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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Toezegging Statencommissie RWE van 12 februari 

over voorbeelden waar het Rijksvastgoedbedrijf

woningbouw frustreert

  

Geachte Statenleden, 

 

U ontvangt deze brief naar aanleiding van de vraag van het lid Van Aelst (SP) bij de behandeling

van het agendapunt ‘Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg’ of er voorbeelden zijn in

de provincie Zuid-Holland waarbij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) woningbouw mogelijk

bemoeilijkt. 

 

Navraag is gedaan of er gevallen bekend zijn waarbij het RVB de omzetting van bezit van het

RVB naar woningen belemmert. De gemeente Gorinchem heeft aangegeven dat de

projectontwikkeling, waarbij sprake is van het omzetten van bezit van het RVB, sneller mag gaan.

Er zijn geen andere kritische signalen ontvangen met betrekking tot het functioneren van het

RVB. Het RVB zelf geeft aan dat zij zich zo veel mogelijk inspant om woningbouw niet te

vertragen. 

 

Daarnaast willen wij u er graag op attenderen dat in de Tweede Kamer onlangs moties

aangenomen zijn over het RVB en woningbouw. Het dictum van beide luidt:

 

- verzoekt de regering, het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht te geven een aanpak te

realiseren waarbij zijn vastgoed, in samenwerking met andere overheden en

marktpartijen, kan bijdragen aan de woningbouw en spoedige woningbouw kan

plaatsvinden, te beginnen bij Pampus, en de Kamer daarover voor de zomer te

informeren;

 

- verzoekt de regering, in kaart te brengen welke bijdrage het Rijksvastgoedbedrijf en

gemeenten kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven, zoals het verminderen van

dakloosheid, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van vrijkomend of ongebruikt

vastgoed voor de realisatie van kleinschalige wooneenheden of (tijdelijke)
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maatschappelijke opvang, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2021 te

informeren.

 

Wij stellen u daarom voor om deze toezegging als afgedaan te beschouwen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  


