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Onderwerp: Planlijst woningbouw 2017

Geacht College,
Hierbij bieden wij u de planlijst 2017 van de regiogemeenten in Holland Rijnland
formeel aan. Wij verzoeken u dit jaarlijkse overzicht dd.13-10-2017 van
plancapaciteit en woningbouvi/programmering te aanvaarden. Bij aanvaarding geldt
voor de woningbouwplannen op de lijst dat ze passen binnen de woningbehoefte en
dat ze beschouwd kunnen worden ais regionaal afgestemd.
2017 is het derde jaar waarin een planlijst is opgesteld. Wederom is gebruik
gemaakt van de provinciaie planmonitor. Invullen van de monitor is voor de
gemeenten een intensief traject. Voldoening is er echter over het resultaat. Het
overleg en de afstemming tussen gemeenten (en binnen de subregio's) is sterk
verbeterd. Zo ook de afstemming met uw medewerkers.
De planlijst wordt steeds meer een lijst waarin niet alleen woningbouwprojecten met
aantallen woningen wordt genoemd, maar ook een lijst die informatie bevat over
kwalitatieve aspecten van die woningen (prijsklassen, soort \A^ning en woonmilieu).
De lijst vormt daarmee een belangrijke bouvirsteen voor een analyse van de
kwalitatieve aspecten van het bouwprogramma. De analyse moet ook een passend
aanbod opieveren voor de doelgroepen van het huurbeleid.
De analyse (en het trekken van conclusies) vindt zijn weerslag in de geactualiseerde
Regionale Woonagenda Holland Rijnland. Het concept hiervan ligt momenteel ter
inzage en wordt gelijktijdig aan u aangeboden.
De planlijst woningbouw 2017 dd. 13-10-2017 is, digitaal, al in uw bezit.
Hoogachtend,
het Oagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris - directeur.
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