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MRA-acties 

Woningbouw: 

 

Monitor 

plancapaciteit 

2017 

Provincie NH:  

 

Regionaal 

Actieprogramma 

2016-2019 

(RAP-oplegger) 

Lokale woonvisies 



 Door alle colleges vastgesteld 
 

 Doel: gezamenlijk optrekken als deelregio ZW als onderdeel van MRA 
samenwerking 
 

 Karakter: samenwerkingskader en ambitiedocument 
 

 Gebaseerd op een viertal pijlers 
• Identiteit door diversiteit versterken 
• Ruimte bieden aan de eigen én regionale woningvraag 
• Verdere differentiatie van de woningvoorraad ten behoeve van alle doelgroepen 
• Naar een toekomstbestendige voorraad. 
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Woningproductie 
 Woningproductie: minimaal 20.000 woningen netto toevoegen (eigen 

woningbehoefte), ambitie voor 30.000 woningen tot 2035 (aandeel voor 
MRA).  

 Realiseren van versnellingsopgave van 7.100 woningen tot 2020 (nu nog veel 
zachte plannen) 

 Zoeken naar nieuwe locaties, zoveel mogelijk binnenstedelijk en bij OV-
knooppunten. Ook complexe transformatiemogelijkheden benutten.  

 Verdichten in Zaanstad en Purmerend, landelijke woonmilieus behouden door 
openhouden van landschap en zoeken van locaties binnen de kernen, bv 
nieuwbouw Edam Volendam.  

 In kernen veel maatwerk. Nieuwbouw hier ook van belang voor vitaliteit 
leefbaarheid en draagvlak voor voorzieningen.  

 



Sociale voorraad 

 Tot 2020 minimaal behouden huidige omvang sociale voorraad, op 
lokaal niveau soms uitbreiding wenselijk. Mede in het licht van wat er in 
Amsterdam en Amstelland-Meerlanden gebeurt. Uitgangspunt is geen 
toename van verschillen tussen deelregio’s 

 Voor periode daarna opnieuw bekijken wat gewenste omvang is. 
Vertrekpunt: wens tot groeien betekent meegroeien sociale voorraad.  

 Slaagkansen voor de laagste inkomens gelijk houden 

 Beter benutten sociale voorraad, bv. woningdelen, tijdelijke 
huurcontracten.  
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Woonruimteverdeling 

 Grotere transparantie van het aanbod en op termijn één etalage 

 Maatwerk naar behoefte binnen regionale Huisvestingsverordening 

 Tijdig gezamenlijke inbreng voor fundamentele discussie binnen stadsregio 

 

Duurzaamheid 

 

Langer zelfstandig wonen 
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 Aanvulling op RAP van SRA van december 2016 

 Actualisatie woningbehoefte en plancapaciteit korte termijn (met oog op 
Ladder duurzame verstedelijking) 

 Overzicht buitenstedelijke locaties 

 Meer informatie over wat gemeenten (gezamenlijk of individueel) doen aan 
kwaliteit (bouwen bij knooppunten, inspelen op vergrijzing, duurzaamheid, 
zelfbouw) 
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Conclusie Ladderonderbouwing:  

 Woningbouwprogramma voor de hele regio past kwantitatief en kwalitatief 
binnen de woningbehoefte voor de komende 10 jaar 

Zaanstreek-Waterland:  

 Tekort aan harde plancapaciteit 

 Tekort in vrijwel alle segmenten, met name betaalbare huur en betaalbare en 
middeldure koop 

 Aanbod appartementen iets groter dan vraag 
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 Insteek: binnenstedelijk bouwen 

 Er is een beperkt aantal (potentiële) plannen buitenstedelijk 
◦ Harde plancapaciteit binnenstedelijk onvoldoende 

◦ Binnenstedelijk kan niet in alle opzichten aan kwalitaitieve vraag voldoen 

◦ Vitale kernen, leefbaarheid 
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 Plancapaciteit per juli 2017 is bijna 35.000 woningen (hard, zacht, 
potentieel) en in alle periode wat groter dan de vraag 

 Praktijk is dat er veel plannen niet doorgaan of vertraging 
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Gesprekspunten:  

 Weinig harde plancapaciteit. Komt er de komende jaren wel voldoende op de 
markt? 

 Sluit het planaanbod aan bij de vraag? (groeiende vraag kleine huishoudens) 

 Afstemming suburbane laagbouw tussen ZW, AM en Almere/Lelystad. 
Hoeveel is er nodig en waar?  

 


