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Betreft: Instemming ondertekening Woondeal door SvWrR 

 

 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in mei 2018 aan de tweede 
kamer de Nationale woonagenda 2018 - 2021 aangeboden. De acties in de Nationale woonagenda 
richten zich op het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande 
voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Hiernaast heeft BZK eind 2018 ook intensief overleg 
gevoerd met voornamelijk medeoverheden in een aantal stedelijke regio’s die kampen met grote 
woningtekorten. Het betreft onder andere de zuidelijke Randstad waaronder de regio's Rotterdam en 
Haaglanden. De kern van de overleggen is de gewenste versnelling van de woningbouw. Het 
voornemen is om met de stedelijke regio’s in de eerste maanden van 2019 tot woondeals te komen. 
Onderdeel van de woondeals zijn afspraken over de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de 
woningbouw, inclusief een aantal concrete versnellingslocaties die substantieel kunnen bijdragen aan 
de regionale woningbouwopgave. 

 

KERNBOODSCHAP 

WOONDEAL ZUIDELIJKE RANDSTAD DOOR SVWRR ONDERTEKEND 
Voor de zuidelijke Randstad is de minister van BZK tot een Woondeal gekomen met de provincie 
Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden, Dordrecht, de Verstedelijkingsalliantie en 
woningmarktregio’s Haaglanden en Rotterdam (waaronder gemeente Albrandswaard) Op 3 juni 2019 
heeft het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) de Woondeal zuidelijke Randstad 
ondertekend. Bijgaand sturen wij u de ondertekende Woondeal.  

 

TOELICHTING 
REGIOAKKOORD NIEUWE WONINGMARKTAFSPRAKEN REGIO ROTTERDAM 2018 - 2030 
Het in januari 2019 ondertekende Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 
2018 - 2030 past binnen de samenwerkingsafspraken van de Woondeal. Dit was een voorwaarde van 
het SvWrR voor de ondertekening van de Woondeal. Hiermee passen de afspraken in de Woondeal 
ook binnen de door u vastgestelde kaders. Ook wordt het Regioakkoord hierdoor naar een hoger 
bestuurlijk niveau getrokken.  

 

CONSEQUENTIES 
De Woondeal is geen eindstation maar een startpunt van een langdurige samenwerking tussen het 
Rijk en regionale partijen rondom de uitdagingen die gepaard gaan met duurzame verstedelijking. 
Door ondertekening van de Woondeal committeert het SvWrR en dus ook de gemeente 
Albrandswaard zich om samen te werken aan de geformuleerde afspraken. Vanuit het Rijk en 



provincie kan gebruik worden gemaakt van expertise en mogelijk komen er op langere termijn ook 
financiële bijdragen beschikbaar. 
 
Verder heeft de ondertekening van de Woondeal geen directe invloed op het besluit van de Provincie 
Zuid-Holland om voor de gemeente Albrandswaard het bod voor de regionale woningmarktafspraken 
vooralsnog niet te aanvaarden. Wij hebben u hierover bijgepraat in Beraad en Advies van 18 maart 
2019. De verkennende gesprekken met de provincie over de mogelijkheden om dichter bij het ‘Meer 
Evenwichtsenario’ te komen moeten nog plaats vinden.  

 

VERVOLG 
Wij infomeren u als er belangrijke ontwikkelingen zijn over de Woondeal zuidelijke Randstad.  

 

BIJLAGEN 

1. Woondeal Zuidelijke Randstad, ondertekende versie. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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