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Onderwerp: vervolgnotitie bouwen en wonen 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Aanleiding 
Op 2 juni 2008 heeft u in de gezamenlijke statencommissie WMC/RGW, bij de behandeling van ons  
Plan van Aanpak Bouwstagnatie en onze notitie over de balans van het actuele woningtekort met een 
voorstel over de mogelijkheden van een extra woningbouwproductie behandeld. Daarbij heeft u ons  
gevraagd om een notitie op te stellen over de verdere inzet om het wonintekort in deze provincie aan te 
pakken. Vervolgens is de motie Rijnenburg op 4 juli 2008 in PS aangenomen. 
 
Voorgeschiedenis 
In het voorjaar 2008 is er veel discussie geweest over de woningbehoefte-prognose 2007 met 32.000 
woningen tekort in 2015 = 6% Vooral over de methode (streekplanmethode, welke huishouden zijn 
woningbehoevend) en de gewenste afname van het tekort. In de notitie die op 2 juni 2008 aan de sta-
tencommissies is aangeboden, zijn voorstellen gedaan om tot een totale productie van 80.000 (73.000 
volgens streekplan en 7.000 extra) in de periode 2005-2015 te komen.  
 
Essentie / samenvatting: 
De situatie is sinds de zomer 2008 op dit onderwerp sterk veranderd met de benadering van de wo-
ningbouwproblematiek in ons nieuwe Coalitieakkoord en met de kredietcrisis die zich nadien heeft 
gemanifesteerd met z'n sterke weerslag op de bouwproductie. De nu voorliggende notitie gaat niet 
meer uitgebreid in op woningbehoeftepercentages en tekorten op de langere termijn, wél op wat we de 
provincie ten behoeve van de woningbouwproductie doet en nog meer zou kunnen doen. Het heeft 
geen zin om een nieuwe prognose van de woningbehoefte in 2009 uit voeren. De landelijke ABF-
prognose (die als basis dient voor de provinciale prognoses) is in 2008/2009 alweer gestegen ten op-
zichte van die van 2007.  
 
De gevolgen van de kredietcrisis zijn vooral op de korte termijn verantwoordelijk voor een vraaguit-
val. De woningbehoefte blijft echter wel degelijk bestaan, zij het latent (groei aantal huishoudens gere-
lateerd aan de woningbehoefte en het hiervoor gewenste aantal woningen) en zal zich na de recessie 
weer in de volle omvang manifesteren op de woningmarkt. Een actuele stand van zaken van de plan-
capaciteit wordt op dit moment op basis van de gegevens van gemeenten per 1-1-2009 voorbereid. Dit 
overzicht wordt toegevoegd aan het Jaarlijks verslag Wonen en Stedelijke Vernieuwing dat in juni 
2009 aan uw statencommissie WMC wordt aangeboden. 
 
De conclusie is dat het woningtekort in deze provincie hoog is en dat dat ook voorlopig zal blijven. 
Het zal bijzonder veel inspanning vragen, en het lijkt al onmogelijk, om het huidige streekplanwo-
ningbouwprogramma geheel gerealiseerd te krijgen. Er zijn dus geen aanvullende voorstellen voor 
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extra locaties gedaan, die overigens op de korte termijn tot 2015 in feite ook niet meer te ontwikkelen 
zijn. Zoals met u besproken is uit het verkeersonderzoek Rijnenburg gebleken dat een aantal van 7.000 
woningen het maximaal haalbare is. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Mede door de recessie is de woningbouwproductie de komende jaren veel lager dan voorzien. Het wo-
ningtekort in 2015 zal daarom nog steeds hoog zijn. De in deze notitie door uw college aangegeven in-
spanningen van deze provincie en een beperkt aantal nieuwe acties, zijn als maximale inzet op dit 
moment te beschouwen. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Deze vervolgnotie geeft de weg aan die ons college in het kader van het realiseren van het woning-
bouwprogramma van ruim 73.000 woningen van het streekplan 2005-2015 wil inslaan. Het is in feite 
het sluitstuk van het initiatief van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie uit 2006 en het Plan van 
Aanpak Bouwstagnatie dat in de zomer 2008 is afgesloten.  
De keuze is aan PS om hiermee in te stemmen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
1. dat het loslaten van de koppeling aan rekenmodellen (conform ons Coalitieakkoord) en daarmee 

het streven om het woningtekort (ook bovenop) de streekplanopgave per 1-1-2015 omlaag te krij-
gen op dit moment reëel is; 

2. of de huidige inspanningen via de beschikbare fondsen, aanjaagteam en deskundigenpool, de 
nieuwe mogelijkheden in het kader van transformatie, instellen Knelpuntenpot etc. voldoende zijn 
om de woningbouwproductie op gang te houden. 
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