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Aan              : De gemeenteraad 

Van             : college van Burgemeester en wethouders 

Onderwerp  : motie starterswoningen van 7 oktober 2019 

Datum        : 10 januari 2020 

Zaaknummer : ZK20000100 

Aanleiding 

Op 7 oktober 2019 heeft uw raad unaniem de motie van partijen CDA, VVD en Welzijn Koggenland 

aangenomen waarin het college wordt verzocht: 

1. Meer prioriteit te verlenen aan het bouwen van woningen in de goedkopere segmenten, 

vooral gericht op jongeren en startende huishoudens 

2. In regionaal verband de samenwerking op te blijven zoeken om de provincie te bewegen 

meer plancapaciteit te realiseren voor Koggenland en de regio 

3. Per nieuw te realiseren woningbouwplan duidelijk te omschrijven wat de ambitie is van het 

college ten aanzien van het aantal betaalbare woningen voor jongeren en startende 

huishoudens. 

 

Hieronder ziet u onze reactie op deze drie onderwerpen. 

 

Prioriteit geven aan de bouw van goedkope woningen 

Terecht wordt aandacht gevraagd voor de positie van jongeren en starters op de woningmarkt. Dit 

geldt ook voor de positie van senioren.  

Beide doelgroepen zijn gebaat bij een voldoende aanbod van kleinere, goedkopere woningen. Dit 

aanbod kan worden vergroot door de bouw van dit type woningen, maar zeker ook door de bouw 

van duurdere woningen waardoor bestaande – vaak goedkopere – woningen vrij komen. 

 

Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen houden we rekening met deze doelgroepen en in het 

onderdeel Wonen van de Kadervisie gaan we in op maatregelen om de positie van starters en 

senioren verder te versterken. 

 

Regionaal samenwerken om van de provincie meer ruimte voor woningbouw te krijgen 

We werken regionaal met de Westfriese gemeenten en de provincie al enige tijd samen op basis van 

de Woonvisie en het Regionaal Actieplan (RAP) Westfriesland. Tot op heden is het ook nog steeds 

gelukt om voor de bouwplannen binnen Koggenland, provinciale toestemming te krijgen. 

 

Bij de vaststelling van de gezamenlijke opgaves binnen het Pact van Westfriesland is de ambitie 

neergelegd om meer woningen in Westfriesland te bouwen. Ook op het niveau van de regio 

Noordholland Noord is hier een lobby voor gevoerd. In vervolg hierop wordt op dit moment gewerkt 

aan een ‘Woondeal’ met de provincie.  
 

Per bouwplan de ambitie ten aanzien van de bouw van betaalbare woningen te bepalen 

Het is al gebruikelijk (bij de vaststelling van een bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en 

bijbehorende grondexploitatie) de percentages sociale huur en tussenwoningen/kleinere 

appartementen te benoemen en dat blijven we ook doen.  


