
Agendapunt 15 SV voor de bouwsteen Afwegingskader uitbereidingslocaties voor wonen 
 
Voorzitter, wonen in onze provincie wordt steeds moeilijker en dat is gek. Want we zijn nu al 
een tijdje bezig met het versnellen van de woningbouw in onze provincie. Maar zelfs de 
rekenkamer geeft aan, dat het maar beperkt resultaat oplevert. Dat doet mij denken; zijn we 
wel met de juiste zaken bezig in de provincie? 
 
Het afwegingskader voor uitbereidingslocaties voor wonen gaat hier stappen in zetten. In 
ieder geval voor onze kleine kernen. Het biedt de ruimte voor kleine kernen om tot 50 
woningen uit te bereiden zonder regionale afstemming, zonder gelijktijdige 
groenontwikkeling en zonder mobiliteitstoets. Dat is wat D66 betreft een ontwikkeling die 
we toejuichen en bij gaat dragen aan de vitaliteit van onze kleine kernen. 
 
Maar er zijn ook een aantal zaken, die bij D66 vragen oproepen voorzitter. Zo wordt er 
gesproken over dat nieuwe woningbouwlocaties niet langer worden vastgelegd in de 
verordening, maar de afweging hiervan plaatsvindt binnen het proces van de regionale 
programmering. Dit terwijl er toch in het coalitieakkoord is vastgelegd dat we in de 
omgevingsverordening gaan vastleggen waar in de toekomst nieuwe woningen komen, 
waaronder grootschalige woningbouwlocaties. 
 
Daarnaast is de verordening wat ons betreft enerzijds nog steeds vrij restrictief en mist 
anderzijds zaken die wij echt van belang achten. Zo worden er nog steeds veel eisen gesteld 
aan het uitbereidingen groter van 50 woningen. Maar gaat het amper over het bouwen van 
toekomstbestendige woningen. Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe kijk op de 
verordening. Een kijk waarbij centraal staat welke kansen woningbouw biedt op het gebied 
van groenontwikkeling, op het gebied van innovatie en circulariteit. Laat gemeenten 
meedenken over hoe we dit soort uitdagingen kunnen aanpakken en bied ze de ruimte om 
mee te helpen. De eerste stappen daarvoor zijn gezet daarvoor in het afwegingskader. We 
gaan meer samenwerken. Maar laat de samenwerking nu ook van een nieuw karakter zijn, 
anders dan dat de provincie alleen maar zegt wat niet mag. Meer als partner met een visie, 
een partner met regie.   
 


