
 

 
 
 

MEMO 

 
 
 

 
Geachte portefeuillehouders wonen, ruimtelijke ordening, economie, verkeer en 
vervoer en maatschappij, 
 
Momenteel werken we hard aan de contouren van de geactualiseerde Regionale  
Woon Agenda. Deze Regionale Woon Agenda (RWA) moet een afstemmings- en 
afwegingskader vormen voor woningbouwontwikkelingen in de regio. De afwegingen 
die hierin centraal staan, hebben niet alleen betrekking op de woningmarkt, maar 
ook op ruimtelijke, economische, infrastructurele een maatschappelijke aspecten. 
Daarmee biedt de Regionale Woon Agenda een integraal kader voor de ontwikkeling 
van het wonen in de regio. 
 
De afgelopen periode zijn belangrijke eerste stappen gezet. Zo zijn de lokale 
woonvisies naast elkaar gelegd, is er een gesprek geweest met stakeholders 
(corporaties, ontwikkelaars, aannemers) en zijn de nodige gegevens over de 
regionale woningmarkt verzameld. Daarmee ligt er een voldoende basis om met u in 
gesprek te gaan over de gewenste ontwikkeling van de regio. Dit willen we doen 
tijdens een gezamenlijk PHO Maatschappij, Economie en Leefomgeving op de 
regiomiddag van Holland Rijnland op 10 mei aanstaande. Vanaf 13.30 uur tot 15.00 
uur staat de bijeenkomst in het teken van de Regionale Woonagenda. 
 
Wat gaan we doen? Eerst zal adviesbureau Companen een korte toelichting geven 
op de voortgang van de Regionale Woon Agenda en enkele achtergronden. Daarna 
gaan we in groepen per subregio in gesprek over de uitgangspunten voor de 
Regionale Woonagenda. Doel is om opdrachten te formuleren richting de 
woningbouwplanning en -programmering.  
 
Het programma is als volgt: 
13.30 uur Welkom door Evert-Jan Nieuwenhuis 
13.35 uur Korte toelichting op de voortgang en achtergronden bij de RWA door 
  Bram Klouwen 
13.50 uur Subregionaal: aan de hand van de regionale kaart opdrachten voor 
  de RWA formuleren 
14.50 uur Bundelen bevindingen van de subregio’s en afsluiting 
 

Aan: portefeuillehouders wonen, ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer 
en maatschappij 

Van: Evert Jan Nieuwenhuis – Dagelijks Bestuur Holland Rijnland/Bureau 
Compaenen 

Datum: 10 mei 2017  
  

Onderwerp: Themasessie Regionale Woonagenda 
 



 

Ik zie uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het dagelijks bestuur van Holland Rijnland 
Evert-Jan Nieuwenhuis 
Portefeuillehouder wonen 
 


