
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Actualisatie regionale woonagenda 2017 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Efficiencytaak  
    

3. Regionaal belang  
De regionale woonagenda geeft een 
onderbouwing voor de woningbouwplannen van 
de gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen. De 
Provincie toetst hieraan. Met de actualisatie van 
de woonagenda kunnen de gemeenten voldoen 
aan de 1e trede van de Ladder Duurzame 
Verstedelijking, zodat afzonderlijke bouwplannen 
niet meer door de provincie worden getoetst. 
 
 
De provincie Zuid-Holland heeft de gemeenten 
van Holland Rijnland gevraagd om de regionale 
woonagenda 2014 te actualiseren en voor 1 juli 
2017 de geactualiseerde woonagenda aan de 
provincie toe te zenden.  
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

27 oktober 2016 
 
9 november 2016 
 
 
 
 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeenten 
van Holland Rijnland gevraagd om de regionale 
woonagenda 2014 te actualiseren en voor 1 juli 
2017 de geactualiseerde woonagenda aan de 
provincie toe te zenden. Dit is een driejaarlijkse 
verplichting voor gemeenten. 
 
De regionale woonagenda geeft een 
onderbouwing voor de woningbouwplannen van 
de gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen. De 
Provincie toetst hieraan. Met de actualisatie van 
de regionale woonagenda kunnen de gemeenten 
voldoen aan de 1e trede van de Ladder Duurzame 
Verstedelijking, zodat afzonderlijke bouwplannen 
niet meer door de provincie worden getoetst. 
 
Vanuit efficiency oogpunt ligt het in de rede om 
het DB (ic de voorzitter van het pho 
Leefomgeving/ wonen) te vragen om als 
bestuurlijk opdrachtgever op te treden en de 
kosten voor dit project met de gemeenten te 
verrekenen op basis van inwoneraantal. De 
projectgroep bestaat uit vakambtenaren wonen 
van de deelnemende gemeenten. De strategische 
eenheid Holland Rijnland levert procesregie op dit 
project. 
 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: de kosten worden inzichtelijk gemaakt 
in het plan van aanpak en verrekend naar rato 
van het inwoneraantal. 
 

   
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

 
 Eerdere besluitvorming: 

 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
  



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: F.H. de Lorme van Rossem/ A. Nierop 
Organisatie: Holland Rijnland/ Strategische Eenheid 
 

 
Onderwerp: Procesvoorstel actualisatie regionale woonagenda 2017. 
 
Beslispunten: 
Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland vraagt het PHO leefomgeving (onder voorbehoud 
van instemming door DB op 27 oktober 2016) om 

I. de portefeuillehouder wonen in het DB als bestuurlijk opdrachtgever namens de 
14 gemeenten in regio Holland Rijnland aan te wijzen voor de actualisatie 
regionale woonagenda 2017; 

II. de secretaris van Holland Rijnland als ambtelijk opdrachtgever aan te wijzen; 
III. de uitvoering van het opstellen van de regionale woonagenda te beleggen bij de 

gemeenten. Holland Rijnland levert uren t.b.v. de procesregie.  
IV. de vaststelling van de regionale woonagenda 2017 te laten geschieden door het 

Algemeen Bestuur Holland Rijnland met uitzondering van de gemeentelijke 
planlijsten woningbouw. Hiervoor ligt de vaststellingbevoegdheid bij de 
betreffende gemeente; 

V. het PHO leefomgeving advies uit te laten brengen aan de gemeenten over de 
regionale woonagenda 2017; De gemeenten kunnen een zienswijze indienen op 
de door het PHO opgestelde ontwerp. 

VI. te besluiten dat de regionale woonagenda 2017 tenminste dient te bestaan uit de 
door de provincie vereiste onderdelen: actualisatie woningbouwprogramma in 
aantallen, locaties, woonmilieus en prijsklassen en een hoofdstuk huisvesting 
bijzondere doelgroepen; 

VII. te besluiten welke aanvullende informatie (de relatie met kantorenagenda, 
regionale woonagenda en bestemmingsplannen, verduurzaming woningvoorraad 
en duurzaam realiseren woningbouwopgave i.r.t. bodemdaling ) op basis van de 
lokale woonagenda’s wordt opgenomen in de actualisatie van de regionale 
woonagenda; 

VIII. ten behoeve van het opstellen van de actualisatie van de regionale woonagenda 
financiële middelen beschikbaar te stellen, die worden verrekend met de 
gemeenten op basis van gemeentelijk inwoneraantal; 

IX. kennis te nemen van de mogelijkheid dat de woonagenda kan worden aangevuld 
met de regionale keuzes m.b.t. de verstedelijkingsagenda Netwerk Zuidelijke 
Randstad en de op te stellen omgevingsagenda’s van gemeenten.  
 

  

Vergadering: PHO Leefomgeving/ wonen 
Datum: 9 november 2016 
Tijd: «MEETING_TEXT9» 
Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  



 

Inleiding: 
 
De provincie Zuid-Holland vraagt de gemeenten van Holland Rijnland om de regionale 
woonagenda te actualiseren. Hierover heeft de Provincie Zuid-Holland een brief aan de 
regio, het DB,  gezonden. (PZH-2016-564133412 dd 20-09-2016) (zie bijlagen) 
 
In de brief van de provincie staan de volgende uitgangspunten benoemd: 
 
Actualisatie regionaal woningbouwprogramma, op basis van woningbouwprojecten.  
• Te hanteren perioden zijn 2017-2023 en 2023-2027. 
• Inzicht in woningbouwprojecten. Per project (geschatte) jaar van de start van de bouw 

en het jaar van oplevering. 
• Inzicht in woonmilieus op projectniveau.  
• Inzicht in prijsklassen op projectniveau  
• Aanlevering van de informatie het liefst via de Planmonitor wonen.  
• Onderbouwing regionale woningbouwprogramma in relatie tot behoefte. 
• Vergelijking van het regionale woningbouwprogramma met de behoefte naar 

woonmilieus en prijsklassen. 
• De gemeenten in Holland Rijnland trekken conclusies m.b.t. de vraag-aanbod 

verhouding. 
 
Vervolgens wordt de suggestie gedaan om aanvullend de volgende gegevens op de 
nemen (de + variant): 
• Relatie met regionale kantorenvisie (transformatie leegstaand vastgoed/van 

werklocaties naar woonlocatie). 
• Relatie regionale woonagenda en bestemmingsplannen.  
• Verduurzaming woningvoorraad. 
• Duurzaam realiseren woningbouwopgave/bestaande bouw in relatie tot bodemdaling 
 
Tweede element in de actualisatie is het opnemen van de huisvestingsopgave van 
bijzondere doelgroepen. De provinciale brief geeft het volgende hierover mee: 
 
Beschrijving waarop wordt gezorgd voor passend aanbod doelgroepen huurbeleid Rijk. 
• (Effect) prestatieafspraken versus omvang doelgroepen huurbeleid Rijk. 
• Beschrijving regionale opgave huisvesting vergunninghouders, arbeidsmigranten en 

mensen die zorg ontvangen. 
• Beschrijving hoe schaarste woningen onder de liberalisatiegrens wordt beperkt en op 

welke termijn. 
 
Dit element heeft overlap met het speerpunt huisvesting bijzondere doelgroepen vanuit 
de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland en de huisvestingsopgave die voortkomt uit 
de decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen van centrumgemeente 
Leiden. 
 
Beoogd resultaat 
Puntsgewijs wordt met dit project beoogd: 
 Actualisatie regionale woonagenda Holland Rijnland 
 Aansluiten bij de wensen en eisen die de Provincie ten aanzien van de actualisatie 
 Actualisatie Woningbehoefteprogramma 
 Inzicht in actuele woningbehoefte/vraag (kwantitatief en kwalitatief) 
 Inzicht in woningaanbod: Aantallen, locaties, prijsklassen, typologie en woonmilieus 



 

 Helder protocol voor regionale afstemming van nieuwe woningbouwplannen 
 Instrument voor toetsing eerste trede van de Ladder 
 
Rol Holland Rijnland 
De rol voor Holland Rijnland in dit voorstel komt voort uit efficiency. In de nieuwe 
inhoudelijke agenda Holland Rijnland is geen rol weggelegd voor de strategische eenheid 
in het opstellen van actualisatie van de regionale woonagenda. Holland Rijnland heeft 
met name een platform- en belangenbehartigingsrol. Omdat de provincie Zuid-Holland in 
dit geval de vraag stelt via het DB aan 14 gemeenten ligt het wel voor de hand om 
Holland Rijnland een rol te geven in de procesregie. Dat wil zeggen, de gemeenten 
vragen via de portefeuillehouders wonen aan het DB om als bestuurlijk opdrachtgever te 
fungeren voor deze opdracht en de secretaris van Holland Rijnland aan te wijzen als 
ambtelijk opdrachtgever. De strategische eenheid treedt op als procesregisseur voor de 
projectgroep actualisatie regionale woonagenda 2017, die ingevuld wordt door 
ambtenaren uit de diverse gemeenten. 
 
Beoogd effect: 
Het beoogd effect is de actualisatie van de regionale woonagenda Holland Rijnland 2017 
voor 1 juli 2017 
 
Argumenten:  
 
1.1 Holland Rijnland heeft geen uitvoerende rol in de actualisatie van de regionale 

woonagenda 
Met de aanvaarding van de inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016-2020 hebben 
de deelnemende gemeenten besloten het takenpakket van de strategische eenheid 
van Holland Rijnland te beperken. 

1.2 het actualiseren van de regionale woonagenda is een drie-jaarlijkse verplichting 
vanuit de provincie 
Daarmee blijven de gemeenten voldoen aan de wettelijke verplichting. 

1.3 Omdat de provincie via het DB alle gemeenten vraagt de regionale woonagenda te 
actualiseren ligt het voor de hand om het opdrachtgeverschap bij 1 partij te beleggen 
Vanuit efficiency kunnen de gemeenten besluiten om het DB te vragen als bestuurlijk 
opdrachtgever voor dit project te fungeren en het ambtelijk opdrachtgeverschap te 
beleggen bij de secretaris. Vanuit de strategische eenheid wordt 
procesondersteuning aan de projectgroep (bestaande uit ambtenaren wonen uit de 
deelnemende gemeenten) geboden. De projectgroep stelt een plan van aanpak op 
en na instemming portefeuillehouders Leefomgeving Wonen, werken zij projectmatig 
de actualisatie van de regionale woonagenda uit. 

1.4 Uitvoering bij de gemeenten 
Omdat de actualisatie geen taak meer is van Holland Rijnland zijn het de gemeenten 
die zelf de actualisatie van de woonagenda vormgeven. Daarbij treedt Holland 
Rijnland op als procesregisseur. 

1.5 Besluitvorming loopt via het Algemeen Bestuur 
De vaststelling van de regionale woonagenda 2017 is belegd bij  het Algemeen 
Bestuur Holland Rijnland met uitzondering van de gemeentelijke planlijsten 
woningbouw. Hiervoor ligt de vaststellingbevoegdheid bij de betreffende gemeente. 
Het PHO leefomgeving zal advies uitbrengen aan de gemeenten over de regionale 
woonagenda 2017; De gemeenten kunnen een zienswijze indienen op de door het 
PHO opgestelde ontwerp. 



 

. 
1.6 Regionale afstemming is nodig. Gezamenlijk werken aan de actualisatie van de 

regionale woonagenda Holland Rijnland is effectiever en efficiënter. 
De provincie vraagt de actualisatie van de regionale woonagenda waarmee 
gemeenten voor hun bouwplannen kunnen voldoen aan de eerste trede van de 
Ladder van duurzame verstedelijking. Deze geactualiseerde woonagenda moet 
regionaal afgestemd zijn. Door de coproductie en de gezamenlijke inzet kunnen 
gemeenten efficiënter de actualisatie realiseren. De kosten van de actualisatie, de 
inzet van een bureau voor onderzoek en organisatie van bijeenkomst(en) kunnen 
gedeeld worden. Het voorstel is om de kostenverdeling obv het inwoneraantal te 
doen. 

 
Kanttekeningen/risico’s: 

• De provincie vraagt de gemeenten in de regio om voor 1 juli 2017 de actualisatie 
gereed te hebben. Om dat tijdpad te halen wordt naast het instellen van een 
projectgroep en ondersteunende werkgroepen ook een extern bureau 
ingeschakeld om de benodigde onderzoeken te doen en als penvoerder op te 
treden. 

 
Financiën:  
De kosten voor dit project komen te staan in het plan van aanpak. De kosten voor dit 
project worden verdeeld over de gemeenten naar rato van het inwoneraantal. 
 

overzicht kostenverdeling gemeenten Holland 
Rijnland obv inwoneraantal 

budget voorbeeld   budget voorbeeld  

    €         40.000   €         50.000  
gemeente inwoneraantal verhouding 

tot totaal 
Bijdrage per 
gemeente 

Bijdrage per 
gemeente 

Alphen aan den 
Rijn 

107396 19,54% €          7.816   €          9.770  

Hillegom 21101 3,84% €          1.536   €          1.920  
Kaag en Braassem 25844 4,70% €          1.881   €          2.351  
Katwijk 63633 11,58% €          4.631   €          5.789  
Leiden 121562 22,12% €          8.847   €         11.059  
Leiderdorp 26853 4,89% €          1.954   €          2.443  
Lisse 22539 4,10% €          1.640   €          2.050  
Nieuwkoop 27114 4,93% €          1.973   €          2.467  
Noordwijk 25604 4,66% €          1.863   €          2.329  
Noordwijkerhout 16063 2,92% €          1.169   €          1.461  
Oegstgeest 22997 4,18% €          1.674   €          2.092  
Teylingen 35656 6,49% €          2.595   €          3.244  
Voorschoten 25150 4,58% €          1.830   €          2.288  
Zoeterwoude 8114 1,48% €             591   €             738  
  549626 100,00% €         40.000   €         50.000  
 
Uiteraard moeten de kosten voor de uren procesregie vanuit Holland Rijnland, het 
externe bureau en eventuele bijeenkomsten nog bepaald worden. Het overzicht geeft een 
beeld van de verdeling van de kosten. 
 



 

De eerstvolgende stap:      
Na besluitvorming door het portefeuillehouderoverleg wonen zal een projectgroep worden 
geformeerd die bestaat uit vakambtenaren wonen van een aantal gemeenten met 
procesregie vanuit de strategische eenheid. Dit projectteam fungeert als kopgroep en zal 
een plan van aanpak opstellen dat wordt afgestemd met het ambtelijk overleg wonen en 
daarna met het portefeuillehouderoverleg wonen. Op basis van het plan van aanpak 
besluiten de portefeuillehouders over projectelementen als Geld, Organisatie, Tijd, 
Informatie en Kwaliteit (GOTIK) en wordt het project actualisatie regionale woonagenda 
2017 uitgevoerd.  
 
Communicatie: 
Omdat Holland Rijnland een beperkte rol heeft en de gemeenten zelf in de uitvoerende 
rol zitten zal de communicatie vooral via de projectgroepleden naar hun eigen 
portefeuillehouders verlopen. Wel kan Holland Rijnland via nieuwsbrieven, zoals de 
interne nieuwsbrief Regio en via regiomiddagen de voortgang van het project melden. 
 
Evaluatie: 
nvt. 
 
Bijlagen: 
brief van provincie PZH-2016-564133412 dd 20-09-2016 met bijlagen. 


