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Onderwerp

Ontwerp proactieve aanwijzing Bronsgeest

Geachte raad,

Gisteren hebben in uw gemeente de raadsverkiezingen plaatsgevonden. Hierbij willen wij aan de
nieuwe raadsleden onze felicitaties uitbrengen met hun verkiezing  n tevens aandacht vragen
voor het versnellen van de woningbouw en de bouw van voldoende sociale huurwoningen op de
locatie Bronsgeest in uw gemeente.

Op 2 november 2021 hebben wij aan uw college gevraagd wat nodig is om de woningbouwlocatie
Bronsgeest in Noordwijk geheel te realiseren. Het college van Noordwijk heeft hierop in reactie
 aangegeven geen belemmeringen te willen opwerpen tegen een eventueel toekomstig besluit
over een volgende bouwfase met als doel volledige bebouwing van Bronsgeest. Evenwel wilde
het zittende college een dergelijk besluit overlaten aan een volgend college. Inmiddels zijn de
gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en gaat u komende weken met elkaar aan de slag om
een nieuw college te vormen

Zoals bekend zet de provincie in op het versnellen van de woningbouw in Zuid-Holland en de
bouw van voldoende sociale huurwoningen. Van gemeenten vragen wij om zich met ons in te
zetten om deze doelen te bereiken. Waar mogelijk willen wij gemeenten hierbij ook ondersteunen.
Er ligt een grote opgave in uw gemeente en de regio op het gebied van voldoende sociale
woningbouw. Wij zijn van mening dat Bronsgeest   n van de locaties is waar realisatie van
sociale en betaalbare woningen op korte termijn zou kunnen en moeten plaatsvinden. De bouw
van voldoende sociale huurwoningen past ook bij de beleidsdoelstellingen waaraan uw
gemeenteraad zich in het verleden heeft gecommitteerd.

Wij vinden het van provinciaal belang dat de gemeente Noordwijk op korte termijn voldoende
sociale huurwoningen bouwt en daarvoor de locatie Bronsgeest inzet. Daarom hebben wij het
voornemen om u een proactieve aanwijzing te geven voor het maken van een parti le herziening
van het bestemmingsplan voor het gebied Bronsgeest, zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Wet
ruimtelijke ordening. Ons doel hiermee is om de realisatie van 150 extra sociale huurwoningen te
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bespoedigen in uw gemeente, bovenop de 90 sociale huurwoningen die al zijn mogelijk gemaakt
met de vaststelling van het bestemmingsplan Bronsgeest 2021 op 22 februari 2022.

Voordat wij een definitief besluit nemen, heeft u de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Ook
gaan wij graag met uw college in gesprek over deze locatie, alvorens wij een proactieve
 aanwijzing geven. Door ons gezamenlijk in te spannen willen wij de woningbouw versnellen. Uw
lokale kennis en expertise is daarbij hard nodig. Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

Onderstaand gaan wij in op de voorgeschiedenis, geven wij u onze overwegingen en werken wij
verder uit wat wij van u verwachten. Ten slotte gaan wij in op de bekendmaking van ons besluit
en de daarbij behorende procedure.

Voorgeschiedenis
De woningbouw in Bronsgeest is in meerdere beleidsdocumenten vastgelegd, waaronder de
lokale omgevingsvisie, de sub-regionale Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en
Bollenstreek (ISG), de omgevingsvisie  Omgevingsbeleid Zuid Holland (Omgevingsverordening)
en in het woningbouwprogramma van Holland Rijnland. Destijds hebben wij ingestemd met het
regionale woningbouwprogramma, waarin de locatie Bronsgeest was opgenomen met maximaal
600 woningen. De gemeente Noordwijk heeft per brief van 24 oktober 2018 verzocht in te
stemmen met maximaal 60 extra woningen ten behoeve van de sociale huursector op locatie.
Bronsgeest. Gedeputeerde Staten hebben in 2018 ingestemd met een verhoging tot maximaal
660, onder voorwaarde dat de extra woningen volledig worden ontwikkeld in de sociale
huursector. Hiermee zouden er binnen Bronsgeest 240 sociale huurwoningen worden
gerealiseerd.

Sociale huurwoningen
Binnen de regio Holland Rijnland is afgesproken dat iedere gemeente van de totaal toe te voegen
woningen minimaal 25% valt binnen de categorie sociale huurwoningen en 20% wordt gebouwd
voor de middeninkomens (goedkope koop en middendure huur). De gemeente Noordwijk heeft
het percentage sociale huurwoningen afgelopen jaren weten te verhogen, maar in de bestaande
woningvoorraad zijn minder sociale huurwoningen (geschat 21%) dan bij andere gemeenten in de
regio Holland-Rijnland. Dat is ook de reden dat Gedeputeerde Staten eind 2018 hebben
ingestemd met het verzoek vanuit de gemeente Noordwijk om de woningbouwcapaciteit op
locatie Bronsgeest te verruimen. Een verruiming van 600 naar 660 woningen, juist en vooral om
ruimte te geven aan 60 extra sociale huurwoningen.

Prestatieafspraken
In de prestatieafspraken 2021 tussen de gemeente Noordwijk en woningcorporatie Stek,
ondertekend op 10 december 2020, is afgesproken dat op de locatie Bronsgeest 132 sociale
huurwoningen worden gerealiseerd. Ook heeft de gemeente de ambitie om komende jaren 30%
sociaal en 15% middenhuur (tot  1.000-) te bouwen. Deze percentages zijn ook opgenomen in
 de Woonvisie 2020-2030  Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen van Noordwijk,
vastgesteld door uw raad op 26 januari 2021 en in de prestatieafspraken met de
woningcorporatie in Noordwijk
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Bestemmingsplan Bronsgeest 2021
Het bestemmingsplan Bronsgeest 2021 is door de gemeenteraad op 22 februari 2022
vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt slechts een gedeelte van het plangebied gebruikt voor
woningbouw, het andere gedeelte blijft bestemd als bollengrond. In het bestemmingsplan
Bronsgeest 2021 is ruimte voor maximaal 350 woningen waarvan minimaal 30% sociale
huurwoningen (105 sociale huurwoningen)

In onze reactie op het voorontwerpbestemmingsplan (briefnummer: PZH-2021-768901855)
hebben wij u verzocht om minimaal 132 sociale huurwoningen te bouwen binnen het
bestemmingsplan Bronsgeest 2021 en tevens concreet aan te geven op welke locatie(s) binnen
Noordwijk, die passen binnen het provinciaal omgevingsbeleid, de 108 sociale huurwoningen
kunnen worden gerealiseerd die niet op de planlocatie  Bronsgeest 2021 worden gebouwd (dat is
inclusief de 60 extra sociale huurwoningen). In onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan
Bronsgeest 2021 (briefnummer: PZH-2021-781519865) hebben wij herhaald dat wij van mening
zijn dat in Bronsgeest minimaal de bouw 132 sociale huurwoningen planologisch afdwingbaar
vastgelegd dient te worden,

Wij stellen vast dat op grond van het vastgestelde bestemmingsplan Bronsgeest 2021 de bouw
van minimaal 132 sociale huurwoningen niet is verzekerd. In artikel 11.2.1 van de regels van het
bestemmingsplan Bronsgeest 2021 is vastgelegd dat er minimaal 30% sociale huurwoningen
worden gebouwd, wat omgerekend minder is dan de afgesproken 132 sociale huurwoningen.
Tevens heeft u niet, zoals verzocht in onze vooroverlegreactie, aangegeven op welke locatie(s)
binnen Noordwijk, die passen binnen het provinciaal omgevingsbeleid, 108 extra sociale
huurwoningen gerealiseerd kunnen worden die niet op de planlocatie  Bronsgeest 2021 worden
gebouwd

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020
Woningcorporatie Stek heeft een voorlopige investeringsverklaring gekregen van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de bouw van 90 sociale huurwoningen op Bronsgeest.
De definitieve investeringsverklaring wordt gegeven indien de woningen voor 27 februari 2025
gerealiseerd zijn.

 

Woningcorporatie Stek heeft het aantal woningen waarvoor korting is gevraagd op de
verhuurdersheffing nieuwbouw moeten verlagen naar 90, omdat de tussen gemeente en
woningcorporatie overeengekomen 132 sociale huurwoningen, zoals opgenomen in de
prestatieafspraken, door de gemeente niet gegarandeerd kunnen worden binnen Bronsgeest.

We hebben de mogelijkheid voor een reactieve aanwijzing overwogen, waardoor het
bestemmingsplan Bronsgeest 2021 (vooralsnog) niet in werking zou treden. Indien het
bestemmingsplan niet in werking treedt kunnen 350 woningen inclusief de 90 sociale
huurwoningen waarvoor woningcorporatie Stek korting op de Verhuurdersheffing Nieuwbouw
(RVVN) heeft gevraagd, niet volgens planning gebouwd worden. Hierdoor ontstaat het risico dat
woningcorporatie Stek niet tijdig kan voldoen aan de voorwaarde van de RVVN om voor 27
februari 2025 deze 90 sociale huurwoningen gerealiseerd te hebben. Ons college heeft daarom
besloten om te kiezen voor een proactieve aanwijzing. Op deze wijze willen wij voorkomen dat
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door ingrijpen van de provincie de 90 sociale huurwoningen waar RVVN is aangevraagd, niet
tijdig gebouwd kunnen worden en wordt tegelijkertijd de gemeenteraad aangespoord om meer
sociale woningbouw te realiseren.

Overwegingen proactieve aanwijzing
De realisatie van voldoende sociale woningen zien wij als een provinciaal belang. In onze
 omgevingsvisie hebben wij in de beleidskeuze  Verstedelijking en wonen het volgende
opgenomen:  de provincie voorziet op regionaalniveau, samen met gemeenten, marktpartijen en
woningbouwcorporaties, in voldoende en passende woningen voor de verschillende doelgroepen,
waaronder de doelgroepen van het huurbeleid.

In de genoemde beleidskeuze wordt toegelicht dat er in het bijzonder aandacht is voor een
passend aanbod van de woningvoorraad onder de liberalisatiegrens voor de primaire en
secundaire doelgroepen van het huurbeleid. Onder passend wordt ook verstaan dat op lokaal
niveau wordt bijgedragen aan een evenwichtig gespreide sociale woningvoorraad over de regio.

Aangezien wonen een gemeente-overstijgend thema betreft worden daarvoor regionale
woningbouwprogramma's gemaakt, die invulling geven aan de behoefte. De basis hiervoor zijn
de regionale woonvisies. De regionale woonvisies worden gemaakt voor   n of meerdere
woningmarktgebieden. Hierbij vragen wij te voldoen aan onder andere een passend aanbod voor
de doelgroepen van het huurbeleid

Gezien het grote belang van de bouw van voldoende sociale huurwoningen vinden wij het
belangrijk dat uw gemeente zich aan de gemaakte afspraken houdt. De locatie Bronsgeest is   n
van de weinige locaties die mogelijkheden biedt om een behoorlijk aantal sociale woningen op
korte termijn toe te voegen en biedt daarmee de kans om bij te dragen aan een evenwichtigere,
regionale spreiding van sociale huurwoningen binnen de regio Holland Rijnland.

In uw huidige voorstel zijn volgens uw opgave 90 woningen in het sociale huursegment voorzien.
Dat vinden wij een aanbod dat niet rijmt met de ambities in uw en ons beleid. Het aandeel sociale
huurwoningen in Noordwijk blijft hierdoor achter bij de andere gemeenten in Holland Rijnland
Gezien de grootte van deze locatie en omvang van de opgave sociale woningbouw in uw
gemeente achten wij het re el dat op de locatie Bronsgeest minimaal 240 sociale huurwoningen
worden gerealiseerd. Dit past ook bij uw ambitie om het aandeel sociale huurwoningen in
Noordwijk te vergroten, waarmee ook recht wordt gedaan aan de vele woningzoekenden in uw
gemeente die op zoek zijn naar een sociale huurwoning.

Op basis van het voorgaande zijn wij van mening dat de gemeente Noordwijk op Bronsgeest
minimaal 240 sociale huurwoningen dient te realiseren, zodat voldaan wordt aan de in 2018
gemaakte afspraak (30% sociale huurwoningen van de in totaal 600 woningen plus de
afgesproken 60 extra sociale huurwoningen). Dit kunt u bereiken door het vastgestelde
bestemmingsplan Bronsgeest 2021 (partieel) te herzien. In een (parti le) herziening van het
bestemmingsplan Bronsgeest 2021 kunt u bijvoorbeeld de bestemming Woongebied vergroten
ten koste van de bestemming  Agrarisch  Bollenteelt maar u kunt er ook voor kiezen om de
locatie te verdichten door meer woningen per hectare te programmeren en/ of het minimale
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percentage sociale huurwoningen te verhogen. De proactieve aanwijzing dient er toe dat de
realisatie van minimaal 240 sociale huurwoningen planologisch mogelijk wordt gemaakt op de
locatie Bronsgeest.

Ontwerpbesluit
[Gelet op de provinciale ruimtelijke belangen die in het geding zijn, zoals hierboven beschreven,
achten wij het noodzakelijk om overeenkomstig artikel 4.2, lid 1 Wro een proactieve aanwijzing te
geven. Wij geven u de aanwijzing om voor de locatie Bronsgeest, zoals weergegeven in het in de
gemeente Noordwijk gelegen besluitvlak op ruimtelijkeplannen.nl, welke vindbaar is onder
NL.IMRO.9928.DOSx2022x0200651AW-OWO1, binnen   n jaar vanaf de vaststelling van deze
proactieve aanwijzing een bestemmingsplan vast te stellen, waarin het realiseren van minimaal
240 sociale huurwoningen mogelijk wordt gemaakt }

Bekendmaking
Wij maken dit ontwerp-aanwijzingsbesluit bekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 van
de Wro juncto afdeling 3.4 van de Awb met ingang van 17 maart 2022. Gedurende een periode
van 6 weken worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen
tegen deze ontwerp-aanwijzing. U kunt uw zienswijze richten aan Gedeputeerde Staten en
verzenden naar het in deze brief genoemde postadres. Tijdens de periode van ter inzagelegging
gaan we graag met uw college in gesprek over eventuele belemmeringen en of het met een
(aanvullende) inzet van de provincie mogelijk is om Bronsgeest op korte termijn te realiseren
(bijvoorbeeld door inzet van de Vliegende Brigade).Wij sluiten niet uit dat u ook zonder deze brief
in de coalitiebesprekingen tot de conclusie zou zijn gekomen dat meer sociale woningen op
Bronsgeest wenselijk zijn. Graag gaan we met u in gesprek hoe we elkaar hierbij kunnen helpen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

   
  drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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