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1

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Op grond waarvan is GS bevoegd
om de woonagenda vast te stellen?
Sluit deze bepaling of een andere
bepaling het alsnog ter vaststelling
voorleggen van PS van deze
woonagenda uit?

De Woonagenda is een uitwerking van de Omgevingsvisie 2050.
GS zijn bevoegd deze verder uit te werken. De Woonagenda is
geen visie, maar gericht op uitvoering.

2

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Wat is de definitie van groeiregio in
richtinggevend principe 5?

Een regio waar ook na 2030 groei van de woningbehoefte is
voorzien.

3

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Waarom stellen de gemeenten het
woonakkoord, in tegenstelling tot
de provincie, niet vast?

De woonagenda is een zelfbindend document van de provincie.
Gemeenten kunnen – in regionaal verband – Woonakkoorden
afsluiten met de provincie. Deze worden door alle
regiogemeenten en GS vastgesteld.

4

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Klopt het dat actiepunt 7B op
pagina 6 een uitbreiding is van wat
er tot nu toe met de monitor
plancapaciteit en de online
planviewer woningbouw wordt
gedaan?

De planviewer bestaat al. Wat bij 7B staat is niet nieuw, maar
staat vermeld omdat dit jaarlijks wordt geüpdatet. Bij 7C staat
wel een uitbreiding van de planviewer beschreven: we willen
ook een kaartlaag met informatie over “klimaatstress” aan de
planviewer toevoegen.

Namelijk dat er per door de
gemeente ingevoerde locatie wordt
bekeken wat de haalbaarheid van

In de planviewer wordt de haalbaarheid uitsluitend op basis van
de planologische situatie (bestemmingsplan en ontwikkelfase)
weergegeven.
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woningbouw op deze plek is door
mogelijkheden en belemmeringen
in kaart te brengen?
Worden er categorieën in
haalbaarheid gemaakt en wordt hier
vervolgens rekening mee gehouden
met het berekenen van de
plancapaciteit?
5

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Zijn de op pagina 8 genoemde
concrete opgaven, waarover in de
woonakkoorden afspraken gemaakt
worden, minimale opgaven of
maximale opgaven?

De concrete opgaven waarover gesproken wordt betreffen niet
alleen kwantiteit of woningbouwaantallen, maar kan op elk type
afspraak (ook procesafspraken of afspraken over kwaliteit)
betrekking hebben. Dit is maatwerk per regio.

6

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Op pagina 10 wordt gesproken over
de ladder van duurzame
verstedelijking. Is het aan de
provincie om te bepalen of deze,
door het Rijk gemaakte, ladder van
duurzame verstedelijking
voldoende doorlopen is?

Nee, dat is niet aan de provincie, de gemeente heeft hierin een
eigen verantwoordelijkheid die eventueel kan worden getoetst
door de Raad van State.
We vragen gemeenten een onderbouwing te geven van de
behoefte per kern en voor de gehele gemeente (of regio). Hoe
deze onderbouwing er precies uit komt te zien is afhankelijk van
de specifieke context, het door de gemeente/regio gevoerde
kernenbeleid en de afspraken die hierover in het woonakkoord
worden gemaakt.

Hoe wordt van gemeenten gevraagd
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te kwantificeren of er binnen de
kernen niet voldaan kan worden
aan de vraag voor lokale of
economisch gebonden
werkzoekenden?
Met welke cijfers moeten zij
daarvoor komen?
Moeten in dit aantonen van
behoefte alle kernen in een
gemeente bij elkaar opgeteld
worden, of kan er ook per kern naar
de behoefte worden gekeken?
7

CDA, Van
Andel

7.a.

Loggen

Woonagenda

Geldt er, wanneer uit de Ladder
komt dat er binnenstedelijk niet
genoeg ruimte is, een maximum
aantal woningen voor woningbouw
in het landelijk gebied, aan de
randen van de kern?

Nee, dit is afhankelijk van de behoefte (kwantitatief en
kwalitatief).

