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De Woondeal is een langjarige samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in de Groene 

Metropoolregio. Belangrijkste doel is het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt en 

het vergroten van de bouwproductie in de regio. Na ondertekening in maart 2020 is de uitvoering 

gestart en zijn de eerste resultaten geboekt. Het verder tot uitvoering brengen van alle afspraken 

uit de Woondeal vraagt echter om een doordachte aanpak en organisatie. Het bijgevoegde 

Uitvoeringsplan Woondeal regio Arnhem-Nijmegen geeft hier verder invulling aan. Het plan is 

besproken in het PFO Wonen, is ter informatie in alle colleges van B&W van de deelnemende 

gemeenten gebracht en zal op de website van de regio Arnhem-Nijmegen gepubliceerd worden.  

 

Doel en beoogd effect 

Het Uitvoeringsplan biedt een werkwijze voor de uitvoering van de Woondeal. Beschreven is op 

welke wijze invulling wordt gegeven aan een combinatie van gebieds- en opgavegericht werken in 

een publiek-private setting. Om de samenhang te borgen is in dit Uitvoeringsplan ook de sturing op 

de Woondeal uitgewerkt, aansluitend en anticiperend op de nieuwe regionale context waar de 

Woondeal is ingebed in de opgave ‘Groene groeiregio’. 
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Vervolg 

In 2021 werken we verder in een combinatie van gebiedsgericht en opgavegericht werken in een 

publiek-private setting aan de zogeheten tempotafels. Tevens wordt de aanpak en organisatie 

vanuit de versterkte regio Arnhem-Nijmegen nader ingevuld. Voortgangs-rapportages met daarin 

een actueel dashboard brengen de voortgang voor de gehele regio in beeld. 

 

Wij gaan ervan uit u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

  

           

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap 
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