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Regionale afspraken Woningbouw

Geachte leden van de gemeenteraad,

In 2016 heeft u het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) vastgesteld. Hiermee heeft u ingestemd 
met 25 inspanningsverplichting voor de periode 2016 t/m 2020 voor wonen in de regio Zuid- 
Kennemerland en IJmond.
Over de uitwerking van het woningbouwprogramma hebben de regiogemeenten begin 2018 nadere 
regionale afspraken gemaakt in de nota "Uitwerking RAP: regionale afspraken voor de regio Zuid- 
Kennemerland/IJmond in het kader van de Provinciale Ruimtelijke Verordening' (PRV).

In de PRV staan regels waaraan ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen. De Verordening 
geeft de kaders aan voor regionale afspraken over de woningbouwprogrammering.
Het RAP en de jaarlijks te actualiseren overzichten van het programma op de woningbouwlocaties 
vormen de belangrijkste vereisten om te voldoen aan de PRV en zijn voorwaardelijk voor alle 
woningbouwplannen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

De aanpassingen RAP afspraken
In de gehele MRA, inclusief de regio Zuid Kennemerland en IJmond, is er grote woningdruk. De 
behoefteraming voor de MRA voor de periode 2017-2040 bedraagt 230.000 woningen. Tot 2025 zijn er 
105.000 woningen in de regio nodig. Hierdoor wordt er in de regio op grote schaal gezocht naar 
woningbouwlocaties.
Door deze grote behoefte aan extra woningen, zijn de regionale woningbouwafspraken aangepast, voor 
Bloemendaal van 265 naar 315 woningen voor de periode tot 2025. Deze afspraken zijn gebaseerd op 
de huidige plancapaciteit en de projecten die in portefeuille zijn en op de uitgangspunten zoals deze 
zijn geformuleerd in de woonvisie. Deze afspraken hebben het karakter van een 
inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de gemeente zich met deze afspraken niet verplicht tot de 
realisatie.
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Het college heeft ingestemd met de actualisatie PRV en RAP
Op 16 april heeft het college van Bloemendaal, tegelijk met de andere colleges uit de regio Zuid- 
Kennemerland en IJmond, ingestemd met de regionale Provinciale Ruimtelijke Verordening en 
Regionaal Actieprogramma Wonen.

Met vriendelijke groet,
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