4b. Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
De commissieleden kunnen adviseren aan Provinciale Staten of ze opvattingen en wensen willen
meegeven aan de Regiegroep MRA over die onderdelen van de MRA begroting en werkplan die
tot de portefeuille van de commissie horen.
Conform de afspraken in de agendacommissie worden de begroting en het
werkplan in alle vakcommissies behandeld.
Deze stukken worden aan de commissieleden voorgelegd op grond van artikel 7.1 van het
Convenant MRA.
Er zijn technische vragen gesteld, beantwoord en gepubliceerd.
Mevrouw De Meij (50PLUS) heeft twee vragen gesteld over de MRA agenda.
De eerste vraag is wat er voor 30.000 Euro binnen de MRA wordt gedaan om de woningmarkt
betaalbaar te houden. Dat lijkt mevrouw De Meij een onmogelijke taak. Volgens mevrouw De
Meij is dit zoeken naar hoe we deze bedragen nog op kunnen krijgen en zij vindt geen nuttige
geldbesteding.
De tweede vraag is of GS het opplussen van woningen en het delen van
kennis betreffende de MRA, op de agenda willen zetten als aanjager namens de Provincie. Als
antwoord kreeg mevrouw De Meij: “Nee, voor delen van kennis voor het opplussen van
woningen heeft de Provincie op 14 september jl. de Woonzorgwijzer gelanceerd.” In de MRA
agenda staat helemaal niets over het opplussen van woningen, terwijl dit wel iedere keer
terugkomt bij de regionale actieprogramma’s Wonen. Het wordt nooit onderzocht en 50PLUS
vindt dit wel een heel belangrijk onderwerp. Uit cijfers van het CBS is gebleken dat de Provincie
Noord-Holland het slecht doet met seniorenhuisvesting. Mevrouw De Meij verzoekt
Gedeputeerde om dit op de agenda te zetten.
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De heer Leever (ONH) is erkentelijk voor de beantwoording van de schriftelijke vragen. Hij wil
graag nog één opmerking maken over het salaris van de secretaris van het platform (108.000
Euro). Er wordt gezegd dat dit bedrag overeenkomstig is met het integrale bedrag van een
provincie ambtenaar (schaal 13). Maar dat is onder de 3.500 Euro. De vraag is of dit wel een
correcte vergelijking is. Moet er niet vergeleken worden met het inkomen van onze provincie
secretaris en niet met die van de secretaris MRA, een toch wel aanzienlijk hoger inkomen.
De voorzitter vraagt zich af of deze vraag bij deze commissie thuis hoort. Dit hoort eigenlijk bij
bij de commissie M&F. Mogelijk heeft Gedeputeerde hier een antwoord op en anders speelt ze
deze door naar de verantwoordelijke gedeputeerde.
De heer Papineau Salm (PvdA) heeft een paar opmerkingen.
Hoe kunnen we zien dat we dingen halen, bijvoorbeeld betaalbare woningen. Het staat er wel,
maar leidt het ook echt tot betaalbare woningen? Hoe kan Gedeputeerde als bestuurder zien dat
het ook echt voor elkaar komt?
Zijn tweede vraag is of het Landschapsfonds al een beetje is gevuld? Worden er ook dingen
mee gedaan? Eén van onze ambities is de groene agenda.
Mevrouw Rommel (VVD) wil ook graag weten wat de resultaten zijn. De stelling voor de
woningproductie, die wordt neergezet tot 2020, is later met een soort versnellingsactie
doorgevoerd. Nu staat er in de MRA een opgave om tot 2025 60.000 woningen te bouwen. Ze
wil graag van Gedeputeerde horen welke acties er al zijn genomen en of we die 2025 gaan
halen. Je leest overal dat bouwbedrijven zeggen dat ze het liever buitenstedelijk proberen en
anders maar op een andere plek waar het gemakkelijker is om te komen en te bouwen. Mevrouw
Rommel is heel erg benieuwd hoe Gedeputeerde dat ziet en vraagt of ze de commissieleden kan
meenemen in hoe het gaat in de MRA.
Eerste termijn
Gedeputeerde Geldhof merkt op dat het lijkt alsof er ook technische vragen zijn, zoals de vraag
of het Landschapsfonds al een beetje is gevuld. Dat is iets wat ze hier ter plekke niet weet.
Hetzelfde geldt voor de vraag van de heer Leever over de schaal, wie wat verdient op welk
niveau. Dat is eigenlijk ook een technische vraag. Dat kan ze hier niet ter plekke uitzoeken,
dat neemt ze mee. Daarvoor hebben we de cyclus met technische vragen. Dan kunnen de
commissieleden op basis van de techniek hun politieke vragen stellen.
De heer Papineau Salm (PvdA) interrumpeert dat de vraag over het Landschapsfonds een
beleidsvraag is. We hebben de ambitie en het geld om dit te gaan doen. Hij is benieuwd of we
dit ook echt gaan doen. Zijn vraag is of het Fonds functioneert.
Gedeputeerde Geldhof dacht dat de vraag was of het fonds al gevuld is. Het wordt uitgezocht
en ze komt er hier op terug. Hetzelfde geldt voor het Werkplan MRA. Daar gaat het over, wat
staat er op de begroting en kan de Commissie daarmee instemmen. Het Werkplan is wat je
voornemens bent te gaan doen en waaraan je denkt het geld uit te geven. Als er staat dat de
30.000 Euro bedoeld is voor het betaalbaar houden van woningen, dan wordt daarmee bedoeld
dat een deel van de kennis en vaardigheden in huis zijn, maar dat de rest extern zal moeten
worden ingekocht. Daar hangt een prijskaartje aan, daar zal een onderzoek naar moeten worden
gedaan.
Ten aanzien van het opplussen van woningen, de Woonzorgagenda is gepresenteerd en in april
in deze Commissie besproken. GS waren al lang in gesprek met de instanties die dit maken, met
Zuid-Holland. Wij voegen er meer lagen aan toe dan Zuid-Holland. Het is iets waar GS permanent
mee bezig zijn. Hoe ziet die markt eruit, wat is er nodig en waar moeten we extra aandacht aan
besteden. Kunnen we nog meer doen met het opplussen van woningen? De Woonzorgagenda is
één van de antwoorden. En het andere is ‘Wonen in de metropool regio Amsterdam’, wat daar
uit komt. Welke woonwensen heeft men en hoe dat kan worden ingevuld.
Dan de vraag, waar zien we als bestuurder aan dat de betaalbare woningen er komen? We gaan
in eerste instantie de begroting maken, dat ligt voor. En hoe dat gemonitord wordt, dat zien we
terug in de presentatie van 29 oktober. Dat is niet de monitor van het plan van volgend jaar. Dat
moet nog komen, je kan alleen terugkijken. De VVD heeft het over 60.000 woningen en over
2025. Gedeputeerde Geldhof staan andere getallen bij, met andere jaartallen. Ze vraagt
of mevrouw Rommel nog even kan herhalen wat ze zei.
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Mevrouw Rommel (VVD) leest uit de stukken dat in de MRA een versnelling zit van de
woningproductie. Afgesproken is om in de periode van 2016 tot 2020 tenminste 60.000
woningen in aanbouw te nemen. Woningbouw opgave en versnelling productie tot 2025. In
2018 is besloten dat de scope van de versnellingsopgave verlengd moet worden tot 2025. Het is
dus vanaf 2016 niet gelukt, gelet op wat er nu allemaal in de markt gebeurt.
Gedeputeerde Geldhof begrijpt de verwarring en licht toe dat er in een waanzinnig tempo wordt
gebouwd. Er worden inderdaad 15.000 woningen per jaar gerealiseerd van 2020 tot 2025. Dan
heb je het over 75.000 woningen. De versnellingsactie, om in 4 jaar tijd 60.000 woningen neer
te zetten, wordt gehaald. De periode om te versnellen wordt verlengd om elk jaar nog steeds
15.000 erbij te bouwen.
Daar is mevrouw Rommel (VVD) heel blij mee. Kan Gedeputeerde Geldhof een overzicht geven
waar die woningen worden gebouwd?
Gedeputeerde Geldhof antwoordt dat met betrekking tot de metropool regio Amsterdam er een
MRA actie agenda is. Daar staat in hoe de MRA zich in de toekomst zal ontwikkelen, daar zitten
allemaal actiepunten onder. Er is een plan gemaakt waarbij geïnventariseerd is welke
bouwprojecten gemeenten op het oog hebben. Dit is digitaal op internet te vinden. Daar kun je
alle kleuren, lagen, beschermingsregimes en geluidscontouren terugvinden. Je kunt op locaties
klikken, je kunt zien wat waar al in de planning zit. Wat al harde plannen en wat zachte plannen
zijn. Voor plannen vanaf 2024 weet men nog niet precies hoeveel sociale huur-, sociale koop- of
driekamer appartementen er zullen staan. Dat is nog te ver weg, maar wat men indicatief voor
ogen heeft, dat kun je daarop zien. Soms is het een locatie in de toekomst en soms staat erbij
welk type woning men in gedachten heeft. Naarmate het dichterbij is, is het veel concreter wat
er in de pijplijn zit. Aan het tempo en de kwalitatieve woningbouw programmering wordt
keihard gewerkt in de regio. Nogmaals, de productie ligt nu op 15.000 woningen per jaar en de
bedoeling is om dat door te zetten tot 2025, ook met 15.000 woningen per jaar in de MRA en
daar wordt voortdurend gekeken op welke wijze zo snel mogelijk die continue bouwstroom
gerealiseerd kan blijven.
Mevrouw De Meij (50PLUS) merkt op dat uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2030 25% ouder is
dan 65 jaar. In 2040 is al 50% ouder dan 65 jaar in Noord-Holland. Laat Gedeputeerde dit nu
allemaal over zich heen komen zonder er iets aan te doen? Zonder seniorenwoningen te
bouwen, zonder te kijken naar opplussen van woningen? Het wordt over de balk gegooid naar
gemeenten, die lossen alles wel op. Wordt het kwalitatief behoeftenonderzoek afgewacht?
Mevrouw De Meij kan al wel zeggen, zonder dat er onderzoek is gedaan, dat er een enorm
tekort is.
Gedeputeerde Geldhof antwoordt dat er 4 jaar geleden een groot symposium is geweest over
demografische ontwikkelingen in Noord-Holland. Onder andere ook hoeveel ouderen we kunnen
verwachten, verdubbeling van het aantal 65-plussers. Al die gegevens zijn al lang bekend, we
weten wanneer ze geboren zijn en we weten ook hoe oud ze in 2040 zullen zijn. Dat is geen
nieuws, die informatie wordt al jarenlang structureel gedeeld met de regio’s. Dat wordt vertaald
in een Regionaal Actie Programma (RAP).
Bijvoorbeeld langs de spoorlijn ringlijn Amsterdam, daar is in korte tijd een enorme toren
neergezet met woningen met de lift ontsloten. Het maakt niet uit of daar kleinere huishoudens,
studenten of senioren in wonen. Het gaat om een woning die met de lift is ontsloten, de
zogeheten 0-treden woning. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen, dat als er in die
woning ouderen komen te wonen, dat deze drempelvrij is, dat de badkamer groot genoeg is en
al dat soort zaken. Zaken als 0-treden woningen staan in alle RAP’s, in alle regio’s en gemeenten
wordt daar rekening mee gehouden. Men weet dat de toekomstige bevolking in die gemeente
van een bepaalde leeftijd is en bepaalde zorg behoeft en de gemeenten zijn er volop mee bezig
om daar invulling aan te geven. De Provincie heeft daar geen specifiek beleid op, wij hebben wel
beleid op 0-treden woningen. Of daar een arbeidsgehandicapte komt wonen, of die in een
rolstoel zit en hoe oud die is, dat maakt niet uit. Het is echt aan de gemeente om daar invulling
aan te geven, het is de rol van de Provincie om hen die informatie te verstrekken wat ze kunnen
verwachten, wat de toekomstige samenstelling van de bevolking zal zijn zodat zij zorgen voor
een passend aanbod in de woningvoorraad.
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Tweede termijn
Mevouw Rommel (VVD) vraagt zich af hoe de cijfers zich dan verhouden tot het weblog door
Gedeputeerde, waarin staat dat we 12.000 woningen tekort komen?
De voorzitter geeft aan dat het weblog vanavond niet ter discussie stond. Gedeputeerde zal de
volgende keer bij behandeling van dat agendapunt daarop terugkomen.
De heer Papineau Salm (PvdA) merkt nog op dat we moeten kijken naar het resultaat, hoe we
dit gezamenlijk kunnen bereiken.
De voorzitter sluit dit agendapunt af. De voordracht zal worden behandeld in de Provinciale
Staten vergadering van 8 oktober 2018.
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