
     

Motie Woningbehoefteraming als uitgangspunt voor strategische samenwerking  

De Raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter behandeling van 

raadsbesluit nummer 2020-094 “Raadsvoorstel Programmabegroting”, 

Constaterende dat: 

- Nieuwkoop samen met Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gaat werken aan een 

Ruimtelijke Strategische Agenda voor de Rijn- en Veenstreek; 

- Dit geïnitieerd is door Holland Rijnland en als doel heeft om met een integraal afwegingskader voor 

de regio te komen: de ‘Strategische Agenda Ruimte’;  

- De samenhang tussen thema’s als toekomstige woningbouwlocaties, verstedelijking en het open 

landschap een nadrukkelijk onderdeel zal gaan worden van de te maken afwegingen;  

- De provinciale woningbehoefteraming Nieuwkoop 2019 uitgaat van een aantal van 1910 op te 

leveren woningen, in de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2029; 

Overwegende dat: 

- Het goed is om in de Rijn- en Veenstreek nauw samen te werken om de belangen van toekomstige 

woningbouwmogelijkheden, en specifiek de problemen met bouwen buiten de BSD, het 

stikstofvraagstuk, en de regelgeving m.b.t. geluidscumulatie, krachtig te agenderen;  

- Er in Nederland, maar zeker ook in specifiek in Nieuwkoop, sprake is van een wooncrisis, met name 

voor de lage en middeninkomens;   

- Dit er in de praktijk met regelmaat toe leidt dat met name jongeren/starters en senioren uit onze 

dertien dorpen amper betaalbare huisvesting kunnen vinden in de gemeente, en zich 

noodgedwongen zien om te vertrekken, bijvoorbeeld naar Alphen aan den Rijn;  

- Met name het wegtrekken van jongeren een gevaar vormt voor de toekomstige leefbaarheid van 

onze dorpskernen;  

Concluderende dat: 

- Het daarmee zeer onwenselijk is als de Strategische agenda Rijn- en Veenstreek een 

woningverdelingsvraagstuk wordt waarin, volgens de ramingen aan Nieuwkoop toegewezen 

woningen, uiteindelijk buiten onze gemeentegrenzen terecht komen;  

Spreekt uit dat:  

- het nadrukkelijke uitgangspunt voor Nieuwkoop bij het opstellen van de Ruimtelijke Strategische 

Agenda Rijn- en Veenstreek, zal zijn, dat de 1910 op te leveren woningen in de periode van 1 

januari 2019 t/m 31 december 2029, zoals vastgesteld in de provinciale woningbehoefteraming 

2019, ook daadwerkelijk binnen de Nieuwkoopse gemeentegrenzen gebouwd zullen gaan worden; 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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