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Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/33761) 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Ontwikkeling 

 Kan de commissie Ontwikkeling zicht vinden in de voorgesteld Plan van 

Aanpak Regionaal Actieprogramma (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 

2016-2020 om te komen tot een RAP 2016-2020. 
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Bestuurlijke context  

Op 27 september 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de 

Provinciale Woonvisie vastgesteld, met als doelstelling: “in 2020 

beschikken de inwoners van Noord-Holland over voldoende woningen met 

een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu”. De Regionale 

Actieprogramma's Wonen (RAP's) zijn het instrument om dit doel te 

bereiken. Het Rijk heeft de programmering van verstedelijking over gelaten 

aan provincies en (samenwerkende) gemeenten. (Samenwerkende) 

gemeenten zorgen voor de (boven)lokale afstemming en uitvoering van 

woningbouwprogramma's, binnen de provinciale kaders. Tot aan 2020 

worden per regio twee RAP's gemaakt. De eerste RAP-periode is 2015 

afgelopen en nu vangt de tweede RAP-periode aan, die loopt van 2016 tot 

en met 2020. Voor de tweede RAP-periode is een Plan van Aanpak 

opgesteld, dat aan de regionale colleges van B&W ter vaststelling wordt 

aangeboden. 

De provincie Noord-Holland stelt als voorwaarde dat er een vastgesteld 

Plan van Aanpak RAP aanwezig moet zijn om tot een definitief RAP te 

komen, om in aanmerking te komen voor gelden uit het provinciaal 

woonfonds. 

Het resultaat is een vastgesteld Plan van Aanpak RAP van Zuid-

Kennemerland/ IJmond 2016-2020. Het Plan van Aanpak is de eerste stap 

om te komen tot een door alle regiogemeenten, de provincie én 

stakeholders gedragen RAP voor de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond 

2016 t/m 2020.  Het Plan van Aanpak is een document waarin is 

aangegeven hoe het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-

Kennemerland/ IJmond 2016-2020 zal worden vorm gegeven, qua proces, 

organisatie, betrokkenheid partners en planning. Daarnaast zijn regionale 

beleidsuitgangspunten geformuleerd die input vormen voor het Regionaal 

Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland. IJmond 2016-2020.  

Het RAP wordt vastgesteld door de regionale gemeenteraden. 

Portefeuillehouder:  

Langenacker, J. 
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Collegebesluit 

1. Het college stelt het Plan van Aanpak Regionaal Actieprogramma 

Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 2016 t/m 2020 vast. 

2. Het Plan van Aanpak wordt ter bespreking aan de commissie 

Ontwikkeling aangeboden. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

 

 

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 
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