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Voorzitter, geduld is een schone zaak. Zo geldt dat voor het houden van mijn maiden speech, 
want het heeft even geduurd voordat ik hier mocht staan. Maar geduld is minder schoon als 
het gaat om het bouwen van woningen op dit moment.  
 
Op 10 december bracht de Randstedelijke Rekenkamer het rapport “Bouwen aan regie” uit. 
De eerste conclusie uit het rapport was dat voor de provincie het stellen van regels en de 
inzet van instrumenten om de woningmarkt te stimuleren de belangrijkste instrumenten 
zijn. Maar dat via deze instrumenten de provincie maar in beperkte mate haar doelstellingen 
op het gebied van wonen bevordert. Het antwoord van de rekenkamer op deze conclusie is 
de centrale aanbeveling: Vergroot de regierol van de provincie door eisen te stellen aan 
regionale samenwerking, rekening houdend met de verscheidenheid aan regio’s en de al 
bestaande overlegstructuren.  
 
Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen gedaan over de vereenduidiging van informatie 
en de bekendheid van instrumenten van de provincie onder gemeenten. Tot op heden lonen 
de inspanningen van de provincie volgens de rekenkamer dus maar beperkt. Wat 
opmerkelijk is aangezien we een heel aantal documenten hebben liggen, zoals een 
versnellingsagenda die dus niet resulteren in versnelling van de woningbouw. Uitvoering van 
de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn wat D66 betreft op korte termijn hard nodig.  
 
Voorzitter, het rapport roept echter ook een aantal vragen op. Want hoe moet deze regierol 
dan worden ingevuld? D66 vindt het van belang dat er een goede balans is tussen het sturen 
op het gebruik van de ruimte, het stimuleren van het bouwen van passende woningen en de 
autonomie van gemeenten. Deze balans is overigens ook van belang bij het afwegingskader. 
Het nadrukkelijke verzoek van D66 is dan ook om de regierol van de provincie vorm te geven 
met vrijheid en samenwerking met gemeenten, maar oog voor de ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De aanbevelingen vragen ook wat van de organisatie. Inzicht bieden in instrumenten, 
eenduidigheid in informatie. De gedeputeerde gaf aan dat er een nieuwe ambtenaar is 
aangesteld, voor de monitoring van de ontwikkelingen in de woningbouw. Voorzitter, ik 
hoop wel dat er iets meer capaciteit beschikbaar is in de organisatie, om deze ontzettend 
belangrijke aanbevelingen uit te voeren.  
 
Dan rest mij nog een laatste onderwerp aan te stippen. Het is nota bene mijn maidenspeech. 
Gebruikelijk is dus kort iets over mijzelf te vertellen. Ik ben alleen niet opgegroeid in 
Friesland, en wordt niet geleid door geloof in een God in mijn leven. Maar ik geloof wel. Ik 
geloof namelijk in mensen. Ik geloof dat wij hier nu op aarde zijn met elkaar en hier en nu 
een wereld moeten creëren waarin iedereen er mag zijn. Terwijl de wereld om ons heen 
steeds verder polariseert, besef ik dat dat een stevige ambitie is, daar ben ik mij absoluut 
van bewust. Maar ik geloof ook, dat je bij jezelf en je eigen omgeving moet beginnen en 
daarom sta ik hier. 


