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Geacht college,


Zoals bekend ls al 

gerulme 

tijd 

in 

voorbereidlng 

de ontwlkkeling 

van 

de wonlngbouwlocatle


Bronsgeest 

ln NoordwiJk. Het 

betreft een aangewezen 

wonlngbouwlocatie 

met een 

omvang


van maxlmaal 600 wonlngen ten 

behoeve van de 

bovenreglonale 

wonlngbehoefte. 

De locatle 

ls


als 

één van de wonlnglocatles 

opgenomen 

ln de Gebledsultwerklng 

Haarlemmermeer-

Bollenstreek, vastgesteld door 

provlnclale 

staten 

van zowel Noord- 

als Zuld-Holland 

ln aprll


2006. Deze 

Gebledsultwerklng 

was de lnterprovlnclale 

reactle op 

het 

vezoek van de


toenmallge 

mlnlster 

van 

VROM 

om 

te onderzoeken 

of er een mogelljkheld 

bestond 

om tussen


de 10 en 20 duizend wonlngen 

extra te bouwen. 

De 

afspraken over 

de wonlngbouwlocaties 

ult


de 

genoemde 

Gebledsultwerklng, 

waaronder 

Bronsgeest, 

zfn door 

uw college 

bij brlef 

van


6 februarl 2007, kenmerk 

DRMIARWIT/444, 

vla de 

reglo 

Holland 

R[nland 

aan 

de betreffende


gemeenten 

kenbaar 

gemaakt. 

Vervolgens 

ls Bronsgeest 

ln diverse streekplannen 

en


provinclale, 

reglonale 

en 

gemeentellJke 

structuurvfsles 

opgenomen 

als wonlngbouwlocatle.


Daarnaast 

is de locatle opgenomen 

ln de Reglonale 

Woonagenda 

Holland Rflnland 

2014


geldend 

voor 

de 

perlode 

2020 

respectlevelfk 2030. 

U 

hebt ln 

september 

2014 lngestemd 

met


deze Woonagenda, met dlen 

verstande dat 

medlo 

2015 

de 

woningbouwplanlljsten 

moesten


worden 

geactuallseerd. 

Genoemde 

actuallsatle 

inclusief 

de bovenreglonale 

wonlngbouwlocatle


Bronsgeest, 

heeft 

plaatsgevonden 

en uw 

college 

heeft hiermee 

b[ 

brlef 

van 

3 november 

2015'


kenmerk PZH-2015-533664661, 

ingestemd. De instemming 

geldt 

expliclet voor trede 

1 

van 

de


ladder voor duurzame 

verstedelUklng, zoals 

bedoeld 

fn 

uw 

VerordeninE 

ruimte respectleve![k


het 

Beslult 

rulmtelljke 

ordenlng.


De woningbouwlocatle Bronsgeest ls 

als nieuwe stedelfke 

ontwlkkeling, 

groter 

dan 3 ha.,


reeds 

opgenomen 

in het Programma 

Rulmte, als onderdeel 

van 

de Visle Rulmte 

& Moblllteit,


Bronsgeest 

komt eveneens 

als 

stedelijke 

ontwlkkellngslocatle, 

groter 

dan 

3 ha., 

voor ln het


Afsprakenkader 

gedateerd 

30 september 

2014 en ls ondertekend 

door 

de voormallge


gedeputeerde, 

de heer 

6. VeldhulJzen, 

en 

de besturen 

van 

de 

gemeenten 

van de 

Greenport


Duln- 

en 

Bollenstreek. Met het Afsprakenkader 

is 

beoogd 

het rulmtel[k 

beleld


van de Greenport Duin- en Bollenstreek, 

zoals 

dat onder meer is 

vastgelegd 

ln


de 

IntergemeentellJke 

Structuurvlsle 

Greenport, 

ook blnnen 

de 

voorsrrut 

42


werklngsperlode van de Vlsle Rulmte 

& Mobilltelt, 

te bestendlgen. 
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