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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664167257 (DOS-2016-
0012688)

Onderwerp

Acties gericht op realisatie woningbouw: uitkomsten verkenningen en vervolgacties

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de acties gericht op de realisatie van

woningbouw, de uitkomsten van een tweetal verkenningen en een doorkijk naar de

vervolgacties.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de acties gericht op de realisatie van

woningbouw, de uitkomsten van een tweetal verkenningen en een doorkijk naar de

vervolgacties.

 

Besluit GS

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor ondergeschikte wijzigingen.

Tevens het verzoek om de inzet van de lobby mede te richten op de fractievoorzitters van de

Tweede Kamer.

Bijlagen

- GS-brief aan PS over Acties gericht op realisatie woningbouw: uitkomsten verkenningen

en vervolgacties

- Rapport ‘Katalyseren woningbouw Zuid-Holland - Aanbevelingen voor de Provincie Zuid-

Holland’ (door bureau Fakton)

- Rapport ‘Verkenning rol provincie bij verstedelijkingsopgave in Zuid-Holland’ (door

bureau Rebel)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 oktober 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 4 april 2018 heeft gedeputeerde Bom-Lemstra in een brief aan Provinciale Staten een tweetal

verkenningen aangekondigd over de versnellingsmogelijkheden voor woningbouw die gepland is

voor zowel de korte als lange termijn. In deze brief geven GS een samenvatting van beide

verkenningen en een doorkijk naar de vervolgstappen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:    € 500.000 

Programma:                        3. Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s:              Geen

 

Genoemd bedrag voor de inzet van de vliegende brigade is verwerkt in de Begroting 2019.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties. De rapporten zijn reeds gepubliceerd op de website. In het

kader van de actieve informatieplicht sturen Gedeputeerde Staten de rapporten met een

toelichtende brief aan PS.

 

2 Proces

 

Op 4 oktober 2018 organiseert de provincie voor de 3e keer een Verstedelijkingsconferentie. Op

deze conferentie zullen gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen aanwezig zijn. Gedeputeerde

Bom-Lemstra zal in haar openingsspeech ingaan op de uitkomsten van de beide verkenningen en

de drie maatregelen noemen die de provincie neemt die bijdragen aan de versnelde realisatie van

de woningbouwopgave, zoals toegelicht in de brief. De drie maatregelen zijn: inzet van een

vliegende brigade voor extra capaciteit bij gemeenten, vereenvoudiging van de

woningbouwprogrammering en inzet van bestaande middelen die bijdragen aan de versnelling

van woningbouw.

 

3 Communicatiestrategie

 

Voorafgaand aan de Verstedelijkingsconferentie op 4 oktober 2018 zal er een nieuwsbericht

verschijnen en zal actief de media worden opgezocht. 

 


