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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 26 oktober 2015  

 

Vragen nr. 107 

 

 

 

Vragen van de heer  J.H.  Leever (Ouderen partij NH/VSP) over ondertekening KWK-convenant 

door de provincie en Hollands Kroon op 28-10-2015 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 26 oktober 2015 door het lid van Provinciale Staten, de heer 

J.H. Leever (Ouderen partij NH/VSP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn 

ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

Het is de bedoeling dat op 28 oktober 2015 het KWK-convenant tussen de provincie en 

Hollands Kroon wordt getekend door de gedeputeerde mw. J. Geldhof en wethouder dhr. T.J.M. 

Groot. 

De inhoud van het voorliggende convenant afgezet tegen het gehele voortraject van het KWK 

leidt tot de conclusie dat daartussen een enorme discrepantie zit. Onderstaand is dat nader 

uitgewerkt, hier richten we ons op één centraal punt; de start van het KWK. 

 

Eind 2012: Start gezamenlijke opdrachtformulering door provincie, vier gemeenten, corporaties 

en ontwikkelaars om te komen tot een Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Kop van 

Noord-Holland (KWK). Het uitgangspunt is het rapport “Vraaggestuurd Bouwen en Ontwikkelen” 

van de Provincie Noord-Holland. 

Samengevat is de opdracht: “datgene bouwen wat de consumenten willen, dus het type woning, 

type woonmilieu, in een stijl en op een plek die men wil, tegen de prijs die men kan betalen”. 

 

 

Vragen: 

 

1. Bent u het met ons eens, dat gezien de centrale opdrachtformulering van eind 2012 de 

provincie bij de totstandkoming van het KWK-convenant een belangrijke rol zou gaan 

spelen?  
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Voorgeschiedenis 

Om de beperktheid van het voorliggende KWK-convenant aan te geven is het gewenst 

enkele essentiële zaken m.b.t. woningbouw in het betreffende gebied aan de hand van de 

gedetailleerde brief van de woningbouwvereniging Anna Paulowna aan de gemeente 

Hollands Kroon, wethouder Groot d.d. 18 september 2015 te belichten. 

(Voor de volledige brief zie bijlage 1.) 

Vele organisaties zoals woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, ouderenbonden en niet te 

vergeten een groot aantal burgers hebben veel werk hebben verzet om de brede opdracht 

tot vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen vorm te geven. In het voorliggende KWK-

convenant resteert van de oorspronkelijke brede opdracht voor Hollands Kroon slechts het 

bouwen van 900 koopwoningen. 

1. 

2. Bent u het met ons eens, dat tussen de brede opdrachtformulering die n.b. is gebaseerd op 

het rapport “Vraaggestuurd Bouwen en Ontwikkelen” van de Provincie Noord-Holland en de 

uiteindelijke inhoud van het KWK-convenant een enorme discrepantie bestaat omdat daarin 

het bouwen van geschikte woningen voor senioren in het goedkope huursegment in de kern 

van Anna Paulowna bij de voorzieningen naast ’t Kruiszwin geheel is weggevallen en er nu 

nog slechts het bouwen van 900 “koopwoningen” in Hollands Kroon is vermeld? 

 

3. Bent u het met ons eens, dat er van het uitgangspunt “datgene bouwen wat de 

consumenten willen, dus het type woning, type woonmilieu, in een stijl en op een plek die 

men wil, tegen de prijs die men kan betalen” weinig of niets is opgenomen in het KWK-

convenant en dat het zo gewenste vraaggestuurde bouwen en ontwikkelen daarin dus niet 

is geborgd? 

 

De zeer eenzijdige en beperkte inhoud van het KWK-convenant is voor de 

woningbouwcorporaties en ontwikkelaars, die zoveel tijd in dat traject hebben gestoken, de 

reden geweest om het resultaat van dat convenant af te wijzen. (Zie in bijlage 2 de brief die 

zij daarover aan het College van B&W van Hollands Kroon hebben gestuurd.)  

 

Concrete gevolgen 

Gezien de eenzijdige en beperkte inhoud van het KWK-convenant waarin nog uitsluitend 

koopwoningen zijn vermeld moeten we concluderen dat aan het oorspronkelijke 

uitgangspunt “Vraaggestuurd Bouwen en Ontwikkelen” niet wordt voldaan. Er staat immers 

niets in het convenant over het bouwen van woningen voor starters, statushouders noch 

over levensloopbestendige woningen, ouderen/seniorenhuisvesting, bouwen op locaties 

dichtbij voorzieningen (essentieel voor ouderen), sociale woningbouw met betaalbare 

huur..! 

Als gevolg daarvan zal er weinig of niets terecht komen van doorstroming (domino-effect 

blijft uit). 

 

4. Bent u het met ons eens dat het oorspronkelijke uitgangspunt “datgene bouwen wat de 

consumenten willen, dus het type woning, type woonmilieu, in een stijl en op een plek die 

men wil, tegen de prijs die men kan betalen” alsnog in het KWK-convenant moet worden 

opgenomen? Zo niet, waarom niet? 

 

 



 

2015  107 
 

 

 

3 

 

 

Inzake de locatie “naast ’t Kruiszwin” 

Met behulp van de methodiek van Bureau Stec hebben de gemeenten met als uitgangspunt 

vraaggestuurd bouwen, na objectieve selectie een lijst van woningbouwlocaties bepaald. 

De locaties scoren groen, geel of rood. Groen is goed, rood is niet goed, geel zit er 

tussenin. 

Voor Hollands Kroon gaat het om 53 locaties, waarvan uiteindelijk slechts 4 locaties groen 

zijn. Eén van de 4 groene locaties is de locatie “naast ’t Kruiszwin”. 

Er is één locatie die bij uitstek voldoet aan vraaggestuurd bouwen zoals de provincie dat 

voorstaat en dat is de locatie “naast ’t Kruiszwin”. (Voor een lijst van argumenten, zie bijlage 

3. Voor een kaartbeeld van deze locatie, zie bijlage 4.) 

 

5. Bent u het met ons eens dat de locatie “naast ’t Kruiszwin” op grond van de hiervoor 

genoemde selectie en de in bijlage 3 genoemde lijst van argumenten, de meest geschikte 

locatie voor vraaggestuurd bouwen en met name seniorenwoningen is? 

 

Hoewel deze locatie unaniem door de raad in 2011 als geschikte bouwlocatie is 

aangewezen, is deze locatie geheel uit beeld verdwenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat het voorliggende KWK-convenant niet voldoet aan het 

uitgangspunt “vraaggestuurd bouwen”. Dat kan worden gecorrigeerd als de locatie “naast ’t 

Kruiszwin” alsnog in het KWK-convenant wordt opgenomen als geschikte vraaggestuurde 

bouwlocatie. Daarmee wordt het ook door de provincie voorgestane vraaggestuurde 

bouwen daadwerkelijk in praktijk gebracht. 

 

6. Bent u bereid, in overleg met de gemeente Hollands Kroon ter uitvoering van het 

amendement d.d. 9 mei 2011en het uitgangspunt “vraaggestuurd bouwen” de locatie “naast 

’t Kruiszwin” alsnog in het KWK-convenant op te nemen? 

 

Bestand Bebouwd Gebied 

Ten tijde dat de woningbouwcorporatie de locatie “naast ’t Kruiszwin kocht, kon dat stuk 

grond voor woningbouw gebruikt kan worden. 

Tussentijds werd de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Structuurvisie aangepast, 

waardoor het aangekochte grondstuk buiten Bestand Bebouwd Gebied is komen te liggen; 

 

Indien de woningbouwcorporatie geen beroep kan doen op een overgangsregeling: 

• Vervalt de mogelijkheid om op de meest geschikte en gewenste locatie o.a. 

seniorenwoningen te realiseren (300 gegadigden / intekeningen waarvan 90 harde 

toezeggingen) 

• Wordt de woningbouwvereniging mede door toedoen van de provinciale overheid 

geconfronteerd met een verlies van € 1 mln. op deze locatie 

 

Dit zal zeker de financiële mogelijkheden van de woningbouwcorporatie om elders te 

bouwen zeer negatief beïnvloeden. 

 

7. Deelt u onze mening dat dit een zwaarwichtige reden vormt om in aanvulling op de bij punt 

6 genoemde redenen (i.c. het oorspronkelijk uitgangspunt vraaggestuurd bouwen weer 

opnemen in het KWK-convenant), het bouwen van het type woningen dat consumenten 
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willen, tegen een prijs die men kan betalen, op de locatie “naast ’t Kruiszwin” formeel weer 

mogelijk te maken? Zo niet, waarom niet? 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 

 

 

      

Bijlage 1, 2, 3 en 4 

 

 


