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WONINGBOUW 

  

De PvdA stelde de ontvangen brief over “Dreigend woning tekort” aan de orde in de 

Commissie Ruimte Wonen en Water. Woningbouw is voor alle partijen belangrijk en 

inderdaad voor de PvdA altijd een speerpunt geweest. Daarbij is veel goeds gedaan maar zijn 

ook fouten gemaakt door onvoldoende naar de feitelijke vraag te luisteren. Het was Jan 

Schaefer die de leegloop van de stad door ‘t overloop beleid en de gebundelde deconcentratie 

aan de kaak stelde en de aanvullende woningbouw in de stad startte. Dat heeft de stad 

versterkt. Wel ging hij voor bijna 100% sociale woningbouw en legde private plannen onder 

op de stapel. Maar dat is alweer lang geleden. 

 

Het is logisch dat de druk op de woningmarkt sterk is oplopen, na enkele jaren crises waar het 

bouwen praktisch tot stilstand kwam en ja, zeker de woningprijzen stijgen nu weer. De vraag 

is vooral gericht op wonen in de stad en het zijn vooral de middengroepen die niet aan hun 

trekken kunnen komen. In het coalitieprogramma stelden we reeds: 

De woningmarkt vertoont licht herstel, maar er is nog onvoldoende doorstroming. Om die 

doorstroming op gang te brengen, is meer woningaanbod in het middensegment nodig. De 

focus ligt hiermee op de doorstromer, zodat ook de starter een kans krijgt. 

In Amsterdam en vele andere gemeenten wordt geïnvesteerd in woningbouw en gelukkig is er 

meer aandacht voor middeldure huurwoningen; de Gemeente Amsterdam gaat bijvoorbeeld 

jaarlijks minimaal 1.500 middeldure huurwoningen bouwen waarbij de maximale huur van 

deze woningen sterk wordt beperkt. Door rijksbeleid krijgen corporaties weinig ruimte om 

hun goede werk bij het voldoen aan de vraag in de onderkant van de markt te kunnen 

vervullen. 

Dan over het aanbod aan locaties: het is niet zo dat er alleen binnenstedelijke oplossingen 

worden gezocht mogen worden. Wel hebben reeds bebouwde gebieden onze prioriteit en zijn 

er nog ruim voldoende mogelijkheden. Uitdagingen liggen er bijvoorbeeld in A’dam Noord 

en de as naar Zaanstad, rond de vele OV halten zoals Sloterdijk, in Haarlem bij station IKEA, 

langs de Kennemerlijn, maar ook in Alkmaar en Heerhugowaard. Ook de creativiteit bij 

gemeenten en ontwikkelaars blijkt steeds verbazend groot bij binnenstedelijke projecten. En 

recent doordat gedeputeerde Joke Geldhof overeenstemming heeft bereikt met gemeenten en 

luchtvaartsector over Wonen en Vliegen zijn vele projecten die tot deze periode op slot zaten 

los getrokken. De gedeputeerde verdient daarvoor een grote pluim.  

Naast binnenstedelijke oplossingen - waar de grootste vraag ligt-  en waar door gemeenten 

ook hard aan gewerkt wordt en die we vooral moeten blijven stimuleren, zijn er ook meer dan 

voldoende uitbreidingslocaties voorhanden voor de middellange termijn.  

Wanneer gepleit wordt voor versnelling bij de huidig beschikbare locaties dan zijn we het 

daarmee eens, al is een nijpend te kort aan bouwvakkers een knelpunt. Locaties zoals 

bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer (op basis van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer 

Bollenstreek 2006) 8 à 10.000 woningen; In de Bloemendalerpolder 2.750 woningen plus het 

plan de Krijgsman en in Crailo. In IJburg 2 met 10.000 woningen; Bij Heiloo de Strandwal 

750 woningen en zo kan ik door gaan.  



Dat daarbij niet altijd de locaties zijn betrokken waar grondeigenaren uit het burgerinitiatief 

graag woningen willen hebben, dat is dan maar zo en dat willen wij graag zo laten. Wij zijn 

tegen eigendomsplanologie. Wij willen het open landschap beschermen en niet weer de weg 

van de minste weerstand op, om toevallige grondeigenaren en bouwbedrijven ter wille te zijn.  

Het is niet zo dat er niets meer kan. Juist de manier waarop de Provinciale ruimtelijke 

verordening (PRV) en aanpak van de regionale actie programma’s (RAP’s) nu opgezet zijn 

geeft de gemeenten in regionale afstemming een grote mate van vrijheid tot afweging maar 

wel tegen de achtergrond van een reële vraag gebaseerd op demografische ontwikkelingen.  

Het coalitie akkoord geeft aan 

In Noord-Holland ontstaat tot 2040 een totale woningbehoefte van 240.000 woningen. Het 

merendeel van de vraag ontstaat in het Noord-Hollands deel van de MRA. Vraag gestuurd 

bouwen blijft het uitgangspunt, waarbij gemeentelijke bevoegdheden worden gerespecteerd. 

Het ruimtelijk beleid wordt op deze uitgangspunten afgestemd. 

En daar houden wij ons aan. 

 


