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Geachte leden van het college, 
 
Inleiding 
In een artikel in Binnenlands Bestuur van 7 februari 2019 wordt gesteld dat de provincie Noord-Holland, 
bij monde van gedeputeerde Geldhof, “vindt dat gemeenten hun energie beter kunnen steken in nu 
bouwen dan in plannen voor later”. 
In het zelfde artikel stelt gedeputeerde Geldhof dat “de ambtelijke capaciteit bij gemeenten is 
afgebouwd” en zegt zij “Provinciale Staten heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om met ambtelijke 
capaciteit te helpen de woningbouw te versnellen.” 
 
Waar het gaat om het aanbod van de regio Noord-Holland Noord om 40.000 woningen extra te bouwen 
zegt de gedeputeerde: “Het is natuurlijk prachtig, zo’n ambitie, maar als je echt iets wilt doen om de 
woningnood op te lossen, doe je er verstandig aan om aan de slag te gaan waar je nu al bouwen kan.” 
Over bouwen in het groen stelt zij tot slot: “Als je een plan in het buitengebied hebt wat ook 
binnenstedelijk had gekund en iemand gaat naar de Raad van State, dan vernietigt die dat plan. Kijk, ons 
belang is dat die woningen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Maar wij willen gemeenten ervoor 
behoeden dat ze jarenlang al hun efforts zetten op een buitengebied, waarvan uiteindelijk de Raad van 
State zegt: het kan niet doorgaan.” 
 
Tijdens de laatste ‘Algemene Beschouwingen’ op 6 november 2018 in het kader van de begroting 2019, 
heeft VVD Hollands Kroon net als de minister van BZK aangedrongen op bouwen, bouwen en nog eens 
bouwen.  Daarbij hebben wij aangegeven dat er naar het oordeel van onze fractie, zeker voor de korte en 
middellange termijn, voldoende binnenstedelijke locaties voor handen zijn in de diverse kernen die zich 
uitstekend lenen voor herontwikkeling dan wel transformatie naar woningbouw. Dit geldt zeker voor de 
locaties die in eigendom zijn van de gemeente zelf. Wij hebben het college toen gevraagd om een (soort 
van) ‘Aanvalsplan Wonen’. Uw college heeft bij monde van wethouder Groot op aangegeven ‘die 
handschoen’ te willen oppakken. 
 
Bouwen moet afgestemd zijn op de vraag. Daarover is in het Coalitieakkoord 2018-2022 het volgende 
opgenomen: “Hollands Kroon herziet de visie op wonen. Daarbij wordt het mogelijk te bouwen voor 
doelgroepen. Dit proces wordt ondersteund met een Woonmarktonderzoek voor alle vier de hoofdkernen.  
 



 

 
 
 
Hierbij worden mensen die in de gemeente werken, maar niet wonen nadrukkelijk meegenomen. Naar 
behoefte wordt er ook gebouwd buiten bestaand stedelijk gebied. Na de ontwikkeling van het gebiedsplan 
Wieringermeer en op basis van het resultaat van het woonwensenonderzoek wordt nader bepaald in 
welke volgorde een gebiedsplan wordt opgepakt van Nieuwe Niedorp/Winkel en 
Hippolytushoef/Westerland/Den Oever.”  
 
 
Vraag 1 
Is het college het eens met ons oordeel dat er binnen de diverse kernen voldoende binnenstedelijke 
locaties beschikbaar zijn die zich lenen voor herontwikkeling dan wel transformatie naar woningbouw? 
Vraag 2 
Zo nee, waarom niet? 
Vraag 3 
Zo ja, welke van die locaties lenen zich naar het oordeel van het college als eerste voor een dergelijke 
herontwikkeling dan wel transformatie? 
Vraag 4 
Welke acties heeft het college tot op heden ondernomen waar het gaat om het ‘oppakken van de 
handschoen’ en tot welke concrete resultaten heeft dat tot op heden geleid? 
Vraag 5 
Is er binnen de ambtelijke organisatie voldoende kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit aanwezig om de 
zo noodzakelijke en gewenste woningbouw in onze gemeente te (kunnen) versnellen? 
Vraag 6 
Zo nee, is het college dan voornemens gebruik te maken van de ambtelijke capaciteit die door de 
provincie Noord-Holland beschikbaar is gesteld? 
Vraag 7 
Wat is op basis van de huidige regionale afspraken de ‘harde’ plancapaciteit die binnen Hollands Kroon 
beschikbaar is, en hoeveel hiervan is tot op heden gerealiseerd? 
Vraag 8 
Welke concrete kwantitatieve afspraken en voor welke periode zijn er gemaakt met de verschillende 
woningbouwcorporaties? 
Vraag 9 
In welke kernen kan naar het oordeel van het college niet meer binnenstedelijk worden gebouwd en is 
uitwijken naar een of meer locaties buiten Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) gewenst dan wel 
noodzakelijk? 
Vraag 10 
Is al gestart met het in het Coalitieakkoord 2018-2022 aangekondigde Woonmarktonderzoek? 
Vraag 11 
Zo nee, wanneer wordt er dan wel gestart met dit onderzoek en kan de gemeenteraad de 
onderzoeksresultaten tegemoet zien? 
Vraag 12 
Houdt het college bij de kwalitatieve opgave en in het kader van de doelgroepen benadering, rekening 
met woningbouwtypen die tegemoet komen aan de woonwensen van expats die werkzaam zijn bij/voor  
internationaal opererende bedrijven die gevestigd zijn of die zich (mogelijk) gaan vestigen in Hollands 
Kroon? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie VVD 
Namens deze,  
Erik Annaert  


