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Terugkoppeling voor wethouders Ruimte en Wonen, uit Bestuurlijk Overleg
Ruimte en Wonen d.d. 18 februari 2019 t.b.v. terugkoppeling aan colleges en
raden

Zuidelijke Randstad – OV-bereikbaarheid van de regio
Voor alle gemeenten in Midden-Holland is een goede bereikbaarheid van belang. Niet alleen uit
oogpunt van verkeer, maar ook vanwege economische ontwikkelingen en wonen. Het vergt een goede
en tussen de verschillende portefeuilles afgestemde regionale lobby om steeds hetzelfde geluid te laten
klinken.
De leden van het BO Ruimte Wonen hebben afgesproken dat zij daartoe een intensivering van de
belangenbehartiging op regionale schaal willen. Dat kan via de tot nu toe gebruikelijke kanalen zoals via
de OV-Spoortafel / Stedenbaan (onderdeel van de Zuidelijke Randstad) en via het interprovinciale
portefeuillehoudersoverleg Wonen – Verstedelijking. Op de schaal van de regio Midden-Holland willen
de leden van het BO Ruimte Wonen vaker overleg met de gedeputeerde in een extra Bestuurlijke Tafel
Ruimte Wonen Economie. Via dat kanaal kunnen de belangen van de regio nog eens extra voor het
voetlicht gebracht worden in de samenwerking van de Zuidelijke Randstad en in het Bestuurlijk Overleg
Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (BO MIRT). De gedeputeerde ruimte, wonen,
economie acteert in het BO MIRT mede namens de regio Midden-Holland.
De regionaal op te stellen verstedelijkingsagenda Midden-Holland (zie hieronder) vormt
Bestuurlijke Tafel Ruimte, Wonen, Economie
Het BO Ruimte Wonen wil de frequentie van dit overleg met gedeputeerde ruimte, wonen, economie en
waterschapsbestuurders verhogen naar minimaal 2 keer per jaar ter versteviging van de
belangenbehartiging Midden-Holland.
Verstedelijkingsagenda Midden-Holland en afstemming omgevingsvisies
Het BO Ruimte Wonen heeft de ambitie om een regionale verstedelijkingsagenda op te stellen en zo de
bestuurlijk gedragen doelen via verschillende bovenregionale bestuurlijke overleggen te behartigen. In
het overleg van 18 februari is afgesproken om die lobby te ondersteunen met een aantrekkelijk en
compact beeldend (digitaal) overzicht.
Als centrale bestuurlijk aangedragen doelen willen zij in het overzicht het volgende vertaald zien:
- Inspelen in Midden-Holland op kansen voor (versnelling) woningbouw.
- Beinvloeden van ruimtelijke visies van provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid.
- Versterken van regionale samenhang van met name Ruimte – Wonen, Verkeer en Vervoer en
Economie.
Deze integrale regionale verstedelijkingsagenda kan eveneens door de gemeenten worden benut als
een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.
Actualisatie Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
Het concept van de nieuwe Regionale Agenda Wonen Midden-Holland is bestuurlijk besproken op 18
februari. Afgesproken is om het concept opiniërend aan de raadsleden voor te leggen op een nader te
bepalen middag.
Geactualiseerde Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland
De geactualiseerde RPW MH (overzicht per 1 juli 2018) is aan het college van gedeputeerde staten
voorgelegd als onderdeel van de Regionale Agenda Wonen 2013 - 2018 met een toelichting op de in de
RPW MH aangebrachte technische veranderingen. In de aanbiedingsbrief is melding gemaakt van de
inspanningen van de samenwerkende gemeenten om samen met vele partijen in de regio te komen tot
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een nieuwe Regionale Agenda Wonen Midden-Holland waaronder een nieuwe
programmeringsmethodiek. Daarbij is de verwachting uitgesproken dat de nieuwe RAW MH en de
daarvan deel uitmakende programmeringsmethodiek een stevige basis biedt voor onderbouwing ten
behoeve van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.
Mede dankzij de samenwerking met de vele bij de regionale woonagenda betrokken partijen en de
bundeling van kennis en inzichten, verwachten de leden van het BO RW dat zij zich kunnen blijven
inzetten voor bijdragen aan de grote behoefte aan woningen in de zuidelijke randstad.

