
Motie regionale discussie toekomst woningbouw

Bij agendapunt Regionale agenda omgevingsvisie 2040 Hart van Holland 

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 15 juni 2017,

Constaterende dat:

De Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland de trek naar de stad, de 
toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en de steeds ouder wordende bevolking 
als belangrijke ontwikkelingen noemt voor de benodigde woningvoorraad in het Hart van 
Holland;
door deze ontwikkelingen 30.000 woningen nodig zijn om de autonome bevolkingsgroei in 
het Hart van Holland op te vangen, waarvan er 20.000 staan opgenomen in de harde en 
zachte plannen van de gemeenten uit het Hart van Holland en voor 10.000 nog een plek 
gezocht wordt;
De Regionale Agenda als opgave formuleert om de woningvoorraad mee te laten 
ontwikkelen met een evenwichtige bevolkingsopbouw;

Overwegende dat:

het van belang is dat de woningvoorraad in het Hart van Holland meegroeit met de 
woningbehoefte, maar dat de druk op de woningvoorraad in onze regio zal blijven 
toenemen;
het niet ondenkbaar is dat de regio in de toekomst met een nieuwe woningbouwopgave 
geconfronteerd zal worden;
het voor een gezonde leefomgeving essentieel is een groene omgeving te behouden en deze 
niet verder te laten afnemen door meer woningbouw dan de nu opgenomen 30.000 
woningen;
de regionale agenda (nog) niet voorziet in een antwoord op de vraag in welke mate 
woningbouw ten laste mag gaan van de groene omgeving of waar in de toekomst de balans 
tussen verstedelijking enerzijds en het openhouden van landschappen anderzijds moet 
komen te liggen;

Spreekt uit:

het van belang te vinden om tijdig en samen met de andere gemeenten uit de regio te 
bepalen wat een 'gezonde groei' van de woningvoorraad in het Hart van Holland betekent, 
waar de balans ligt tussen verstedelijking en open landschappen en dit vast te leggen in de 
eigen (regionale) beleidskaders en in te brengen bij provincie en rijk.

Verzoekt het college om:
Samen met de gemeenteraad invulling te geven aan een regionale discussie over hoe om te 
gaan met druk op de woningmarkt na de bouw van de nu voorgenomen 30.000 woningen.

Yvonnhel
Tekstvak
AANGENOMEN Stemming Zonder hoofdelijke stemming neemt de raad een motie over regionale discussie toekomst woningbouw aan. 



Verzoekt de griffie om:
Deze motie te verspreiden onder de gemeenteraden van de gemeenten die zijn aangesloten 
bij de regionale agenda omgevingsvisie Hart van Holland
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