvesting heeft in Woondealverband het afgelopen jaar geen 

aandacht gekregen. Wel hebben de gemeenten Nijmegen en Arnhem het afgelopen jaar ingezet op 

studentenhuisvesting.  

 

Begin 2021 is in Nijmegen de notitie Studentenhuisvesting 2021 – 2030 vastgesteld. Op basis van de 

jaarlijkse monitor studentenhuisvesting is de opgave voor SSH& in overleg met hen bepaald op  

minimaal 1.000 extra eenheden tot 2030. Dat is een verhoging met 10% t.o.v. 2019. En  

ruwweg 50% van de totale behoefte tot 2030. Hiermee vergroot SSH& haar aandeel. In de notitie is 

aangegeven welke locaties in beeld zijn voor studentenhuisvesting. In Arnhem is sprake van 

substantieel minder kamerdruk voor studenten, en is er veel meer sprake van een kwalitatieve 

opgave. Daarnaast is de huisvesting van internationale studenten in Arnhem wel een probleem. Met 

de SSH& zijn daarom meerjarige prestatieafspraken gemaakt, waarin sprake is van een toevoeging 

van 200 eenheden in de komende tien jaar. De SSH& heeft met de aankoop van panden in Arnhem 

haar marktaandeel licht uitgebreid, en verkent momenteel de nieuwbouwmogelijkheden. Daarnaast is 

samen met SSH& het afgelopen jaar verkend hoe studentenhuisvesting nadrukkelijker op de agenda 

van Arnhem Studiestad (samenwerking gemeente en onderwijspartijen) kan worden gezet.  

 

In 2021 is de nieuwe monitor studentenhuisvesting uitgekomen. Voor Arnhem is het beeld 

ongewijzigd. Voor Nijmegen blijkt een flinke groei van de behoefte. Dit betekent tot 2030 naar 

verwachting ook een groei van enkele honderden woningen. In december 2020 zijn de Nijmeegse 

prestatieafspraken geactualiseerd. Hierin is het aantal plannen voor studentenwoningen tot en met 

2025 toegenomen tot zo’n 750 zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden. Voor één van de 

locaties voor studentenhuisvesting is een bijdrage van 1 miljoen euro toegekend uit de landelijke 

Regeling huisvesting aandachtsgroepen.   

 

7.6 Woningcorporaties 

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn in het najaar gesprekken gevoerd om de samenwerking met de 

achttien verenigde woningcorporaties in de regio (Woonkr8) te versterken. De Woondeal is primair 

een samenwerking tussen overheden, maar partijen als de corporaties geven daar uitvoering aan. Er 

is uitgesproken om in 2022 de samenwerking met concrete thema’s verder te laten groeien. Denk aan 

betaalbaarheid van grondposities, het stimuleren van conceptueel/circulair bouwen en de meer lange 

termijn woningbouwontwikkeling (Verstedelijkingsstrategie). In het voorjaar van 2022 wordt een 

gezamenlijke agenda opgesteld en tegelijkertijd wordt Woonkr8 actiever betrokken bij de verschillende 

tempotafels. 

 

 

 

 

 

 

 

file://///gn.karelstad.nl/Documenten/bohmb0/My%20Documents/Downloads/Notitie%20Studentenhuisvesting%202021-2030.pdf
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8. ORGANISATIE 

Programmamanager is geworven en start met ingang van februari 2022.  

 

De gemeente Arnhem voert de kassiersfunctie uit voor beheer van het procesgeld Woondeal. 

Binnenkort wordt de overdracht van procesgelden naar de Groene Metropoolregio afgerond. In relatie 

hiermee wordt de rekening over 2021 verantwoord en de begroting over 2022 geactualiseerd. Een 

actie voor 2022 is inzicht krijgen in de financieringsbehoefte voor 2023 en verder en het bepalen van 

een financieringsstrategie. 
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9. ACTIVITEITEN IN 2022   

ALGEMENE ZAKEN  

Onderwerp Activiteit Wanneer Wie 

Evaluatie en vervolg Woondeals 
Bespreken evaluatie en afspraken maken over 
vervolg Woondeals Q1 en Q2 

BZK, provincie, regio, Arnhem, 
Nijmegen 

Programmamanager  Prioritering activiteiten 2022 en verder Q1   

        

VERSNELLING EN BETAALBAARHEID 

Onderwerp Activiteit Wanneer Wie 

Regionaal woningbehoefteonderzoek Uitvoeren van regionaal woningbehoefteonderzoek Q3 en Q4 Regio, provincie, gemeenten 

Woningmarktmonitor 
Actualiseren woningmarktmonitor Q1 en Q2 

Werkgroep 
woningmarktmonitor 

Flexpool Opzetten en uitvoering geven aan flexpool Q1 t/m Q4 Regio, gemeenten 

Samenwerking corporaties  Afspraken maken met Woonkr8 over samenwerking 
in Woondeal Q1 Regio, provincie, Woonkr8 

  Invulling geven aan samenwerking Woonkr8 Q2 t/m Q4   

Coördinatie Woondeal geheel Inhuur programmamanager Woondeal 2022   

        

Publiek private tempotafel diverse: netwerkbijeenkomsten, kennisdeling, 
private reality check woningbouwplannen   Publiek private tempomakers 

  Kennisdeling en samenwerking inzet 
volkshuisvestelijk instrumentarium   Platform Groene groei 

Verbinding Verstedelijkingsstrategie ANF 
Informatiedeling over woningbouwprogrammering 
ten behoeve van sleutel- en deelgebieden 
Verstedelijkingsstrategie   

Werkgroep 
woningmarktmonitor, 
tempotafel versnelling en VS 

Betaalbaarheid Invulling 50% betaalbaarheid   18 gemeenten 

        

CONCEPTUEEL EN CIRCULAIR 

Onderwerp Activiteit Wanneer Wie 

Coördinatie op thema 
Inhuur projectmanager conceptueel en circulair 
bouwen feb/mrt 2022 Regio, Provincie, BZK 
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Kennisdeling Leerkring voor gemeenten maart – juli 2022 
Ministerie BZK, Platform31, 
Provincie (Huibert Verdoold) 

Beleidsontwikkeling Implementatie circulaire impactladder maart 2022 Projectmanager/ Tempotafel 

Conceptuele bouw 

Stimuleren van minimaal 10 projecten waar 
woningen grotendeels conceptueel worden 
gerealiseerd  2022-2025 Projectmanager 

Conceptuele bouw 

Opzetten plan voor inzet structurele bouwstroom 
conceptuele en circulair bouwen 2022 Projectmanager/ Tempotafel 

Kennisdeling 
Kennisdeling conceptuele tijdelijke 
woningbouwprojecten in de regio  2022 Projectmanager/ Tempotafel 

Stimuleren circulaire bouw Aanjagen circulaire woningbouwprojecten  2022 Projectmanager/ Tempotafel 

Samenwerking corporaties  Komen tot samenwerkingsagenda   Regio, provincie, Woonkr8 

        

LEEFBAARHEID EN STADSVERNIEUWING 

Onderwerp Activiteit Wanneer Wie 

Arnhem-Oost Aanpak (leefbaarheid en 
stadsvernieuwing) 

Uitvoeringsplan Arnhem-Oost (gekoppeld aan 
programma Leefbaarheid en Veiligheid)   

Gemeente Arnhem/ Min VRO 
(Marlijn van der Hoeven) 

  

Kennisdeling binnen de regio en 15 andere 
gebieden binnen programma Leefbaarheid-
Veiligheid     

        

VERSTEDELIJKING EN GEBIEDSONTWIKKELING 

Onderwerp Activiteit Wanneer Wie 

NOVI-gebieden Kanaalzone-Zuid en 
Stationsgebied Nijmegen Uitvoering geven aan ontwikkelvisies    

  
Afspraken maken over inzet € 500 miljoen 
woningbouwimpuls  Q1 BZK, gemeente Nijmegen 

  
Gesprek over meerjarige samenwerking o.b.v. 
coalitieakkoord Q1 BZK, gemeente Nijmegen 

Verstedelijkingsstrategie ANF Uitwerking sleutel- en deelgebieden   divers en doorlopend Gemeenten 

  Sluiten Verstedelijkingsakkoord ANF     

        

SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN OVERIGE THEMA'S 

Onderwerp Activiteit Wanneer Wie 
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Huisvesting internationale medewerkers  Uitvoering regionaal beleidskader  

ambtelijke werkgroep en 
stuurgroep 

Ouderenhuisvesting       

Doelgroepen Wonen-Zorg       

Stikstof Regisseur Stikstof     

Woningcorporaties Intensivering samenwerking Woonkr8     

 


