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Agenda
Informatieavond 7 oktober 2010

• Inleiding 

• Presentatie door beleidsmedewerker volkshuisvesting

• Presentatie door Kennemer Wonen 

• Kaderstelling woonvisie
• welke onderwerpen dient Bergen in te brengen 

• Toelichting op het vervolgtraject



Volkshuisvesting

Rijk
• Sturing op hoofdlijnen dmv wet- en regelgeving (Huisvestingswet, 
Woningwet, Wet op de Huurtoeslag, Besluit Beheer Sociale 
Huursector)
• Kaders scheppen voor ordening en sturing
• Toezicht houden

Provincie
• Kaders stellen – provinciale structuurvisie en provinciale woonvisie
• Toezicht houden
• Coördineren



Volkshuisvesting

Gemeente 
• Eerstverantwoordelijke voor lokale volkshuisvestingsbeleid
• Maakt bestemmingsplannen
• Houdt toezicht op nieuwbouw en kwaliteit van bestaande 
woningvoorraad

Toegelaten instellingen (woningcorporaties)
• Maatschappelijke (privaatrechtelijke) organisaties met publieke
taken
• Uitsluitend werkzaam op gebied volkshuisvesting 



Volkshuisvesting

• woningbehoefteonderzoek  (Regionaal woonwensen- en 
woonbelevingsonderzoek Companen) 

• woonvisie (provinciaal, regionaal, lokaal)

• prestatieafspraken (met woningcorporatie(s))



Volkshuisvesting
 

Beleidsvoorbereiding

Beleidsuitvoering

Monitoring

Beleidsvaststelling

Prestatieafspraken

Beleidsvoorbereiding

Beleidsuitvoering

Monitoring

Beleidsvaststelling

Prestatieafspraken



Woningbehoefteonderzoek

Doel: een reëel beeld krijgen van de wensen, verwachtingen en 
mogelijkheden van de burger
(orde van grootte, trends)

Het woningbehoefteonderzoek 
- dient als onderlegger voor het opstellen van nieuwbouw-
programma’s;
- dient om inzicht te krijgen in de herstructureringsopgave;
- brengt woonwensen van ouderen en de behoefte aan 
zorgvoorzieningen in beeld.



Woonvisie 

In de woonvisie  
- staat het beleid over wonen in de breedste zin van het woord;
- wordt vastgesteld wat de betreffende overheid de komende jaren op 
het gebied van wonen wil bereiken;
- wordt sturing gegeven aan de ontwikkelingen op het gebied van 
wonen.

De woonvisie is het kerninstrument voor de gemeentelijke overheid.



Prestatieafspraken

Afspraken tussen gemeente en woningcorporatie over uitvoering 
woonvisie

Gebruikelijke thema’s (gerelateerd aan prestatievelden corporaties): 
- betaalbaarheid van het wonen
- bijzondere doelgroepen
- aanpak wonen met zorg
- aanpak bestaande woningvoorraad
- leefbaarheid woonomgeving
- nieuwbouw



Provinciale woonvisie 

Provinciale structuurvisie Kwaliteit door Veelzijdigheid 
(kwantiteit) provinciale woonvisie (kwaliteit) “Goed 
wonen in Noord-Holland”

• Provinciale woonvisie is kader voor afspraken en projectvoorstellen

• Doelstelling: “In 2020 beschikken de inwoners van Noord-Holland 
over voldoende woningen met een passende kwaliteit en een 
aantrekkelijk woonmilieu”. 



Provinciale woonvisie 

Speerpunten

1. Verbeteren afstemming vraag en aanbod
2. Verbeteren afstemming voorzieningen in woonomgeving bij de 

vraag van bewoners
3. Verbeteren duurzaamheid woningaanbod en woonomgeving



Provinciale woonvisie 

Opgaven binnen speerpunten: 

Speerpunt 1:
• Flexibel omgaan met de kwantitatieve opgave en de consument 
centraal stellen.
• Ruimte bieden voor (specifieke) woonwensen.
• Stimuleren wonen boven winkels.
• Streven naar een gevarieerd, volwaardig en betaalbaar 
woningaanbod voor jongeren en starters.
• Streven naar gevarieerd en volwaardig woningaanbod voor de 
toenemende groep senioren en zorgvragers.
• Mogelijk maken dat ouderen langer in hun huidige woning blijven
wonen.



Provinciale woonvisie 

Speerpunt 2:
• Zorgvoorzieningen bereikbaar voor zorgvragers.
• Leefbaarheid kleine kernen borgen.

Speerpunt 3:
• Stimuleren energiemaatregelen in nieuwbouw en bestaande bouw.
• Stimuleren duurzaamheid in herstructurering- en 
transformatieopgaven.



Provinciale woonvisie 

• Uitwerking in RAP’s: Regionale Actieprogramma’s.

• RAP’s: concrete regionale afspraken en projectvoorstellen tussen 
regio’s en provincie. Maatwerk staat centraal.

• Doel RAP’s: kwantitatieve en kwalitatieve regionale 
woningbouwprogrammering.

•Kwantitatief programma: verdere verfijning verstedelijkingsafspraken

•Kwalitatief programma: o.a. prijsklassen, huur of koop, mate van
toegankelijkheid, duurzaamheid, aandeel (C)PO, wonen boven 
winkels et cetera



Provinciale woonvisie 

Ontwerp provinciale woonvisie
25 mei 2010 vastgesteld in GS
27 september 2010 vastgesteld in PS

• Afronden RAP’s voor periode 2011-2015 in 1e kwartaal 2011.
• In 2015 worden de RAP’s voor de periode 2016-2020 opgesteld. 
• Laatste kwartaal 2010 wordt het plan van aanpak voor het opstellen 
van de RAP’s gemaakt en vastgesteld. 



Regionale woonvisie 

Voorstel aan wethouders PONK Wonen:

• Aansluiten op / gelijktijdig ontwikkelen met opstellen Regionale 
Actieprogramma’s (RAP’s)

• Faseren en doseren – afspraken maken met woningcorporaties en 
projectontwikkelaars over afstemming woningbouwprojecten in de 
regio Alkmaar

• Aantal aanvullende thema’s
Denk bijvoorbeeld aan : - duurzaamheid

- woonruimteverdeling 



Lokale woonvisie 

• Woonvisie 2005-2009 “Van woonwens tot maatwerk”

– Doelgroepen
– Voorraadbeleid
– Wonen-welzijn-zorg

• Evaluatie woonvisie 2005-2009 (besproken in ARC december 
2009)
• Informatienotitie (besproken in ARC juni 2010)



Lokale woonvisie 

8 thema’s:

1. Mogelijkheden voor starters 
2. Opplusonderzoek huurwoningvoorraad
3. Actieplan Wonen-Welzijn-Zorg
4. Onderzoek Bouwlocaties
5. Ontwikkelingslocatie Westrand Egmond aan den Hoef
6. Ontwikkelen en gebruiken van kwaliteitslabel
7. Stimuleren aanpassing van particuliere woningvoorraad
8. Prestatieafspraken



Kaderstelling woonvisie

Onderwerpen?

Aangedragen door raadsleden

• Verdeling woningbouwcategorieën
• Inkomensgrenzen en woningbouwcategorieën
• Consequenties demografische ontwikkelingen
• Doelgroepen 
• Duurzaamheid
• Woningbouwlocaties
• Omgaan met zorgcirkels (woonservicezones)



Vervolgtraject

21 oktober 2010:

- Kaderstelling woonvisie
Inhoudelijke discussie

- Binnenstedelijk bouwen


