
  

 

 

Motie “Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw”  

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

raadsbesluit nummer 2020-094 “Raadsvoorstel Programmabegroting”, 

Constaterende dat: 

- de behoefte aan (nieuwe) woningen groot is, en dit vertaald is in het integraal woningbouw-

programma van juli 2020; 

- onze gemeente met een toegenomen aantal beperkingen voor woningbouw te maken heeft zoals 

Groene Hart beleid Provincie Zuid-Holland resulterend in de eis éérst binnenstedelijk te bouwen, 

Schiphol/geluidcontouren, PAS/stikstof, energietransitie en mogelijke cumulatie van geluidsnormen; 

- onze gemeente meerdere binnenstedelijke locaties heeft die in de (nabije) toekomst ontwikkeld 

zullen gaan worden voor woningbouw, zoals in Nieuwkoop (voormalige Ashram, Koetshuis), 

Nieuwveen (centrumlocatie), Ter Aar (scholenlocaties, Vlinderlocatie), Noordeinde (schoollocatie) 

en Langeraar (gemeentewerf); 

- er daarnaast meerdere buitenstedelijke locaties in het integraal woningbouwprogramma zitten. 

Overwegende dat: 

- Nieuwkoop een grote woningbouwopgave heeft en er sprake is van een zeer krappe woningmarkt, 

waarin met name jongeren en senioren amper nog betaalbare woningen kunnen vinden;  

- mede door de beperkingen ontwikkeling van woningbouw complexer is en vertragingen (kunnen) 

ontstaan; 

- het realiseren van de beschikbare binnenstedelijke woningbouw capaciteit de weg verder zou 

kunnen vrij maken voor invulling van onze buitenstedelijke woningbouwcapaciteit uit het integrale 

woningbouwprogramma; 

- de ambtelijke capaciteit volbezet is en uitbreiding niet eenvoudig is en financiële effecten heeft. 

Concluderende dat: 

- het van belang is om, in de huidige krappe woningmarkt en uitgaande van de argumentatie van 

provincie Zuid Holland, binnenstedelijke locaties zo snel mogelijk te realiseren;  

- het zinvol is versnellingsmogelijkheden voor de binnenstedelijke locaties te onderzoeken.  

Verzoekt het college  

- de risico’s en kansen te analyseren verbonden aan onze woningbouwlocaties uit het integraal 

woningbouwprogramma; 

- na te gaan of er en zo ja wat de versnellingsmogelijkheden voor de binnenstedelijke 

woningbouwlocaties zijn (zoals uitbreiding ambtelijke capaciteit, externe inhuur, vroegtijdigere inzet 

ontwikkelaar/beleggers/bouwers); 

- de risico/kansen analyse en de versnellings(on)mogelijkheden zo spoedig mogelijk, uiterlijk in het 

eerste kwartaal 2021 bespreken met de gemeenteraad, gericht op de totstandkoming van een 

“aanvalsplan versnellen woningbouw”. 

En gaat over tot de orde van de dag,  
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