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Subsidieregeling Besluit van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland
houdende regels omtrent subsidie
versnelling woningbouw
gemeenten Noord-Holland
(Uitvoeringsregeling subsidie
versnelling woningbouw
gemeenten Noord-Holland 2019)
Deze subsidieregeling geldt
kennelijk alleen voor NH Noordgemeenten. Ik neem aan dat de
andere gemeenten in NH in een
ander subsidiebesluit aan de orde
komen. Graag meer informatie.
Ook graag de reden als dat niet het
geval is.

Antwoord

Het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en
Versnellen Woningbouw is begin 2018 vastgesteld door PS.
Daarbij is afgesproken dat er, in samenwerking met de MRA,
een “flexibele schil” zou worden ingericht voor de MRA. Dit
is bij besluit van GS op 17 juli 2018 gebeurd. Daartoe is €2,7
miljoen subsidie overgemaakt naar de gemeente
Amsterdam, die voor de MRA deze subsidie beheert omdat
de MRA geen rechtspersoon is. Ook het Rijk (€ 1 miljoen) en
de provincie Flevoland (€ 0,2 miljoen) hebben subsidie voor
deze MRA “flexibele schil” beschikbaar gesteld en aan
Amsterdam overgemaakt. Gemeenten uit NH-zuid (de MRA
gemeenten) kunnen aanspraak maken op deze subsidie, via
het Kernteam Versnelling van de MRA, waaraan ook de
provincie Noord-Holland deelnemer is. In de MRA is
afgesproken dat, net als in Noord-Holland Noord, extra
personeel kan worden ingehuurd met cofinanciering.
Voorwaarde in de MRA is dat het gaat om
versnellingsprojecten die een wezenlijke bijdrage leveren
aan de bouwopgave van 15.000 woningen per jaar en
daartoe op de “projectenlijst versnellingsmogelijkheden
woningbouw MRA” worden gezet. Op deze lijst staan ook al
relatief kleine projecten van 200 woningen. In het
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en
Versnellen Woningbouw was afgesproken dat op basis van
de ervaringen in de MRA én de behoefte in NHN, worden
bekeken of er ook een flexibele schil in NHN kon worden
opgezet. Dat is met deze subsidieregeling nu gebeurd. Door
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de lessen uit de MRA kon in NHN een eenvoudiger regeling
worden opgesteld.

