
Gemeente Noordwijk

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 298

2200 AG  NOORDWIJK 

Onderwerp

Motie: 40% sociale woningbouw bouwlocatie 

Bronsgeest, verhogen percentage sociale huur

Gedeputeerde Staten

Contact

E.S. Doon

T 06 11 79 37 64

es.doon@pzh.nl

E. Sprietsma

T 070 - 441 62 47

e.sprietsma@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2018-671948793

Uw kenmerk

Z/18/049984 D/104274

Bijlagen

--

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Geacht college,

Wij hebben uw brief van 9 oktober 2018 over het onderwerp motie raad tot 40% sociale 

woningbouw op bouwlocatie Bronsgeest in goede orde ontvangen. 

Meer sociale woningbouw locatie Bronsgeest

U heeft ons college gevraagd om in te stemmen met het bouwen van maximaal 60 extra 

woningen ten behoeve van de sociale huursector op locatie Bronsgeest. Het gaat totaal om 

maximaal 660 woningen in plaats van 600 woningen. Daarmee wordt het percentage sociale 

woningbouw, conform de motie van uw raad, verhoogd van 30% naar 40% voor de locatie 

Bronsgeest. 

Wij steunen uw initiatief voor het verhogen van het aandeel sociale woningbouw in het plan 

Bronsgeest en hebben geen bezwaar tegen de door u gevraagde ophoging van het totaal aantal 

woningen op deze locatie. U heeft, zoals u in uw brief aangeeft, de locatie Bronsgeest recent 

regionaal afgestemd en in het regionale woningbouwprogramma 2018, dat wij op 6 december 

2018 hebben ontvangen, opgenomen. In 2019 zullen wij en Provinciale Staten dit regionale 

woningbouwprogramma in behandeling nemen. Dan pas kan het college en Provinciale Staten 

een definitief besluit nemen over het ophogen van het aantal woningen op locatie Bronsgeest.

Verder gaan wij ervan uit dat dit extra aantal ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd binnen 

de sociale huursector en dat u de aantallen monitort. Wij vinden het belangrijk dat de bebouwde 

oppervlakte van het plangebied door de toevoeging van maximaal 60 sociale woningen niet 

toeneemt.
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Tot slot zetten wij graag het gesprek voort over verdere uitgangspunten in relatie tot de 

Verordening ruimte en mobiliteit. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben 

opgenomen. PZH-2018-671948793 dd. 11-12-2018


