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De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

40.000 extra woningen in Holland boven Amsterdam 

 

 

Geachte dames en heren, 

Vanuit de samenwerking in Holland boven Amsterdam is een gezamenlijke aanbod opgezet.  

In de regio Holland boven Amsterdam neemt de druk op de woningmarkt vanuit de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) steeds meer toe. Om te zorgen dat wij ondanks deze druk 

voldoende aanbod houden voor de al bestaande lokale vraag moet er meer gebouwd worden. 

Hiervoor wordt vooral gericht op plaatsen waar de druk het grootst is. Het aanbod houdt echter 

rekening met het overlopende effect op de woningmarkt in de gehele regio NHN.  

 

De urgentie op het woningbouwdossier is groot. Dit ook vanwege de brief van Minister Ollongren 

van 17 mei jl. met daarin een oproep aan gemeenten en regio’s om de woningbouwopgave te 

versnellen. Ook de net ondertekende Nationale Woonagenda 2018-2021 en de aankomende 

Provinciale Staten verkiezingen vragen om snelle actie. Het is belangrijk om nu het momentum te 

pakken en ons bod bij het Rijk en de Provincie te presenteren.  

 

Alvorens het bod openbaar te maken, is het van belang om de colleges en raadsleden in de 18 

gemeenten te informeren. Indien onze regio wordt erkend in dit aanbod zullen de locaties verder 

uitgewerkt worden en zal besluitvorming de reguliere weg volgen. 

 

Het bod is een korte en bondige propositie met een aantal belangrijke beelden die het verhaal 

kracht bij zetten. In het kort komt het erop neer dat de druk op de woningmarkt in Noord-Holland 

hoog is, o.a. omdat onze regio een aantrekkelijk alternatief is voor de dure, volle Amsterdamse 

regio. Men kan hier een aantrekkelijke betaalbare woning vinden terwijl de MRA prima te 

bereiken is. Ons bod houdt in dat we woonmilieus kunnen ontwikkelen op karakteristieke, 

bereikbare locaties waar de bovenregionale marktdruk voelbaar is. In totaal gaat het om ca. 

40.000 extra woningen, waarvoor  een aantal voorbeeldlocaties worden benoemd die aan deze 

voorwaarden voldoen en aansluiten bij de vraag naar centrum- en groenstedelijke woonmilieus 

vanuit de MRA. 

 

Het bod is in de bijlage toegevoegd. Morgen (16-7) wordt de pers hierover geïnformeerd. 

Vervolgens zal het bod z.s.m. besproken worden met het Rijk (Expertteam), Provincie en MRA.   

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 

Raadsinformatiememo 


