Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij:

Terugkoppeling voor wethouders Ruimte en Wonen, uit Bestuurlijk Overleg
Ruimte en Wonen d.d. 23 april 2018 t.b.v. terugkoppeling aan colleges en raden

Afstemming omgevingsvisies
Het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen had opdracht gegeven om na te gaan voor welke thema’s
regionale afstemming op grond van het omgevingsbeleid zou moeten plaatsvinden. Daarbij moest ook
worden gekeken naar criteria aan de hand waarvan een keuze gemaakt zou kunnen worden om
thema’s regionaal af te stemmen.
Tijdens het bestuurlijk overleg van 23 april heeft het BO RW zich over het advies gebogen. Daarbij is
gekozen voor de zogenaamde minimale variant. Die houdt in dat vanuit de bestaande programma’s een
verbinding gelegd wordt tussen regionale sectorale visies zoals de bedrijventerreinenstrategie en het
regionaal verkeer- en vervoersplan. Het is niet de bedoeling om een regionale omgevingsvisie op te
stellen.
De keuze is niet gemaakt om voor de zogenaamde maximale variant te gaan. Deze variant zou een
gezamenlijke regionale integrale visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling van de regio opleveren. Een
dergelijke visie zou als position paper ten behoeve van regionale lobby kunnen worden ingezet. Het zou
echter aanzienlijk meer tijd en een complex proces vergen om de gewenste afstemming op diverse
thema’s te bereiken.
Regionale zienswijze Ontwerp Partiële Herziening Visie Ruimte en Mobiliteit
Namens het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen heeft de voorzitter ingesproken tijdens de hoorzitting
van Provinciale Staten op 18 april. Op het gebied van wonen heeft hij daar onder andere gepleit voor
vertrouwen in de regio die zelf verantwoordelijkheid neemt voor passende woningen, afgewogen met
andere belangen. Midden-Holland maakt keuzes die passen bij de lokale en regionale situatie, in lijn
met de Visie Ruimte en Mobiliteit. De inbreng van de voorzitter en de zienswijze kunt u rechtstreeks
raadplegen via deze link.
Regionale Agenda Wonen en Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland
Eerder in 2018 hebben de portefeuillehouders Ruimte Wonen ingestemd met het stappenplan om de
bestaande Regionale Agenda Wonen Midden-Holland (RAW MH) te actualiseren. Een onderdeel van
die actualisatie is het raadplegen van partijen die bij de uitvoering van de RAW MH betrokken zijn.
Vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurdersverenigingen, van zorgpartijen en van
marktpartijen zijn daarom uitgenodigd om mee te denken over het woningaanbod in een aantrekkelijk
en gevarieerd woonklimaat. De gesprekken vinden plaats op 5 juni a.s. De portefeuillehouders hebben
met belangstelling en waardering kennis genomen van de stand van zaken.
Dit geldt ook voor de RPW en de gemaakte afspraken m.b.t. de actualisatie hiervan in de aanloop naar
1 december 2018.
Duurzaamheid
Het BO Ruimte Wonen spreekt zich uit voor nauwe samenwerking met het nieuw ingestelde Bestuurlijk
Overleg Duurzaamheid en de uitvoering van de Regionale Energiestrategie, met name waar het de
ruimtelijke gevolgen betreft.
Verstedelijkingsagenda Gouda
Gouda heeft de onlangs vastgestelde verstedelijkingsagenda toegelicht. Het BO Ruimte Wonen heeft
hiervan kennisgenomen met een presentatie van Gouda. Gouda gaat zich naast de ontwikkeling van
Westergouwe vooral richten op binnenstedelijke ontwikkeling van (hoog)stedelijke woningbouw en
transformatie, met name rond het intercitystation. Deze ontwikkeling kan positief bijdragen aan de
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regionale doelstellingen. Het bestuurlijk overleg spreekt af informatie over de verstedelijkingsambities
van de gemeenten te delen en hierin zoveel mogelijk regionaal op te trekken.
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Het BO RW heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage ruimtelijke adaptatie, die door de
provincie Zuid-Holland met ambtelijke inbreng van onder meer de gemeenten in Midden-Holland is
opgesteld. Regionaal is een ambtelijke werkgroep actief. Het thema zal geagendeerd worden op de nog
in te plannen eerstvolgende Bestuurlijke Tafel Ruimte, Wonen, Economie.

