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Bijlagen A. Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond 2021-2025 

B. Plan van Aanpak naar een woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond, bureau 

RIGO, mei 2020 

Wij werken op dit moment gezamenlijk met de colleges van de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond aan het 

Regionaal Actieprogramma (RAP) Wonen. Het RAP “De regio geeft thuis!” loopt eind 2020 af. Wij willen de 

huidige samenwerking in het RAP graag een vervolg geven door een gezamenlijk Woonakkoord op te gaan 

stellen voor de komende vijf jaar. Het Woonakkoord vormt de regionale en lokale uitwerking van de 

provinciale Omgevingsvisie (vastgesteld door de provincie op 19 november 2018) en de provinciale 

Woonagenda (vastgesteld op 4 april 2020). 

Het regionaal Woonakkoord wordt met de provincie Noord-Holland gesloten. De provincie heeft in haar 

provinciale Woonagenda aangegeven dat ze in het Woonakkoord afspraken met de regio’s wil maken over in 

ieder geval de woningbouwprogrammering en duurzaamheid bij nieuwbouw. In het Woonakkoord zijn 

locaties Buiten Bestaand Stedelijke gebied eveneens een onderdeel. Wij willen dit aanvullen met o.a. 

afspraken over betaalbaarheid en wonen en zorg. Inzet is een flexibel document en focus om het aantal af te 

spreken onderwerpen beperkt te houden.  

Met deze brief informeren wij u over het Woonakkoord en het proces om begin 2021 een vastgesteld 

Woonakkoord te hebben. Onderdeel hiervan is het betrekken van de stakeholders, waaronder de 

gemeenteraden in de regio. Om invulling te geven hieraan wordt na de zomer een bijeenkomst voor 

stakeholders waaronder raadsleden georganiseerd om inbreng te leveren. Indien het mogelijk is, zal de 

bijeenkomst fysiek plaatsvinden als dat gezien de  omstandigheden nog niet kan, zal een digitaal alternatief 

plaatsvinden.  

Er is regionaal afgestemd om tegelijkertijd de gemeenteraden te informeren en wel voor de zomer.  

Het proces kunt u nalezen in de bijlage. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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