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 Noord-Holland 
 

Statenfractie 
 
D66 is blij met de voordracht om te investeren in verbreding van het uitvoeringsprogramma 
binnenstedelijk bouwen met versnellen woningbouw.  

Om achterstand in te halen en om aan de vraag te kunnen voldoen is in de komende 
jaren een productie van 15.000 woningen per jaar nodig in NH. Tot 2020 zijn er voldoende 
harde locaties maar voor de productie tot 2030 moeten beschikbare locaties naar voren gehaald 
worden en zachte locatie hard gemaakt worden, zowel in de MRA als in NHN. Zo blijkt uit de 
beleidsreactie van GS op de onderzoeken plancapaciteit woningbouw.  

Het is goed dat GS de focus legt op productiecapaciteit en daarbij inzet op intensieve 
samenwerking  met BouwendNL, gemeenten, corporaties en andere betrokkenen en samen met 
Amsterdam een FLEX-schil opzet voor het effectief benutten van kennis om zo knelpunten op 
te lossen in de gehele provincie. Mooi dat BouwendNL in persoon van hun Voorzitter Maxime 
Verhagen deze samenwerking bij de minister als voorbeeld stelde voor andere provincies. 
 
 Met de capaciteit die gemeenten zelf opgegeven hebben, is er locatie voor ca 245.000 
woningen. In Noord-Holland zijn rond de 212.000 woningen nodig voor 2040, waarvan ca 
20.000 in Noord-Holland Noord.  De MRA geeft aan dat er capaciteit voor 300.000 woningen 
is. Dat is dan inclusief Almere neem ik aan.  
Mooi is dat versnelling mogelijk is binnen de afspraken die hierover in de Staten zijn gemaakt 
en er voorlopig geen nieuwe locaties nodig zijn in NH. Maar uitgesloten is het niet en daar zijn 
ook mogelijkheden voor, daar hebben we de minister niet voor nodig.  
 
Bovendien komt er volgens de onderzoekers van de STECgroep ook nog jaarlijks - buiten de 
Monitor Plancapaciteit om - nog ca 20% extra capaciteit aan woningtoevoegingen bij,  uit kleine 
projecten en bijv transformaties van kantoren.  
Met de voordracht wil GS nu juist in overleg met alle betrokken partijen de versnelling 
aanpakken en zachte locaties hard maken. De voorstellen daartoe zijn helder en naar het zich 
laat aanzien toereikend.  
 D66 is ook blij met de toezegging dat de planviewer woningbouw rond april 
beschikbaar is voor geheel NH. Dit geeft duidelijkheid over beschikbare locaties en dit kan een 
hoop discussie voorkomen.  

Kijkend naar de opgave van de gemeenten in de planviewer dan blijkt ook -zoals bijv. 
in de Haarlemmermeer-  dat veel locaties pas na 2025 aan snee komen of er zijn nog geen 
woningaantallen ingevuld, omdat men nog in onderhandeling is met ontwikkelaars. Dus daar 
kan versnelling bereikt worden. 
  

De provincie heeft samen met gemeenten gezorgd dat er grote - allang gereedliggende 
planologisch afgedekte locaties - zowel in de Steden als in het Groen- zijn.  In Amsterdam 
maar ook in Haarlem, Hilversum, Zaanstreek en Alkmaar en Heerhugowaard en andere 
stedelijke gebieden en op de knooppunten werken gemeenten keihard aan het verhogen van de 
bouwproductie.  Natuurlijk moeten we de vinger aan de pols houden en flexibel inspelen op de 
vraag. Het hebben van betrouwbare cijfers en regelmatig onderzoek, blijft essentieel. 
 Wij hebben grote waardering voor de gemeenten die tussen 2004-2015 een grote  
sprong van 34% naar 76%gemaakt hebben in aantal gerealiseerde woningen binnen bestaand 
stedelijk gebied. En er staat nog veel op de rol. Het draagvlak voor voorzieningen in de steden 
wordt daardoor vergroot en ook ouderen willen graag in de buurt van voorzieningen wonen. De 
steden zijn mans genoeg om zelf een balans met groen te bewaren. We hebben daarover in de 
Staten afgesproken dat ze er zelf over gaan. 
 De regionale afstemming tussen de gemeenten over hoeveel en waar te bouwen en de 
Rijksladder voor Duurzaam ruimte gebruik en blijkt steeds beter te werken. Onze inwoners 
hebben recht op een zorgvuldige en onderbouwde afweging over nut en noodzaak zowel 
kwalitatief en kwantitatief. Houden zo!  
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Gemeenten behouden de mogelijkheid om in regionale afstemming,  de regionale behoefte en in 
vroegtijdig overleg met de provincie nieuwe locaties buiten BSG aan te wijzen. Maatwerk op 
basis van een goede onderbouwing blijft mogelijk. 
 Zo is er vraag om de dorpen en dorpskernen vitaal en leefbaar te houden.  Op goede, 
creatieve (zelfbouw)initiatieven van bewoners in de dorpen, zal positief ingespeeld moeten 
worden,  maar in de noodzakelijke productieverhoging helpt het zondermeer vrijgeven van 
dorpsranden in het groen noch die van de stadranden niet.  

Juist omdat D66 voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in dorpen en steden 
is, willen we dat er goed gepast wordt op het landschap en willen we ons teweer stellen tegen 
korte termijn denken. D66 is niet voor eigendomsplanologie en wanneer speculanten denken 
hun slag te kunnen slaan en misbruik maken van het grote tekort, dan juist behoort de overheid 
daar paal en perk aan te stellen en een zorgvuldige afweging te garanderen.  
 
 De verduurzamingsoperatie vereist een enorme drive en innovatie. Met name bij 
corporaties is er veel kennis over duurzaam en goedkoop bouwen, deze kennis zou beter benut 
kunnen worden, zeker als je in het achterhoofd houdt dat we 100.000 bestaande woningen per 
jaar moeten verduurzamen. Het landelijk beeld is dat de corporaties meer ruimte moeten krijgen 
met name voor de bouw van woningen voor starters en de middenhuur net boven de sociale 
grenzen.  Dat is in lijn met aanbevelingen van Van Gijzel met zijn samenwerkingstafel. Wat 
neerkomt op: “Minister geef meer ruimte aan Corporaties en Gemeenten neem percentages 
middenhuur op in bestemmingsplannen en hou rekening met rendementseisen van beleggers”. 
Zijn uitspraak is: Belemmeringen liggen op lokaal niveau waar het rijk en gemeenten een 
rol hebben. 
Onze vraag aan de gedeputeerde: of zij daarin een rol van de provincie ziet? Wordt dit bepleit 
door het IPO bij het rijk? 
 Ik sluit af. Binnenstedelijk bouwen blijft voor ons prioriteit hebben. Door de brede en 
gedegen inventarisatie van GS blijkt dat er voor de periode tot 2040 met de 
verstedelijkingsladder voor duurzaam ruimte gebruik er voldoende locaties voor woningbouw – 
ook in het groen- gevonden zijn,  maar ook dat versnelling nodig is. Het krediet van 7 miljoen 
moet er voor zorgen dat kansen, voor zover de provinciale taak strekt, ook benut worden en er 
voldoende woningen zowel kwalitatief en kwantitatief voor onze inwoners gebouwd kunnen 
gaan worden. Een ding is zeker samen komen we verder!   
 
Zie alle bijbehorende onderzoeken Wonen 
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=IBABS-
1100053856&FoundIDs=&year=2018 

[vieuwer woningbouw: https://maps.noord-holland.nl/mra ]  

 
11 AGENDA PS  Programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland 
Indien geen Hamerstuk 
 
Er zijn prima Keuze gemaakt door GS. Goed om in samenwerking met IPO  
aan de slag te gaan gericht op Corporaties  en Particulieren. 
De bouw agenda geeft aan dat we snel naar verduurzamen van 100.000 woningen/jaar moet 
willen we de target halen. Nu zijn het maar enkele duizenden. Het rijk zal zeker bij moeten 
springen willen we de klimaat doelen halen. Goed dat evaluatie komt 
Het tonen van successen en van goede geslaagde voorbeelden is belangrijk  
Het zou goed zijn wanneer er ook een klachten loket komt  
 
 


