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VERSTEDELIJKINGSPROGRAMMA
ZUIDVLEUGEL 2010-2020

1. VERSTEDELIJKING IN
DE ZUIDVLEUGEL

De Zuidvleugel investeert in het aanwezige en het toekomstige menselijke kapitaal. Mensen maken
de metropool. Aantrekkelijke woon- en werkmilieus, stedelijke voorzieningen, een toegankelijk
landschap en goede bereikbaarheid zorgen dat mensen en bedrijven zich hier thuis voelen en zich
blijvend willen vestigen in de Zuidvleugel. Het aanbod aan woonmilieus is gebaseerd op de vraag
vanuit de inwoners van de regio en vanuit wat goed is voor de regio.
In 2008 heeft het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) de Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel1,2
vastgesteld. Met die integrale strategie is een koerswijziging ingezet. Niet langer staat alleen het
aantal woningen centraal, nu gaat het in de eerste plaats om de kwaliteit van woonmilieus. Daarbij
is gekozen voor een focus op binnenstedelijk bouwen. De veranderende bevolkingssamenstel
ling zorgt ervoor dat de vraag naar wonen in de stad groeit. En dat is mooi, want de stad is de
ontmoetingsplaats bij uitstek van mensen, culturen en activiteiten en is daarmee de motor voor
de economische ontwikkeling. Het is dan ook de ambitie van de Zuidvleugelpartners om met de
verstedelijkingsstrategie een belangrijke bijdrage te leveren aan een attractief en concurrerend
internationaal vestigingsklimaat.
Hoofdpunten van de strategie zijn:
→ Vraag en aanbod aan woonmilieus in balans brengen; dus zorgen voor meer écht centrumste
delijke en écht landelijke woonmilieus, het tekort aan groenstedelijke milieus wegwerken en
7 locaties als iconen van bijzondere woonmilieus ontwikkelen;
→ Vooral binnenstedelijk bouwen: tot 80% van de opgave realiseren binnen het bestaand stede
lijk en dorpsgebied (BSD 20102); daarmee wordt de schaarse open ruimte in de Zuidvleugel
gespaard en het draagvlak voor stedelijke voorzieningen versterkt;
→ De verstedelijkingsstrategie kan alleen slagen indien:
→ de bereikbaarheid van de binnenstedelijke locaties verbetert, vooral door realisatie van het
Zuidvleugelnet;
→ er voldoende goede bereikbare en recreatief bruikbare buitenruimte is: het Metropolitaan
Landschap Zuidvleugel;
→ de milieubelemmeringen afdoende worden weggenomen (externe veiligheid, luchtkwaliteit en
verkeers- en industrielawaai).
Deze woningbouwgerelateerde condities worden in de gebiedsagenda integraal uitgewerkt.

1
Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel.
Metropolitaan wonen in de Zuidvleugel
van de Randstad in 2040. Bestuurlijk
Platform Zuidvleugel, juli 2008.
2
Ambitieuze stedelijke ontwikkeling
van de Zuidvleugel. Kopdocument bij de
‘gebiedsdocumenten verstedelijkings
afspraken 2010-2020’ en concretisering
van de Verstedelijkingsstrategie Zuid
vleugel. Bestuurlijk Platform Zuidvleugel,
mei 2009.
3
Bestaand Stedelijk en Dorpsgebied
2010. BSD 2010 komt overeen met het tot
nu toe door de Zuidvleugel gehanteerde
BBG2010 en is in de Provinciale Struc
tuurvisie (PSV) opgenomen

Kwantitatieve opgave
Al eerder zijn met het rijk afspraken gemaakt over het aantal woningen. In de Zuidvleugel is tussen
2010 en 2020 een productie van 175.000 nieuwe woningen nodig. Daarbovenop is nog afgesproken
om in de regio Holland Rijnland 5000 woningen te bouwen in het kader van de afspraken Gebieds
uitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (GHB). Totaal dus een productie van 180.000 woningen.
Het benodigde aantal woningen is gebaseerd op prognoses. Die worden regelmatig geactualiseerd.
De laatste prognose (PRIMOS 2009) geeft geen aanleiding nu tot bijstelling van dit kwantitatieve
programma te komen. De regio’s garanderen in hun verstedelijkingsafspraken dat zij voldoende
operationele plancapaciteit ontwikkelen om hun regionale programma tot uitvoering te kunnen
brengen. Bij de ontwikkeling van deze plancapaciteit zijn de kwalitatieve doeleinden vanuit de ver
stedelijkingsstrategie uitgangspunt.
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Het kwantitatieve programma is een ambitie en daarmee een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting. Het programma per regio is afgeleid van het Zuidvleugelprogramma zoals
afgesproken in het BPZ en het BO-MIRT. Als het op kwalitatieve gronden noodzakelijk is om de
regionale verdeling aan te passen, worden hierover in BPZ en BO-MIRT nieuwe afspraken gemaakt.
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Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek). Stand van zaken januari 2010.

Woonmilieutransformatie
Er is een groot verschil tussen de landelijk geldende classificatie van woonmilieus waarmee de
overschotten en tekorten in beeld gebracht zijn en de woonmilieutypen waarmee door regio’s,
gemeenten in de praktijk wordt gestuurd en gewerkt. Daarom is door de Zuidvleugelpartners de
Kleurenwaaier Woonmilieus5 opgesteld, waarin door voorbeelden is aangegeven hoe op
projectniveau invulling kan worden gegeven aan de woonmilieu transformatie.
Balans brengen in vraag en aanbod van woonmilieus vraagt om bovenregionale afstemming.
Tabel 2 is daarvan het resultaat. De Zuidvleugelpartners zullen intensief sturen op het in balans
brengen van vraag en aanbod van woonmilieus. Daarbij wordt de bestaande regionale werkwijze in
acht genomen dan wel een nieuwe regionale werkwijze en sturing ontwikkeld die op lokaal draag
vlak kan rekenen.
De regio’s Drechtsteden, Midden Holland en Stadsregio Rotterdam hebben in de verstedelijkingsafspra
ken de meest recente stand van zaken van de transformatie van woonmilieus opgenomen (zie tabel 3).6
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MiddenHolland

-300
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steden

Vraag
29.400

HollandRijnland

Tabel 2. Overschot en tekort woonmilieus per regio (exclusief opgave in het kader van de afspraken

Vraag en aanbod woonmilieus in de Zuidvleugel
Centrale opgave voor de Zuidvleugel is om door het juiste aanbod aan woonmilieus het (interna
tionale) vestigingsklimaat van de Zuidvleugel te versterken. Vraag en aanbod zijn op dit moment
niet in balans. De actuele balans op Zuidvleugelniveau, die is gebaseerd op 5 globale woonmilieus,
geeft aan dat er tekorten zijn voor centrumstedelijke woonmilieus, groenstedelijke woonmilieus en
landelijk wonen voor de gehele Zuidvleugel.

Buitencentrum

Drechtsteden
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5.000

Landelijk wonen

In dit Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel is de ambitie vastgelegd in opgaven en uitgewerkt
in algemene afspraken, verder is een kwantitatief en een kwalitatief programma per regio uitge
werkt. In de volgende paragrafen wordt dit programma verder geconcretiseerd.4 Het kwantitatieve
verstedelijkingsprogramma (175.000 woningen) bestaat uit een deel uitbreiding van de woningvoor
raad en vervanging van gesloopte woningen. Dat is de bruto woningproductie waarover kwalita
tieve afspraken worden gemaakt. Ook woningen die ingrijpend worden gerenoveerd tellen mee als
woningproductie.

Centrumstedelijk

MEI 2010

Buitencentrum
Dorps

De kredietcrisis en de economische recessie maken het lastig nu concrete programmeringsafspra
ken te maken. De markt stagneert en rijksbudgetten dreigen op te drogen. In dit verstedelijkings
programma wordt daarom een onderscheid gemaakt naar de korte en (middel)lange termijn. Het
zal veel creativiteit en doorzettingsvermogen vragen van alle partners om de ambities de komende
periode ook waar te maken. Het verstedelijkingsprogramma wordt in 2014 herijkt met het oog op
behoefteramingen, prognoses en vooral de marktontwikkelingen.

2. WOONMILIEUS IN
BALANS
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Tabel 3. Overschot en tekort woonmilieus per regio (exclusief opgave in het kader van de afspraken
Tabel 1. Vraag en aanbod woonmilieus Zuidvleugel - exclusief opgave in het kader van de

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek). Stand van zaken mei 2010.

afspraken Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek.

Het verstedelijkingsprogramma en de
regionale uitwerkingen m.b.t. de woning
bouwopgave zijn bovenregionaal vastge
steld. De regionale woningbouwopgave
maakt deel uit van de integrale opgave
die elke regio heeft vastgelegd in regi
onale verstedelijkingsafspraken. Deze
regionale verstedelijkingsafspraken, die
uitsluitend voor wonen bovenregionaal
zijn vastgesteld, zijn als bijlage bij het
verstedelijkingsprogramma gevoegd.
De regio Midden-Holland maakt
afspraken voor de drie Zuidplaspolder
gemeenten; Gouda, Waddinxveen en
Zuidplas. In deze gemeenten is het
project Zuidplaspolder gelegen dat met
een startpakket van 7000 woningen
bijdraagt aan het zuidvleugelprogramma.
De overige gemeenten in de regio liggen
in het Groene Hart.

4

Centrumstedelijk en landelijk wonen zijn belangrijk voor de versterking van de diversiteit en de
identiteit van de Zuidvleugel. Het voorzien in groenstedelijk woonmilieu is belangrijk voor het voor
zien in de vraag van de middeninkomens. De Zuidvleugel partners zetten erop in dit groenstedelijk
woonmilieu vooral binnenstedelijk te realiseren, bijvoorbeeld bij herstructurering van naoorlogse
wijken (buitencentrum woonmilieus).
Vraag en aanbod per regio
Per regio zijn de balansen uiteraard verschillend (zie tabel 2). Op basis van de regionale uitwerking
van de Zuidvleugel woonmilieubalans van januari 2010 worden regio specifieke afspraken gemaakt.
Deze balans is bruikbaar als richtinggevend kader voor de gewenste ontwikkeling van woonmilieus
per regio.

Jaarlijks zal de voortgang in en het vooruitzicht op transformatie en ontwikkeling van woonmilieus
worden gemonitord. Dit vormt onderdeel van de verstedelijkingsmonitor Zuidvleugel. Uitgaande
van de regionale sturingsmogelijkheden en inkleuring van de woonmilieutypen word deze monitor
uitgedrukt in de vijf woonmilieutypen die landelijk worden gehanteerd.

3. BINNENSTEDELIJK
BOUWEN (BSD 2010)
Kleurenwaaier Zuidvleugel. Woonmili
eus: kwaliteit en diversiteit. Studie van
Zandbelt&vandenBerg architecture & ur
ban design in opdracht van het Bestuurlijk
Platform Zuidvleugel, augustus 2009.
6
Ook de overige regio’s zijn na vaststel
ling van het Verstedelijkingsprogramma
Zuidvleugel op 19 februari aan de slag
om de woonmilieubalans te verbeteren.
7
Bestaand Stedelijk en Dorpsgebied
2010, exclusief stedelijke ontwikkelingen
in vastgestelde bestemmingsplannen.
5

Focus op de stad
Vanuit het besef dat de resterende open ruimte in de Zuidvleugel gekoesterd moet worden en
vanwege het draagvlak voor stedelijke voorzieningen zal de verstedelijkingsopgave vooral bin
nenstedelijk worden gerealiseerd. Als richtgetal wordt daarbij 80% van de opgave binnen bestaand
stedelijk en dorpsgebied (BSD 20107) gehanteerd. Per regio is een kaart bijgevoegd met de aandui
ding van BSD 2010. De uiteindelijke aanduiding van BSD grenzen wordt medio 2010 vastgesteld in
de Provinciale Structuurvisie (PSV). De ambitie om 80% binnenstedelijk te realiseren geldt voor de
Zuidvleugel als geheel, niet elke regio zal precies hetzelfde percentage bouwen. Zo leiden afspra
ken uit het verleden tot een relatief grote uitleg in Midden Holland en Holland Rijnland.
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Voor de gehele Zuidvleugel wordt afgesproken om minimaal te streven naar een uitvoerbare plan
capaciteit voor 140.000 woningen binnen BSD 2010 en maximaal 35.000 daarbuiten.
De resultaten van de woonmilieubalans Zuidvleugel geven aan dat per 1 januari 2010 het per
centage binnenstedelijk op 74% staat. Na het vaststellen van de verstedelijkingsstrategie is dat
percentage binnenstedelijk toegenomen van 61% naar 74%. De gekozen strategie lijkt dus, dankzij
inspanningen van de regio’s, vruchten af te werpen. Dat is een hoopgevend startpunt om in de
komende 10 jaar de ambities waar te maken.
Programma
Totaal
Holland Rijnland
inclusief opgave GHB

18.200

25.500

Plancapaciteit
Binnen BSD
%
13.000

Uitleg

%

51%

12.500

49%

23.200

25.500

13.000

Stadsgewest Haaglanden

65.300

65.700

55.700

85%

10.000

15%

Stadsregio R’dam

65.000

74.500

60.400

81%

14.100

19%

Drechtsteden

12.000

14.700

11.200

76%

3.500

24%

Midden Holland

14.500

17.200

5.200

31%

12.000

69%

175.000

197.600

145.500

74%

52.100

26%

Zuidvleugel
inclusief opgave GHB
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5. INTEGRALE OPGAVE

De Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel is integraal van karakter. Een goed bereikbaar en bruik
baar Metropolitaan Landschap Zuidvleugel en een goede bereikbaarheid van de binnenstedelijke
verstedelijkingslocaties door een Zuidvleugelnet (met Stedenbaan als ruggengraat) zijn randvoor
waardelijk.
Woonkwaliteit en de aantrekkelijkheid van woonmilieus zijn onlosmakelijk daarmee verbonden.
De Zuidvleugel wenst een aantal bijzondere en kenmerkende woonmilieus te ontwikkelen en heeft
hiervoor zeven iconen benoemd. In de regionale programma’s wordt aangegeven hoe de iconen als
speerpunt van de gebiedsontwikkeling functioneren en welke uitvoeringsmaatregelen zijn voorzien.
De uitwerking van de integrale opgave vindt plaats langs twee wegen.
→ Enerzijds nemen de regio’s deze opgave mee in hun regiodocumenten als basis voor de
nadere verstedelijkingsafspraken met het rijk. Het gaat daarbij om projecten, programma’s
en regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, economie, landschap, natuur- en
waterbeheer die aan de woningbouwopgave gerelateerd zijn. Daarbij wordt aangegeven of de
uitvoering van deze projecten een voorwaardelijk verband heeft met de uitvoering van woning
bouw. Bijvoorbeeld eerst bewegen, dan bouwen), maar ook met het opheffen van milieubelem
meringen zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit, verkeer en industrielawaai.
→ Anderzijds worden de opgaven in hun onderlinge samenhang afgewogen en geprioriteerd in de
Gebiedsagenda Zuidvleugel die in oktober 2010 in het BO MIRT zal worden vastgesteld.

6. FINANCIERINGS
STRATEGIE EN
UITVOERINGSASPEC
TEN 2010-2015

Het planaanbod 2010-2015 is op zich toereikend voor het halen van het programma 2010-2015,
ervan uitgaande dat dit programma bedraagt 50% * 175.000 = 87.500 woningen. Het planaanbod
bedraagt 122.000 woningen (zie tabel 5). Met een planuitval van 30% zou dat leiden tot een
productie van ca 85.000 woningen. Ook hier geldt echter dat dit geen reden kan zijn achterover
te leunen. De ambitie is immers veel hoger dan de productie in de afgelopen periode, de opgave
gecompliceerder en de marktomstandigheden zijn nu minder rooskleurig. In de afgelopen periode
werden gemiddeld 70.000 woningen per vijf jaar gebouwd in de Zuidvleugel. Alle reden dus om met
per regio in te stellen Taskforces intensief te sturen op de opgave.

12.500

180.000

Tabel 4. Plancapaciteit binnen en buiten BSD gerelateerd aan bruto-programma

Programma, plancapaciteit en planuitval
Bij woningbouwprogrammering is het helaas een ervaringsfeit dat de daadwerkelijke bouw vaak
afwijkt van de programmering. Woningbouw is immers in hoge mate afhankelijk van de markt. Bij
binnenstedelijk bouwen komt daar nog bij de enorme complexiteit van de opgave en de vaak knel
lende regelgeving die tot vertragingen leiden. Een uitweg is dikwijls om over te programmeren. Het
is gebruikelijk om 130% plancapaciteit te ontwikkelen vanwege vertraging in de uitvoering. Dit kan
een handige methode zijn, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoerbare plancapaciteit. Naast een
zekere mate van overprogrammering biedt het zorgvuldig monitoren en vooral het strak sturen van
de uitvoering de beste garantie voor succes.

4. BOUWEN BUITEN
BESTAAND STEDELIJK
EN DORPSGEBIED
(BSD 2010)

De Zuidvleugel legt de focus op de stad, maar wil ook voorzien in woonmilieus die in de stad ruim
telijk niet gerealiseerd kunnen worden, zoals landelijke en dorpse woonmilieus.
Afgesproken is dat maximaal 20 procent van de Zuidvleugelopgave buiten BSD 2010 wordt ont
wikkeld. Dat zijn 35.000 woningen. Er is op dit moment een plancapaciteit van ongeveer 52.000
woningen. Ervaringsgegeven is dat daarvan ca. 30% pas na 2020 wordt uitgevoerd, dat wil zeggen
dat ongeveer 37.000 woningen buitenstedelijk worden gebouwd. Afgesproken is om geen nieuwe
plancapaciteit te ontwikkelen buiten de voorgenomen locaties en de al mogelijke plannen. Verder is
geconstateerd dat er op korte termijn (in ieder geval tot 2014) vanuit kwantitatieve en kwalitatieve
overwegingen geen reden is om de ventielfunctie van de Zuidplaspolder te benutten.
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Planaanbod Zuidvleugel 2010-2020
Regio

2010-2015

2015-2020

Totaal

9.700

5.000

14.700

15.300

10.200

25.500

6.900

10.300

17.200

Stadsgewest Haaglanden

46.700

19.000

65.700

Stadsregio Rotterdam

43.400

31.100

74.500

122.000

75.600

197.600

Drechtsteden

In de woonmilieubalans januari 2010 is aangegeven hoe het programma, de plancapaciteit en de
vermoedelijke realisering (na planuitval) in aantallen en percentages eruit zal zien. Daaruit blijkt
dat van de plancapaciteit van 145.500 woningen er zonder nadere actie waarschijnlijk slechts
102.000 binnen BSD gerealiseerd worden. Dat zou de balans verkeerd doen uitslaan. De regio’s
zullen dan ook een Taskforce Binnenstedelijk Bouwen in het leven roepen om ervoor te zorgen dat
de ambities gerealiseerd zullen worden en een dreigend tekort aan te realiseren woningen binnen
BSD 2010 wordt voorkomen. Acties daarbij zijn onder meer:
→ vergroten van de juridische hardheid van de plancapaciteit van de 145.600 woningen;
→ verkennen of meer woningen op locaties rond halten van het Zuidvleugelnet mogelijk zijn;
→ maximaal de ambitie voor binnenstedelijke stedenbaanlocaties voor wonen uitvoeren.

MEI 2010

Holland Rijnland
Midden-Holland (Z3)

Zuidvleugel

Tabel 5. Planaanbod Zuidvleugel uitgesplitst naar 2010-2015 en 2015-2020

In de regionale uitwerkingen van het verstedelijkingsprogramma wordt nader ingegaan op de
financieringsstrategie die de regio kan ontwikkelen en welke bijdrage van verschillende
uitvoerende partners (markt en corporaties) wordt verwacht of onontbeerlijk is.
Verder wordt per regio aangegeven:
→ welke uitvoeringsaspecten bovenregionaal door Rijk of Provincie verzekerd moeten worden;
→ welke belemmeringen moeten worden weggenomen om plancapaciteit te ontwikkelen en uit
te voeren;
→ welke extra inspanningen moeten worden geleverd om deze plancapaciteit te ontwikkelen en
uit te voeren en welke (onorthodoxe) maatregelen daarvoor nodig zijn.
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Een aantal grote bouwplannen ondervindt op korte termijn knelpunten bij de ontwikkeling
en realisering:
→ Stadsgewest Haaglanden: Binckhorst en Scheveningen (iconen), Zuidwest Rivierenbuurt, Rond
de energiecentrale (woonmilieutransformatie), Internationale Zone, TIC Delft en Rijswijk Zuid.
→ Holland-Rijnland: Leiden en Katwijk binnenstedelijk (fijnstof problematiek), Leiden stations
omgeving, Rijnlandroute en Rijngouwelijn - eerst bewegen, dan bouwen t.b.v. Valkenburg (na
2015).
→ Drechtsteden: Stadswerven, Noordoevers (transformatie verouderde bedrijventerreinen),
Maasterras (icoon), Volgerlanden (vertraging in uitvoering), Dordrecht West (woonmilieu trans
formatie).
→ Stadsregio Rotterdam: Kop van Feijenoord (onorthodoxe maatregelen), Binnenstad Rotterdam/
Central District (Laurenskwartier) en Katendrecht-deel Stadshavens (iconen), Hoek van Hol
land, Hoogvliet , Afrikaanderwijk, Wielewaal en Oud Zuid (woonmilieutransformatie), Stadion
park.
→ Midden Holland: Gouda spoorzone en Zuidplas Gouweknoop, Rode Waterparel (icoon).
In de bijlage is per bouwplan inzichtelijk gemaakt van welke aard deze knelpunten zijn en welke
(onorthodoxe) maatregelen gewenst zijn. De inhoud van deze bijlage is niet interdepartementaal
afgestemd.
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VERSTEDELIJKINGSAFSPRAKEN
HOLLAND RIJNLAND 2010-2020

De regio neemt de volgende opgave op in de verstedelijkingsafspraken.
Het betreft een inspanningverplichting en geen resultaatsverplichting.
1. De kwantitatieve opgave is 18.200 woningen inclusief compensatie sloop en exclusief de taak
stelling van 5.000 woningen in het kader van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollen
streek (GHB). Dat betekent een bruto–programma van 23.200 woningen inclusief compensatie
sloop (netto toevoeging 20.700 woningen).
2. Voor het bouwen binnen Bestaand Stedelijk en Dorpsgebied (BSD) spant de regio zich maxi
maal in om de juridische haalbaarheid te verzekeren van een plancapaciteit van 13.000 wonin
gen binnen BSD 2010.
3. De regio neemt als leidraad voor de uitwerking in woonmilieus de volgende 5-delige
woonmilieubalans.
Vraag

Aanbod

Balans

Centrum stedelijk

4.900

900

-4.000

Buiten centrum

3.000

8.700

5.700

Groen stedelijk

3.100

1.400

-1.700

Dorps

5.500

12.500

7.000

Landelijk

1.800

2.000

200

Onbekend (GHB)

5.000

--

- 5.000

23.200

25.500

2.300

Totaal

4. De regio werkt aan het in meer balans brengen van vraag en aanbod van woonmilieus. De regio
benut daarvoor:
→ de ABF-uitwerking in de 5-delige of 13-delige woonmilieu-indeling;
→ de Kleurenwaaier voor concrete bouwplannen;
→ eigen inzichten in woonmilieu’s op regionaal niveau die gekoppeld worden aan de
Kleurenwaaier.
De regio start medio 2010 met de uitwerking hiervan. De woonmilieus voor de extra woningen
als gevolg ten behoeve van de GHB zullen door regio en provincie nader worden bepaald.
5. Het streven naar meer plannen in BSD dient de vraag naar en aanbod van centrumstedelijke en
groenstedelijke woonmilieus meer in balans te brengen.
6. De regio heeft in de MIRT afspraken over de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) in
oktober 2009 aangegeven op welke wijze en onder welke condities de ontwikkeling van het
Zuidvleugel icoon Valkenburg wordt verzekerd (zie bijlage I). Daarin wordt uitgegaan van de vol
ledige realisatie in één keer, dat wil zeggen ongefaseerd. Wanneer toch sprake mocht zijn van
fasering binnen de IBHR, bijvoorbeeld wanneer er afspraken worden gemaakt over scenario’s
waarin slechts een deel van de Rijnlandroute wordt aangelegd, dan kan dat negatieve effecten
hebben op de verstedelijking in de regio. Deze effecten zijn afhankelijk van het gekozen sce
nario of de gekozen variant, maar kunnen effect hebben op zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van de verstedelijking.
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Strategie:
→ Knelpunten bij de realisatie zijn gesignaleerd in Leiden binnenstedelijk (fijnstof problematiek), Katwijk binnenstedelijk (fijnstof problematiek), Rijnlandroute en Rijngouwelijn (eerst
bewegen, dan bouwen t.b.v. Valkenburg (na 2015).
→ Tot 2015 is 40% van de opgave (6.600 woningen) onzeker. Bij 18 plannen is door gemeenten
benoemd dat dit komt door knelpunten van technische, juridische of financiële aard.
→ Na 2015 geldt momenteel 85% als zachte plancapaciteit. Eind 2012 moet duidelijk zijn hoe
deze moet worden verzekerd.
→ Financiële middelen waarvoor de regio budgethouder is, worden prioritair ingezet om de
randvoorwaarden te scheppen (weg-, ov-infrastructuur en groen) om woningbouwprojecten te kunnen ontwikkelen.

4.

5.

6.

7.

De integrale opgave (wonen, werken, bewegen en recreëren) krijgt op het schaalniveau van de
regio invulling via de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR), (zie bijlage I). Met name de
ontsluiting van de As Leiden-Katwijk is hierin dominant en randvoorwaardelijk voor de
uitvoering van de overige opgaven. Afspraken over ontsluiting worden gemaakt in het kader
van de IBHR. De groenblauwe opgave in het stedelijk netwerk is gericht op het ontwikkelen van
goede verbindingen tussen stad en land en het compleet maken van het recreatief netwerk in
een vitaal, divers en aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur.

Belangrijk onderdeel van de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) is de strategie om
verstedelijking te concentreren in de As Leiden-Katwijk en de Duin- en Bollenstreek en het
Groene Hart en de bufferzone Duin, Horst en Weide daarmee open te houden. Binnen de IBHR is
deze verstedelijkingsstrategie verder uitgewerkt, is nagegaan onder welke voorwaarden deze
verstedelijking kan worden gerealiseerd en wat de relatie is tussen infrastructuur (bewegen) en
verstedelijking (bouwen). Deze bijlage is in gezamenlijkheid opgesteld door het ministerie van
VROM/WWI, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland en bevat
de gezamenlijke ambitie en inzet om de komende tijd de doelen van IBHR te realiseren.

.Bij dit percentage wordt de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
buiten beschouwing gelaten.
Wanneer dit mee wordt gerekend ligt het
percentage concentratie lager.
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mits niet strijdig met eventuele subsidievoorwaarden en mits niet strijdig met de financiële
afspraken voor overige gebiedsontwikkelingen.
Verbeteren van de ontsluiting van de As Leiden-Katwijk – via de weg en openbaar vervoer – is
voorwaardelijk voor de gewenste verstedelijking, volgens het motto “eerst bewegen, dan bou
wen”. De inzet van alle partijen is om de ontwikkeling van infrastructuur en woningbouw gelijk
op te laten gaan.
Omwille van efficiënt en duurzaam ruimtegebruik wordt het grondgebruik rond Stedenbaan
stations en langs de RijnGouweLijn verder geïntensiveerd, passend in het concept van het
Zuidvleugelnet.
Ter verbetering van de woonkwaliteit in algemene zin wordt een goede balans nagestreefd in
woonmilieus. Nadere afstemming hierover vindt het komende half jaar plaats in Zuidvleugel
verband.
Door Rijk, provincie en regio wordt gezamenlijk ingezet op het verder ontwikkelen van het
landschap van de Bollenstreek, Hollandse veenweide en plassen en Duin, Horst en Weide
(waarvan het Land van Wijk en Wouden deel uitmaakt).

opgave
gerealiseerd
schatting **
totaal

Aanvankelijk werd beoogd om in het BO MIRT van oktober 2009 te komen tot verstedelijkings
afspraken. Dit proces is reeds in 2008 gestart, onder meer met het opstellen van gebiedsdocumenten. De verstedelijkingsafspraken zijn voor de gehele Zuidvleugel op de regio-overstijgende
aspecten afgestemd op en vastgesteld in het Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel.
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B. Woningbouwprogramma’s
In de Regionale Structuurvisie (RSV) is een uitbreidingsprogramma vastgesteld dat leidt tot een
(netto) uitbreidingsopgave voor de eigen behoefte van 15.700 woningen9. Daar bovenop komt de
opvang van de woningbehoefte uit de Haarlemmermeer (Gebiedsuitwerking HaarlemmermeerBollenstreek) van 5.000 woningen. Tezamen betekent dit ruim 20.000 woningen in de periode
2010-2019.
Hieronder staat aangegeven wat de afspraken zijn uit het RSV en wat er reeds is gerealiseerd:

Bijlage I: verstedelijking bij afspraken IBHR

A. Visie en ambities
1. Uitgangspunt voor het woningbouwprogramma in Holland Rijnland is het voorzien in de eigen
behoefte, plus het mogelijk maken van de opvang van de woningbehoefte uit de Haarlemmermeer, op grond van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek.
2. Dit uitgangspunt, zoals o.a. verwoord in de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland en de
Regionale Woonvisie, leidt in beginsel tot een netto uitbreidingsopgave van maximaal 20.700
woningen in de periode 2010 – 2019. Gelet op de productie in het verleden en de verwachting
dat de gevolgen van de economische recessie ook in de regio Holland Rijnland zichtbaar zullen
worden, zal deze kwantitatieve opgave komende jaren kritisch gevolgd moeten worden. Indien
nodig kan de opgave op basis van reële gegevens bijgesteld worden in een volgend BO MIRT.
3. Verstedelijking wordt zo veel mogelijk gebundeld binnen de As Leiden-Katwijk. Het streven is
om 70% van alle toevoegingen aan de woningvoorraad daar te concentreren8. Instrumenten
en middelen die ter stimulering van de woningbouwproductie in Holland Rijnland tot 2020
beschikbaar komen, worden bij voorkeur aangewend voor projecten in de As Leiden-Katwijk,
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WBR04
Met uitzondering van locatie Valkenburg die uit 30% sociale woningbouw zal
bestaan.
9

10

*

periode

maximale
toevoeging (netto)

2000-2019

33.000

2000-2008

-10.233

2009

-1.900

2010-2019

20.867

*

CBS, Woningvoorraad saldovermeerdering (excl. administratieve correctie)

**

Op basis van verleende bouwvergunningen en ervaringscijfers 1995-2008

Ten aanzien van de bouwopgave wordt de volgende inzet onderschreven:
1. Om het wonen voor kwetsbare groepen betaalbaar te houden, geldt dat in de nieuwbouw per
gemeente ten minste 30% bestaat uit sociale sectorwoningen, met uitzondering van de ge
meenten Leiden (20%) en Katwijk (20-30%)10.
2. In elke gemeente zal de voorraad sociale sectorwoningen ten minste anderhalf maal zo groot
moeten zijn als de aandachtsgroep.
3. Omwille van een betere balans is de opgave ten aanzien van de woonmilieus door de Zuidvleu
gelpartners nader uitgewerkt. Op deze wijze zal er ook een beter beeld zijn van de regionaal
gewenste differentiatie in woonmilieus en de (financiële) consequenties daarvan.
4. De gemeenten in Holland Rijnland en de provincie spannen zich in om te komen tot een
toepasbaar operationeel kwantitatief en kwalitatief woningbouwprogramma. Daarbij zullen zij
overleggen met de corporaties in de regio en VROM/WWI. Inzet is om een regionaal woningbe
hoeftenonderzoek uit te voeren. De regio geeft hierover uitsluitsel in het BO MIRT in oktober
2010.
5. De sloopopgave omvat naar verwachting 2.500 tot 4.700 woningen. Dit is gebaseerd op de
gemiddelde sloopopgave in de afgelopen 10 jaar. Deze opgave zal het komende half jaar verder
onderzocht en uitgewerkt worden door Holland Rijnland.
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Binnen de regio wordt de samenwerking tussen private partijen (zoals projectontwikkelaars en
makelaars) en (semi-)publieke partijen (overheden en corporaties) versterkt. Gezamenlijk zal
er worden gekeken naar innovatieve manieren om de woningbouw op peil te houden. Hierbij
kan waar mogelijk gebruik worden gemaakt van de resultaten uit de ‘werkgroep onorthodoxe
maatregelen’, waarin Rijk, de provincies Noord- en Zuid-Holland en Randstedelijke regio’s en
G4-gemeenten samenwerken.
Verondersteld wordt dat o.a. de stapeling van regionaal en nationaal beleid de woningbouw
productie vertraagt. De woningbouw-regisseurs zullen, bij een vervolgopdracht, voor het BO
MIRT in oktober 2010 nagaan of de productie gestimuleerd kan worden door terughoudend
heid in beleidswensen.
Er wordt flexibiliteit betracht in de programmering, om zodoende goed in te kunnen spelen op
de vraag. Provincie en gemeenten maken de planning inzichtelijk en werken een monitoring
systeem uit. Mede op basis daarvan kan tijdens het BO MIRT de voortgang in de woningbouw
productie in relatie tot de voortgang van de infrastructurele projecten (Integrale Benadering
Holland Rijnland) besproken worden.
Er wordt een ambtelijk taskforce woningbouw ingesteld.

C. Woningbouwgerelateerde programma’s
1. De integrale opgave (wonen, werken, bewegen en recreëren) krijgt op het schaalniveau van de
regio invulling via de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR). Met name de ontsluiting
van de As Leiden-Katwijk is hierin dominant en randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de
overige opgaven. Afspraken over ontsluiting worden gemaakt in het kader van de IBHR.
2. De groenblauwe opgave in het stedelijk netwerk is gericht op het ontwikkelen van goede ver
bindingen tussen stad en land en het compleet maken van het recreatief netwerk in een vitaal,
divers en aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur. Hiertoe wordt
langs meerdere lijnen inzet gepleegd, namelijk via:
a. het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013, met o.a. de Deelpro
gramma’s Recreatie (inclusief Recreatie om de Stad) en Vitaal Platteland;
b. de uitvoering van het landschappelijk netwerk waaronder de provinciale landschappen uit
de (concept) Provinciale Structuur Visie;
c. het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland, met o.a. programma’s
voor recreatief groen en recreatieve verbindingen tussen landschappen en stad en land;
d. bestuurlijke vaststelling van de Uitvoeringsagenda Recreatief Routenetwerk G4P3. Partijen
overleggen óf en hoe de ambities uit het groenprogramma na 2014 mogelijk gemaakt kun
nen worden (bijvoorbeeld met behulp van ILG-gelden na 2013).
3. De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en landschappelijke vitali
seringsopgave. Onderdeel daarvan is herstructurering en de bouw van 5.000 woningen (GHB).
In de IBHR worden procesafspraken gemaakt over het vervolgproces rondom de ontsluiting
van dit gebied, mogelijk in het Randstad Urgent project Transitie Greenports.
Nader uitgezocht zal worden hoe parallelle trajecten als het bodemconvenant, het nationaal
samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en energiebesparing zich verhouden tot de doelstelling
om de woningbouw op peil te houden.
D. Gebiedsontwikkelingsprojecten
De bundeling van verstedelijking op de As Leiden-Katwijk sluit aan op de visie en ambitie van Rijk,
provincie en regio over de stedelijke ontwikkeling van de regio. Binnen dit programma zijn de vol
gende gebiedsontwikkelings-projecten geïdentificeerd (integraal en/of van bovenregionaal belang):
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Leiden Bio Sciencepark: uitbreiding en versterking van het bestaande vestigingsmilieu voor
kennisintensieve bedrijvigheid.
Vliegkamp Valkenburg: duurzame ontwikkeling tot een hoogwaardige woon – werklocatie van
5.000 woningen, waarvan 500 woningen in het topwoonmilieu. Regio en Rijk hebben in septem
ber 2008 gezamenlijk de intentie uitgesproken om vooruitlopend op het Lenteakkoord Nieuw
Valkenburg energieneutraal te ontwikkelen.
Na het uitspreken van een bestuurlijke voorkeur voor het tracé van de Rijnlandroute en het
bereiken van overeenstemming over de rijksbijdrage worden planprocedures voor Nieuw
Valkenburg voortgezet. Vanwege de gezamenlijke woningbouwambities is het wenselijk dat de
ontwikkeling van Nieuw Valkenburg zo snel mogelijk van start gaat. Om zeker te stellen dat de
ontwikkeling van de locatie gelijk opgaat met de ontwikkeling van de benodigde ontsluiting,
wordt als voorwaarde gesteld dat ‘start bouw’ van de eerste woningen op Valkenburg pas mo
gelijk is na ‘start’ realisatiefase van RijnlandRoute (eerste schop de grond in).
Nieuw Valkenburg zal als Icoon-project worden ontwikkeld op basis van het Structuurplan Val
kenburg en het Streekplan. Partijen zullen de ambitie voor een internationaal topwoonmilieu
nader uitwerken, met gebruikmaking van externe (markt-) expertise, en zetten daarbij voor de
hele locatie in op het hoogst haalbare kwaliteitsniveau (voortouw voor uitwerking ligt bij het
Rijk).
Leiden CS: integrale herinrichting van het gehele stationsgebied, waarin zowel de RijnGouwe
lijn als Bio Sciencepark geïntegreerd worden.
Knoop Leiden-West: het verder ruimtelijk en stedelijk ontwikkelen van deze knoop, die in de
toekomst een centrale rol speelt in de ontwikkeling van de As Leiden-Katwijk. De huidige op
gave ligt op het vlak van het goed inpassen van de RijnGouwelijn, de Rijnlandroute en de A44.
In de nabije toekomst zal deze multi-modale knoop verder verstedelijken.
Kooiplein vormt het laatste, grote speerpunt van het wijkontwikkelingsplan voor deze wijk en is
cruciaal voor de verdere herstructurering van geheel Leiden Noord. Het wordt, met vele woon
vormen, ca. 10.000 m2 voorzieningen in de vorm van een winkelcentrum met commerciële en
maatschappelijke voorzieningen plus ca. 850 gebouwde parkeerplaatsen, het toekomstige hart
van Leiden Noord. Daarmee is het onderdeel van de grootste binnenstedelijke opgave in Hol
land Rijnland. Bovendien draagt het project bij aan een betere bereikbaarheid van Leiden en
de regio door het realiseren van een ongelijkvloerse kruising.

E. Uitvoeringsaspecten
1. Geconstateerd wordt dat de financiële omstandigheden onzeker zijn. Partijen zullen ontwikke
lingen op dit vlak en consequenties daarvan voor de uitvoerbaarheid van de opgaven bespre
ken tijdens het BO MIRT.
2. De partners maken procesafspraken over:
→ de wijze waarop met behulp van de resultaten van de genoemde onderzoeken de kwalita
tieve woningbouwopgave wordt bepaald en hoe die opgave wordt uitgevoerd;
→ de wijze waarop de integrale verstedelijkingsopgave wordt vormgegeven. Welke woning
bouwopgave wordt gekoppeld aan de aanleg van infrastructuur en of groenvoorzieningen
en of bedrijventerreinen.
3. De gemeenten en de regio maken afspraken over de fasering van de woningbouwopgave en
over de ontwikkeling van verschillende locaties.
4. De gemeenten en de regio monitoren voortgang van de kwalitatieve en kwantitatieve woning
bouwopgave (incl. sloop).
5. Partners kunnen met de inzet van bouwregisseurs de bouwproductie ondersteunen door het
bij elkaar brengen, stimuleren en aanspreken van partijen en door middel van monitoring.
6. De gemeenten maken met corporaties prestatieafspraken.
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VERSTEDELIJKINGSAFSPRAKEN
HAAGLANDEN 2010-2020

Stadsgewest Haaglanden en het Rijk delen in het kader van de Verstedelijkingsafspraken 2010-2019
de volgende punten voor de regio Haaglanden:
1.

De kwantitatieve ambitie is 65.300 woningen waarvan 10.300 woningen ter compensatie van sloop.
Daarnaast wordt in plaats van sloop en nieuwbouw steeds meer ingezet op ingrijpende renovatie.
In het Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel is uitgegaan van compensatie sloop en ingrijpende
renovatie van totaal 22.300 woningen. De regio onderzoekt welke verhouding sloop / renovatie
wordt nagestreefd. Daarnaast is het de ambitie om minimaal 80% van deze opgave te bouwen bin
nen Bestaand Stedelijk en Dorpsgebied (BSD) 2010. Op basis van voortschrijdende inzichten wordt
de benodigde (bestemmings)planvoorraad aangepast aan de geprognosticeerde behoefte.

2.

De kwantitatieve ambitie gaat gepaard met de kwalitatieve ambitie om vraag en aanbod van woon
milieus meer in balans te brengen. Uit SOCRATES-raming van september 2009 en de woningbouw
planning in Haaglanden van de komende tien jaar is onderstaande woonmilieubalans opgemaakt.
Deze woonmilieubalans geeft aan dat om vraag en aanbod meer in evenwicht te brengen, er vooral
meer centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus moeten worden gepland.
Vraag

Aanbod

Balans

Centrum stedelijk

18.400

4.100

-14.300

Buiten centrum

10.400

37.000

26.600

Groen stedelijk

25.100

10.400

-14.700

Dorps

6.700

13.500

6.800

Landelijk

4.600

600

-4.000

65.300

65.700

400

Totaal

Ervaring van Haaglanden en de andere Zuidvleugelregio’s is echter dat de door Rijk, Regio en
gemeente gehanteerde woonmilieucategorieën niet altijd goed op elkaar aansluiten. Boven
staande woonmilieubalans dient daarom als een richtinggevend kader. De Regio werkt met de
gemeenten, Zuidvleugelregio’s en VROM aan de afstemming van een meer consument gerichte
indeling van woonmilieucategorieën.
3.

Prioritaire gebiedsgerichte ontwikkelingen zijn Centrale Zone Den Haag, TIC Delft (kennis eco
nomie en studentenhuisvesting), de Stedenbaan/NetwerkRandstadRail/Programma Hoogfre
quent Spoor, Greenport en de metropolitane landschappen. De Zuidvleugel iconen
Scheveningen Haven en Nieuw Binckhorst maken hier onderdeel van uit.
Binnenstedelijk bouwen is complex, brengt hoge tekorten en kosten met zich mee, en
staat - zeker tijdens de recessie - onder druk.
Bijzondere aandacht vraagt studentenhuisvesting. Studentenhuisvesting kent een hoge onren
dabele top, hetgeen er met de crisis toe leidt dat realisatie van studentenprojecten nog eens
extra in de knel komt.
Inventieve oplossingen zijn vereist. Voor realisatie van de binnenstedelijke opgave trekken Rijk
en Regio daarom samen op in het zoeken naar onorthodoxe maatregelen.
Afspraak: Bij zicht op (een deel van) de benodigde financiële middelen wordt in overleg tussen
Rijk, Regio en Zuidvleugelpartners een passend uitvoeringsprogramma geformuleerd. De uit
komsten van de VROM werkgroep onorthodoxe maatregelen met betrekking tot de Binckhorst
worden bij de uitvoeringsprogramma’s betrokken.
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In het kader van de integrale verdichtingsopgave worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
→ De verstedelijking wordt primair gekoppeld aan OV en fiets. Woningbouw wordt zoveel
mogelijk gesitueerd rondom OV-haltes en het fietsnetwerk wordt uitgebreid en verbeterd;
→ Binnenstedelijke infrastructurele projecten voor autoverkeer hebben als doel de stad leef
baarder te maken, ruimte te winnen en het wegennet te versterken. Gedacht moet worden
aan autoluw maken van buurten/wijken, bundeling van verkeer op doorstroomroutes en voor
de langere termijn ondertunneling/overkluizing van delen van grootschalige infrastructuur;
→ Parkeren en binnenstedelijk bouwen leiden vaak tot financieel onrendabele projecten.
Bereikbaarheids- en parkeereisen worden daarom op gebiedsniveau bezien en evenwich
tig beoordeeld in relatie tot financiële haalbaarheid en de marktvraag. Bij herstructurering
en nieuwbouw worden parkeerplaatsen aan de rand van de wijk geplaatst of in centrale
parkeergarages en zo veel mogelijk meervoudig gebruikt (werk, wonen, recreatie);
→ Richtnorm voor groen/blauw op uitleglocaties is 10 minuten loop-/fietsafstand en bij ver
dichting en functieverandering per saldo een kwalitatieve toename van groen/blauw.

5.

De regionale uitvoering van het Lente-Akkoord over energiebesparing in de woningbouw
(nieuwbouw energieneutraal in 2020) wordt door SGH gesteund. Zelf heeft het Stadsgewest de
ambitie om de regio in 2050 CO2-neutraal te maken. Hierbij wordt ingezet op duurzame ener
gie en CO2-neutraal bouwen. Om de regionale en landelijke doelstellingen te halen is behoefte
aan consistent, voldoende robuust energiebeleid om tot een daadwerkelijke energietransitie
van de gebouwde omgeving te komen. Dit beleid dient gebaseerd te zijn op een integrale visie
voor en een gerichte maar zeker ook flexibele marsroute naar een CO2 neutrale gebouwde
omgeving. Belangrijk hierbij is dit beleid niet alleen te richten op de bestaande energiesector,
maar vooral ook te kijken naar nieuwe fenomenen in energieland zoals: kleinschalige energie
bedrijven, smart grids, passief bouwen, rest- en geothermische warmte, etc. en de fiscale en
juridische mogelijkheden, belemmeringen en kansen die er liggen.

Met betrekking tot bestaande bouw
→ Juridische en fiscale mogelijkheden creëren om duurzamer woningen lager te belasten
om te voorkomen dat verbetering van de energieprestatie van de woning, dus waardever
meerdering, leidt tot hogere belastingen;
→ Een robuuste subsidieregeling voor energiebesparing en/of opheffen btw op duurzame
economische activiteiten als energiebesparing;
→ Verplichten energielabel door deze op te nemen in de notariële acte van overdracht;
→ Binnen het energielabel hogere labelkwaliteiten als A+ en beter tot aan “passief bouwen”
zichtbaar maken, evenals het gebruik van duurzame collectieve warmtesystemen.
Met betrekking tot duurzame energie
→ Meer kennisuitwisseling en indien het nodig blijkt wetgeving voor het gebruik van de
ondergrond voor warmte en koudeopslag (WKO), plus certificering van gesloten WKO i.v.m.
met risico’s op bodemverontreiniging;
→ Belasten van energie opgewekt met fossiele brandstoffen en belonen van duurzame ener
gie met behulp van een feedin tarief.
6.

Rijk en Regio richten zich op het realiseren van een kwaliteitsslag en duurzaamheidslag t.a.v.
de woningvoorraad (zowel in de koop- als de sociale huursector) en de leefomgeving. Beoogd
effect is het vasthouden en/of aantrekken van meer midden- en hogere inkomensgroepen en
het bieden van een volgende kwaliteitsstap voor de mensen met een lager inkomen.
Afspraak: Rijk en Regio onderzoeken de mogelijkheden om:
→ de garantiesystematiek voor de sociale woningbouw te versterken, om woningbouw onder
de aftoppingsgrens te kunnen blijven stimuleren;
→ huurtoeslagregelingen minder remmend te laten werken op energiebesparende maatre
gelen, duurzame warmtelevering en op het gebouwd parkeren in de sociale woningbouw;
en stellen een Plan van Aanpak op voor een onderzoek waarin tot nieuwe instrumenten moe
ten worden gekomen die kunnen worden ingezet om tot innovatieve, duurzame bouwconcepten
te komen en meervoudig ruimtegebruik.

7.

Afspraak: Rijk en Regio onderzoeken, in het kader van betere afstemming van vraag en aan
bod, samen hoe (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap effectief kan bijdragen aan het
realiseren van bovenstaande ambities en doelstellingen en grootschaliger kan worden ingezet.

8.

Rijk en Regio vinden het belangrijk dat leegstaande kantoren worden getransformeerd naar
woningen. Locaties die niet meer voldoen aan de eisen die aan kantoren en bedrijfsgebouwen
worden gesteld en die geschikt zijn voor transformatie tot woongebouw, kunnen een kans
bieden voor de verstedelijkingsopgave. Om deze kansen te kunnen benutten, zijn maatregelen
nodig die de mogelijkheden voor functiemenging optimaliseren. In de bestaande ruimtelijke
ordenings-regelgeving is menging van functies aan strenge eisen gebonden. De Regio wil
organiseren dat meer ervaring met het proces wordt opgedaan met stimulansen om partijen te
bewegen over te gaan tot deze, niet altijd voor de hand liggende, optie.
Afspraak: Rijk en Regio onderzoeken samen de mogelijkheden om in aanmerking komende
Rijkseigendommen voor woonbebouwing geschikt te maken. Het volgende project wordt in dit
kader nader onderzocht:
→ het oude CBS-gebouw in de gemeente Leidschendam-Voorburg

9.

Afspraak: In overleg met het Rijk wordt uitgewerkt hoe er een invulling gegeven kan worden
aan de bijdrage van de Regio aan de eventuele organisatie van de Olympische Spelen in 2028.

De Regio dringt bij het Rijk aan op (het via – lopende – pilots onderzoeken van) de volgende
meer generieke maatregelen:
Met betrekking tot nieuwbouw
→ Vasthouden aan de ambitie van CO2 reductie volgens de afspraak in het Lente akkoord
met eventuele aanscherping van het EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt);
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→ Actief stimuleren van het passief bouwen en het voorzieningen treffen voor het gebruik
van duurzame (zonne- en windenergie).

Ten behoeve van de realisatie van de integrale verdichtingsopgave spreken Rijk en Regio samen af:
→ om te onderzoeken of, en zo ja welke, regelgeving in het kader van meervoudig ruimtege
bruik vereenvoudigd kan worden door aanpassing van de betreffende regelgeving. Het kan
dan bijvoorbeeld gaan om regelgeving rondom tunnels en overkluizingen;
→ te voorkomen dat gezocht wordt naar nieuwe grootschalige uitleglocaties in Haaglanden of
net daarbuiten. Geen verruiming van het rijksbeleid van aantallen in woningbouwopgaven
van nieuwe uitleglocaties in omliggende regio’s.
Het Stadsgewest acht binnenstedelijk bouwen noodzakelijk om de steden vitaal en het
groen groen te houden. Nieuwe grootschalige uitleglocaties gaan ten koste van de stede
lijke vitaliteit en het groen en frustreren de inspanningen van het binnenstedelijk bouwen.
Dit betekent dat een eventuele uitbreiding van de nu overeengekomen 7.000 woningen in
de Zuidplaspolder in dat kader beoordeeld moet worden. Tevens moet worden voorkomen
dat bestaande woonwijken, als gevolg van nieuwe grootschalige uitleg, veranderen in de
nieuwe achterstandswijken.
→ de ecologische hoofdstructuren te versterken.
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VERSTEDELIJKINGSAFSPRAKEN
STADSREGIO ROTTERDAM 2010-2020

De Stadsregio Rotterdam maakt de volgende verstedelijkingsafspraken. Het betreft een inspan
ningverplichting en geen resultaatsverplichting.
1.

De kwantitatieve opgave is 65.000 woningen inclusief compensatie sloop. Een groot deel van
deze opgave komt voort uit de noodzakelijke, grootschalige vervanging van de bestaande
woningvoorraad. Deze herstructurering van de verouderde woningvoorraad is in het stedelijk
gebied van een ongekende omvang. Alleen al in de stad Rotterdam gaat het de komende tien
jaar om sloop- nieuwbouw en grootschalige hoogniveau renovatie van 20.000 woningen, gekop
peld aan sociaal economische vernieuwing en investeringen. Voor de hele Stadsregio gaat
het om een vervangingsvraag van 30.000 woningen (onttrekkingen) en 35.000 woningen voor
uitbreiding van de woningvoorraad.
De huidige economische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de kwantitatieve woning
bouwproductie. De ambitie blijft gericht op een bouwproductie van 65.000 woningen. Echter bij
een aanhoudende tegenvallende marktvraag en het uitblijven van financiële bijdragen bestaat
de mogelijkheid dat het langer duurt om de bouwopgave te realiseren. Belangrijke afspraak
tussen Rijk en Stadsregio is dan ook om de gemaakte afspraken in 2014 te herijken. De regu
liere voortgang van de afspraken wordt ieder half jaar in BO MIRT besproken.

2.

Van deze opgave worden 61.700 woningen gebouwd binnen het BSD 2010. De regio verzekert
de juridische haalbaarheid van de plancapaciteit in de periode 2010-2014. Voor de lange ter
mijn plancapaciteit vanaf 2015 kan alleen een intentie worden gegeven voor inspanning vanuit
de Stadsregio Rotterdam.

3.

De regio neemt als leidraad voor de uitwerking in woonmilieus de volgende 5-delige woonmi
lieubalans.
Vraag

Aanbod

13.300

15.700

2.400

Buiten centrum

8.400

25.700

17.300 *

Groen stedelijk

33.600

19.700

-13.900 *

Dorps

7.500

12.500

5.000

Landelijk

2.100

900

-1.200

65.000

74.500

9.500

Centrum stedelijk

Totaal

Balans

* De woonmilieubalans Zuidvleugel (januari 2010) liet voor de stadsregio Rotterdam een
grotere mismatch van vraag en aanbod zien. Deze mismatch zat voornamelijk bij het buiten
centrum woonmilieu (overschot) en het groen-stedelijke woonmilieu (tekort). Dit vertekende
beeld ontstond doordat de gebruikte ABF indeling bij het aanbod vooral gericht was op de
huidige kenmerken van een gebied. De diverse woningontwikkelingen zijn er echter op gericht
om een grote transformatie teweeg te brengen, die gericht is op het omvormen van woonmili
eus (zie ook punt 4). Bijvoorbeeld de transformatie van naoorlogse grondgebonden/compacte
woonmilieus (die nu onder buiten-centrum vallen) naar groenstedelijke woonmilieus. Deze
transformatie van woonmilieus is nu beter meegenomen in de woonmilieubalans. De woonmi
lieubalans is en blijft een dynamisch proces, waarin veranderingen in de markt en bijstellingen
van programma’s de komende jaren kunnen leiden tot veranderingen. Veranderingen in de
balans worden bijgehouden via monitoring.
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De regio brengt woonmilieu vraag en aanbod meer in balans. De regio benut daarvoor:
→ de ABF uitwerking in de 5-delige of 13-delige woonmilieu-indeling;
→ de toepassing van de kleurenwaaier voor concrete bouwplannen;
→ de eigen woonmilieu inzichten op regionaal niveau die gekoppeld worden aan de kleuren
waaier.
De disbalans tussen vraag en aanbod van woonmilieus wordt door de afzonderlijke gemeen
ten in de regio Rotterdam aan den lijve ondervonden. Naar aanleiding van een bestuurlijke
conferentie op 4 december jl. hebben de portefeuillehouders Wonen van de regiogemeenten de
Stadsregio gevraagd om in het kader van de regionale verstedelijkingsafspraken 2010-2020 de
ontwikkeling en transformatie van woonmilieus in beeld te brengen en op lokaal niveau samen
met de betreffende gemeenten voorstellen te doen om vraag en aanbod van woonmilieus beter
in balans te krijgen. Het bureau Zandbelt en Van den Berg – dat ook het programmabureau
Zuidvleugel heeft geadviseerd – ondersteunt de Stadsregio en de regiogemeenten bij deze
opgave. Zij hebben op basis van de gangbare methodieken van ABF en SAC een hanteerbare
methode (‘steen van Rosetta’) ontwikkeld die niet alleen instrumenteel is aan de inventarisatie
maar betreffende gemeenten ook inspireert om kleinere en grotere ingrepen te doen die zowel
op lokale als regionale schaal de woonmilieus aanscherpen en beter aan laten sluiten aan de
woonwensen van de consument. De inventarisatie- en gesprekkenronde in de vorm van work
shops per gemeente zijn nu in volle gang.
Afspraak (1): De resultaten worden door de regio opgenomen in een regionaal verstedelij
kingsscenario Stadsregio Rotterdam dat in samenwerking met woningcorporaties en markt
partijen zal worden samengesteld en medio dit jaar beschikbaar komt.
Afspraak (2): In december 2010 is het regionaal verstedelijkingsscenario vertaald in een
concreet uitvoeringsprogramma per gemeente. Dit uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd in
convenanten tussen de stadsregio, de gemeente, corporaties en – waar dat aan de orde is- met
betrokken marktpartijen. In het uitvoeringsprogramma wordt ingegaan op de – gezamenlijk –
te leveren prestaties, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de financiering.
De stadsregio heeft haar koers wat betreft sociale woningbouw gewijzigd. In plaats van al
leen afspraken te maken over een bepaald procent nieuwbouw in de sociale sector, wordt nu
gestuurd op de ontwikkeling van de voorraad sociale woningbouw per gemeente. Dit wordt
ingegeven door het besef dat gemeenten en corporaties via de prestatieafspraken meerdere
instrumenten kunnen inzetten om de kwalitatieve huisvesting voor de primaire doelgroep te
organiseren.
De provincie geeft in de Provinciale Structuurvisie (PSV) aan dat in het kader van de onder
zoeksagenda wordt bezien op welke wijze per regio invulling gegeven kan worden aan sociale
woningbouw.
Afspraak (3): In elk convenant tussen de stadsregio en gemeente worden afspraken vastgelegd
over de ontwikkeling van de totale sociale voorraad.

5.

6.

Met de huidige inspanning van 83% binnen BSD 2010 pleegt de Stadsregio maximale inzet op
binnenstedelijk bouwen. Daarom geldt op korte termijn voor de Stadsregio Rotterdam geen
extra inspanning voor meer plannen binnen BSD 2010.
Het programma Stedenbaan ondersteunt de ambitie om 80% binnenstedelijk te accommode
ren.
Afspraak (4): De stadsregio heeft zich in het programma Stedenbaan gecommitteerd aan de
realisatie van minimaal 7.500 en maximaal 14.000 woningen, te realiseren op locaties nabij
Stedenbaan stations.
De ontwikkeling van de Zuidvleugeliconen Stadshavens en Rotterdam Central District worden
op de volgende manier verzekerd:
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Stadshavens: Stadshavens is een langlopende en complexe ontwikkelingsopgave die op dit
moment juridisch wordt vastgelegd in de structuurvisie Stadshavens.
Voor de eerste initiële fase zijn inmiddels heldere (financiële) afspraken gemaakt met het
Rijk. Hiermee is een deel van de ontwikkeling van Stadshavens mogelijk gemaakt, waaron
der de start van de Climate Campus, het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte en
woningbouw in het gebied Rijn Maashaven. Echter de totale ontwikkeling en in het bijzonder de
woningbouwproductie (bijvoorbeeld in Merwe-Vierhavens en de Maashaven) is nog niet gega
randeerd. Hiervoor is nog onzekerheid op het gebied van financiering en (milieu)regelgeving.
Afspraak (5): Voor Stadshavens geldt dan ook dat een brede en blijvende Rijksbetrokkenheid
van de departementen VROM, Verkeer & Waterstaat en Economische Zaken noodzakelijk is in
de zoektocht naar financiering, omgaan met regelgeving en bereikbaarheid.
Rotterdam Central District: Door middel van afspraken en concessies met marktpartijen is
de ontwikkeling van Rotterdam Central District vastgelegd. Het plan kent op dit moment geen
financiële en juridische belemmeringen. Hiermee is de ontwikkeling van deze icoon in de toe
komst verzekerd.
7.

Het algemeen bestuur van de stadsregio heeft op 16 december 2009 ingestemd met de voort
zetting van het omslagstelsel, dat al jaren functioneert in de regio als aanjager en cofinancier
van de regionale opgave voor groen en infrastructuur. De omvang van de omslagbaten wordt
geschat op circa 100 miljoen euro tussen 2010 en 2020. Daarnaast is in de loop der jaren
een financiële reserve opgebouwd. Deze reserve wordt samen met de omslagbaten, de ISV3
bijdrage en zeer beperkt aanwezige restanten van reserves en voorzieningen ingebracht in een
Investeringsfonds ter grootte van circa 2 160 miljoen.
Mede gelet op stopzetting van de locatiesubsidies voor woningbouw én de inzet op de binnen
stedelijke herstructurerings- en transformatieopgave is besloten om dit investeringsfonds in
te zetten voor wonen, economie, groen en infrastructuur. Criteria zijn voorts urgentie, regio
naal belang, investeringen betreffen (woon)omgevingsfactoren, gebiedsgericht, cofinanciering
van gemeenten en ontwikkelende partijen, synergie en/of ‘trigger money’ om andere investe
ringen los te krijgen.
De toedeling van de voornoemde middelen heeft nog niet plaatsgevonden, om verschillende
redenen: de omvang van de regionale opgave noodzaakt tot prioritering, de doorrekening van
omslagbaten moet nog plaatsvinden (is gerelateerd aan de woningbouwproductie en uitgifte
van bedrijfsvloeroppervlak) en projecten zijn hooguit voor de eerste 5 jaren voldoende concreet
om investeringsbeslissingen te kunnen nemen.
Afspraak (6): Deze middelen, die door de regio zelf zijn opgebracht, worden met toepassing
van eerder vermelde criteria, door de stadsregio ingezet op beleidsprioriteiten als OV-ge
relateerde verstedelijking, herstructurering en transformatie in bestaand stedelijk gebied,
regionaal groen en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Het algemeen bestuur
van de stadsregio neemt hierover in december 2010 een besluit.
Afspraak (7): Ook de gemeente Rotterdam zal voor diverse dekkingsbronnen zoals grondex
ploitaties, IFR en ISV3 voor een deel van de woningbouwopgave garant staan. Een groot deel
van dit geld zal worden ingezet voor de binnenstedelijke opgave. Met dit geld worden voorna
melijk projecten voor korte termijn gedekt. Zoals de herstructurering van Zuidwijk en heront
wikkeling van Katendrecht.
Afspraak (8): Naast de regionale en lokale middelen (er is altijd sprake van cofinanciering)
bevat de regionale investeringsstrategie ook notities over de inzet van slimme financierings
constructies. Dit is echter nog onvoldoende concreet te maken, want nog niet toepasbaar op
geselecteerde projecten/gebieden (bij ontstentenis van besluitvorming).
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Voorgaande laat onverlet dat de binnenstedelijke opgave vele malen omvangrijker is dan de
financiële mogelijkheden van betrokken partijen. Tot op zekere hoogte kan de markt zelf in
goede samenwerking met de lokale overheid bepaalde gebiedsontwikkelingen aan, maar daar
waar grootschalige herstructurering aan de orde is, waar eerder sprake is van verdunning van
te dicht verstedelijkt gebied en een forse kwalitatieve onbalans bestaat in de bestaande wo
ningvoorraad, is een financiële impuls van regiozijde volstrekt ontoereikend. Ook aan rijkszijde
bestaat er onzekerheid over de mogelijkheid van financiële rijksbijdragen.

Gemeente Rotterdam:
→ Ontwikkeling van Stadshavens (transformatie havengebied & icoon)
→ Stadionpark
→ Wielewaal (woonmilieutransformatie, milieutechnische knelpunten)
Gemeente Spijkenisse:
→ De Elementen (functieverandering subsidies zijn opgehouden)
→ Boekenlaan (geluid)
Gemeente Schiedam:
→ Gustoterrein (zeehavennorm)
Gemeente Hellevoetsluis:
→ Veerhaven (bodemsanering, voormalig gasterrein)
Gemeente Vlaardingen:
→ Nieuwe Maas (geluidsbelasting/industrielawaai)

Knelpunten: De binnenstedelijke bouwopgave heeft forse financiële implicaties, omdat die op
gave gepaard gaat met herstructurering en transformatie. Dit wordt door het Rijk onderkend.
Echter, de financiële onzekerheden waarmee het Rijk wordt geconfronteerd heeft geleid tot de
oprichting van de stuurgroep Onorthodoxe maatregelen. Opdracht van deze stuurgroep is om
maatregelen te bedenken die – toegepast op pilotprojecten – de (financiële) uitvoerbaarheid
van de opgave te verbeteren. In de stadsregio is het gebied Kop van Feijenoord pilotproject.

Gemeente Rotterdam:
→ Woonmilieu Kop van Zuid (zoals Afrikaanderwijk, Kop van Feijenoord en KatendrechtStadshavens).
→ Aanpak Oud Zuid (ingrepen in bestaande kwetsbare voorraad van buurten als Carnisse,
Hillesluis, Bloemhof, Vreewijk en Oud Charlois). Voor de aanpak van de problematiek in dit
gebied zal middels de ‘Bijzondere aanpak Zuid’ een apart traject worden ingezet.
→ Binnenstad/Stadscentrum Rotterdam, zoals Laurenskwartier
Gemeente Maassluis:
→ project Balkon (ontsluiting, gelijkvloerse spoorkruising),
→ Sluispolder (transformatie, herstructurering),
→ Dijkpolder (aansluiting A20),
→ Multimodale knoop station i.c.m. project Kade (verplaatsing busstation Maassland)
Gemeente Hellevoetsluis:
→ Kop Oostdijk (functieverandering),
→ Molshoek (bedrijfsverplaatsing)
Gemeente Schiedam:
→ Houthaven (geluidsnorm)
Gemeente Vlaardingen:
→ Koningin Wilhelmina-haven (geluidsbelasting/industrielawaai)
Gemeente Albrandswaard:
→ Centrumontwikkeling Rhoon (bedrijfsverplaatsing)
Gemeente Lansingerland:
→ Parkzoom II fase B (onteigening)
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Voor de lange termijn projecten na 2015 is een groot deel nog niet verzekerd. De grootste knel
punten voor de langere termijn (productie na 2015):

Afspraak (9): Rijk en regio zullen elkaar bij de aanpak van de verstedelijkingsopgave binnen
de stadsregio Rotterdam ondersteunen. Het Rijk erkent deze opgave en zal hierin middels
diverse trajecten (zoals Onorthodoxe maatregelen) de helpende hand proberen te bieden. De
regionale taskforce woningbouw die in de periode 2006 – 2010 actief was, wordt voortgezet. In
die taskforce nemen, net als in de voorgaande periode, VROM, provincie en stadsregio deel. De
taak van deze taskforce is om bij concrete knelpunten in de realisatie van woningbouwlocaties
oplossingen te bieden.

Voor de periode 2010-2015 zijn er in de Stadsregio Rotterdam echter nog diverse (woningbouw)
projecten waar zich – naast financiële – diverse andere knelpunten voordoen. Enkele voorbeel
den zijn:
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Afspraak (10): Het oplossen van deze knelpunten is noodzakelijk voor de voortgang van de
Verstedelijkingsopgave. Rijk en regio maken over de aanpak hiervan de procesafspraak dat
zij gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden deze knelpunten op te lossen via bestaande
(zoals onorthodoxe maatregelen) of nieuwe trajecten (zoals bijzondere aanpak Zuid). Conform
afspraak BPZ van 19 februari 2010 jl. wordt een taskforce voor de realisatie van de 80% BSD
ingesteld.
8.

Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus.
Hierbij zijn grote projecten als de A4 en A13/16 van groot belang, om de bereikbaarheid in het
noorden van de regio op peil te houden, het onderliggend wegennet te laten functioneren en
de milieubelasting te beperken. Op termijn is voor Rotterdam Zuid een kwaliteitssprong in het
OV noodzakelijk om het gewenste woonmilieu te creëren. Ook kleinere projecten op het gebied
van bereikbaarheid, zoals de aanpak van rijkswegafslagen en verbeteren van stations en
knooppunten zijn essentieel voor de lokale bereikbaarheid.
Belangrijke randvoorwaardelijke programma’s voor een groot aantal nieuwe woonmilieus zijn
de wateropgave en de milieuopgave. Bij milieu blijft luchtkwaliteit een punt van aandacht en
voor een aantal projecten in Rotterdam (Stadshavens, Wielewaal) en de noordelijke Waterweg
gemeenten blijft de relatie stad-haven een aandachtspunt. De Rotterdamse regio scoort rela
tief laag waar het gaat om kwaliteit van het groen. Het verder ontwikkelen van Hof van Delfland
en Deltapoort (inclusief IJsselmonde) en de verbindingen tussen stad en land dragen bij aan
het succesvol zijn van nieuwe woonmilieus.
Afspraak (11): In aansluiting op afspraak (10) wordt voorgesteld te komen tot een procesaf
spraak.
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VERSTEDELIJKINGSAFSPRAKEN
DRECHTSTEDEN 2010-2020

Deze afspraken zijn in gezamenlijkheid opgesteld door het ministerie van VROM/WWI, de provin
cie Zuid-Holland en de regio Drechtsteden, bestaande uit de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. De afspraken vormen een onder
deel van de verstedelijkingsafspraken voor de Zuidvleugel, zoals verwoord in het Verstedelijkings
programma Zuidvleugel.
Samenhangende opgaven
De Drechtsteden willen een kwaliteitssprong maken door de kwaliteitsachterstand ten opzichte van
andere regio’s, zowel bij wonen, het voorzieningenaanbod en economie in te lopen. Leefbaarheid is
van groot belang voor de vitaliteit van de regio. In Drechtsteden wonen en werken veel mensen bin
nen de invloedsgebieden van industrie en verkeer (weg, spoor, water). Industrie en verkeer zorgen
voor milieuoverlast op het gebied van geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
Voor de regio Drechtsteden zijn extra investeringen nodig in kwaliteit om deze kwaliteitsach
terstand in te lopen. Tegelijk moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan uit oogpunt van
bereikbaarheid en leefbaarheid. De realisering van deze verstedelijkingsopgave is daardoor nauw
verbonden met de programma’s voor groen, verkeer en vervoer, economie en milieu. In deze
paragraaf zijn de gemaakte afspraken en nieuw te maken afspraken verder uitgewerkt voor deze
programmaonderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

1. STEDELIJK
INTENSIVEREN:
WONINGBOUWOPGAVE

Stedelijk intensiveren: woningbouwopgave
Landschap dicht bij huis brengen,
Innovatieve economie bevorderen,
Bereikbaarheid verbeteren, en daaraan toegevoegd: overlast infra binnen de norm.
Water- en energiekansen benutten.

De regio neemt de volgende woningbouwopgave op zich. Het betreft een inspanningverplichting en
geen resultaatsverplichting.
1.

Periode 2010-2020
De regio heeft voor de periode 2010-2020 zelf een bouwopgave gesteld van 10.000 à 12.000 wo
ningen, waarvan 3.000 à 4.000 voor vervangende nieuwbouw. De regio onderschrijft daarmee
de inspanningsverplichting voor een bouwprogramma van 12.000 woningen.
De regio heeft hiertoe een locatieaanbod van circa 15.300 woningen beschikbaar.
Periode 2010-2015
Voor de periode 2010-2015 heeft de regio zich een bouwopgave gesteld van 5.000 à 6.000
woningen. Hiertoe is een locatieaanbod beschikbaar van ca. 9.000 woningen. Een groot deel
hiervan is nog aan te merken als risicovol. Ca. 5.400 woningen hiervan heeft de Taskforce Wo
ningbouw Drechtsteden als haalbaar planaanbod aangemerkt.
De realisatierisico’s van deze plannen liggen vooral in:
→ Afzetrisico’s, mede in het licht van de economische crisis,
→ Financiële risico’s voor de uitvoerende partijen,
→ Procedurele risico’s
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2.

Bouwen binnen BSD 2010
Voor de periode 2010-2020 spant de regio zich in om hiervan bruto 9.000 woningen (75%)
binnen de grenzen van BSD 2010 (Bestaand Stedelijk – en dorpsgebied) te bouwen, (grenzen
afgesproken in Zuidvleugelverband en eveneens gehanteerd in de Provinciale Structuurvisie
Zuid-Holland).
De regio heeft hiertoe locaties (plancapaciteit) beschikbaar voor 11.700 woningen (130% van
9.000). Daarnaast beschikt de regio over locaties voor de bouw van 3.600 woningen buiten BSD
2010. Het betreft voornamelijk lopende Vinex-locaties, welke nagenoeg zeker zullen worden
gebouwd. Dat tezamen maakt het totale planaanbod 15.300. (zie tabel onder punt 3)

3.

Woonmilieubalans
De regio heeft in haar programma vraag en aanbod naar woonmilieu meer in balans gebracht,
door een groter accent te leggen op centrumstedelijke, groenstedelijke en landelijke woonmi
lieus. Met de inzet op levendige stedelijke woonmilieus op knooppunten met voorzieningen wil
de regio in de behoefte aan centrumstedelijke milieus voorzien.
Met een vertaling aan de hand van de ‘kleurenwaaier’ van de zuidvleugel levert dat de onderstaande verdeling op.
Vraag

Aanbod

Balans

Centrum stedelijk

1.200

3.700

2.500

Buiten centrum

2.700

4.200

1.500

Groen stedelijk

3.900

3.200

-700

Dorps

3.700

3.600

-100

500

600

100

12.000

15.300

3.300

Landelijk
Totaal
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monitor provincie.
De vraagkant wordt herijkt na de nieuwe WoOn2010. Deze wordt eind mei/begin juni verwacht.

5.

Icoon en projecten
Het project Maasterras is één van de Zuidvleugel-iconen. Dit project moet gaan fungeren als
het nieuwe zakelijke hart van de regio. Het is gelegen tussen de stations van Dordrecht en
Zwijndrecht en is daarmee het belangrijkste regionale project in het kader van de Stedenbaan.
De ligging heeft tevens tot gevolg, dat het project pas gerealiseerd kan worden als er zicht is
op een oplossing van de problematiek van de externe veiligheid. De doorkruising met veel infra
van water, spoor en weg biedt voor het project kansen, maar levert ook problemen op gezien
de grote investeringen die nodig zijn voor aanpassing en inpassing van de infra.
De regio spant zich met een uitgewerkt projectplan in om het project Maasterras te realiseren.
Intussen is een structuurvisie aan het regiobestuur en de colleges van Dordrecht en Zwijnd
recht voorgelegd. De regio is echter niet in staat het project zonder hulp van andere partijen te
realiseren. Daartoe is het project onder andere voorgedragen als pilotproject bij de Stuurgroep

Financiële inzet
Regio en Provincie beseffen dat het Rijk thans onvoldoende middelen ter beschikking heeft om
de verstedelijkingsopgave financieel te ondersteunen. Ook erkennen de partijen dat de regio
zonder extra inzet van partijen niet in staat is om alleen alle transformatieopgaven tot stand te
brengen, mede gezien de lage verdiencapaciteit op de lokale woningmarkt in de Drechtsteden.
In het in opdracht van projectbureau Zuidvleugel door Facton opgestelde rapport ‘Financieringsstrategie Zuidvleugel’ wordt de gemiddelde onrendabele top in de Drechtsteden geraamd
op 2 44.000,- per woning. Er wordt daarom waar mogelijk en effectief ingezet op de toepassing
van de Crisis- en Herstelwet. Uit de bevindingen van de werkgroep “Onorthodoxe maatregelen”
zal moeten blijken of en waar de toepassing van onorthodoxe maatregelen nuttig is voor de
regio.
Van de beschikbare locaties is inmiddels een aanzienlijk deel in uitvoering en voorbereiding.
Voor de lopende locaties is o.a. door afspraken met andere partners in financiering voorzien.
Voor de herstructureringslocaties zijn voor het gemeentelijke aandeel de beschikbare ISVmiddelen ingezet. Voor een aantal locaties zijn afspraken gemaakt voor regionale financiële
bijdragen vanuit het regionale uitvoeringsprogramma ‘manden maken’. De regio spant zich in
om deze projecten zonder verdere bijdragen van hogere overheden te realiseren.
Voor de drie grote transformatieprojecten Stadswerven, Noordoevers en Maasterras worden
grote financiële risico’s en/of tekorten voorzien. Gezien de hoge benodigde investeringen zijn
de Drechtsteden niet zelfstandig in staat de financiering van deze projecten voor hun rekening
te nemen. Gezamenlijk wordt door Rijk, Provincie en Regio naar oplossingen wordt gezocht.

portefeuillehoudersoverleg wonen zuidvleugel kan de aanbodzijde veranderen bij nieuwe invoer door regio in

Sociale woningbouw
De woningvoorraad in de Drechtsteden wordt gekenmerkt door het relatief hoge aandeel sociale sectorwoningen. De nadruk in het bouwprogramma ligt daarom op de bouw van duurdere
woningen in de marktsector. De regio heeft in haar programma de bouw van ca. 1.500 sociale
sectorwoningen opgenomen. Op verzoek van de provincie worden hier maximaal 700 woningen
in de prijsklasse daar net boven met een WOZ-waarde tot circa 2 200.000,- (prijspeil 2008) aan
toegevoegd.
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Onorthodoxe maatregelen.
Naast Maasterras zijn Stadswerven en Noordoevers de belangrijkste transformatieprojecten.
Het betreft de transformatie van verouderde verloederde bedrijfsterreinen naar meer inten
sive stedelijke functies voor wonen en werken. Beide projecten beogen als onderdeel van de
Drechtoevers, de rivieroevers beter te benutten en extra kwaliteit toe te voegen. In Stadswerven gaat het, in de nabijheid van het centrum van Dordrecht, om wonen in combinatie met on
der meer culturele functies. In Noordoevers om een combinatie van wonen en watergebonden
recreatieve functies.
Het Stedenbaanstation Dordrecht Zuid (of de nieuwe stations Leerpark en Copernicusweg)
zullen mede het gebied van Dordrecht-west bedienen, waarvan de herstructurering inmiddels
goed op gang is gekomen. De uitvoering van de herstructurering van dit gebied zal nog tal van
jaren vergen, zeker tot 2020.

Deze tabel is het resultaat van recente monitorresultaten uit de monitor provincie. Conform afspraak in het
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7.

Woningbouwgerelateerde maatregelen
In de volgende paragrafen is uitgewerkt welke andere afspraken op het gebied van groen, eco
nomie, verkeer en milieu nodig zijn om de woningbouwopgave tot een goed einde te brengen.
Gemaakte afspraken:
→ De Regio heeft een regionale woonvisie vastgesteld. De Provincie heeft met de uitgangs
punten ingestemd.
→ De Regio heeft een Taskforce Woningbouw ingesteld.
→ Het project Maasterras is voorgedragen als pilotproject bij de Stuurgroep onorthodoxe
maatregelen.
→ De stuurgroep Stedenbaan heeft de regionale ambitie voor Wonen, werken en voorzieningen vastgesteld. Deze ambitie is door Regio en Provincie aanvaard.
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Afspraken:
Om de voortgang van de woningbouw te bevorderen maken de partijen de volgende afspraken:
1. De gemeenten spannen zich in om het bovenstaande woningbouwprogramma tot stand te
brengen.
2. De gemeenten en de regio leggen de programmatische uitgangspunten per gemeente vast
in prestatieafspraken.
3. De regio maakt namens de gemeenten prestatieafspraken met de gezamenlijke corporaties.
4. De gemeenten, de regio en de provincie monitoren de voortgang van de kwalitatieve en
kwantitatieve woningbouwopgave (incl. sloop).
5. Jaarlijks verkent de Taskforce Woningbouw Drechtsteden in december de voortgangsrisico’s op planniveau en doet voorstellen deze te beperken.
6. Regio, Rijk en Provincie spannen zich in het kader van de Werkgroep Onorthodoxe Maatregelen in om de realisatiekansen van het project Maasterras te vergroten.
7. Rijk, regio en Provincie stellen een lijst van plannen met vermoedelijke uitvoeringsknelpunten op naar aard en oplossingsrichting.
8. Deze lijst vormt de basis voor inbreng in deel B van de gebiedsagenda en voor oplossingen
volgens de stuurgroep onorthodoxe maatregelen.
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2. LANDSCHAP DICHT
BIJ HUIS BRENGEN

Visie, ambities en programma
Rijk en regio delen de visie op de verstedelijking zoals neergelegd in de Gebiedsagenda. Specifiek
voor de regio Drechtsteden hebben Rijk, provincie en regio overeenstemming over de volgende
uitgangspunten:
→ Het streven is het areaal groen in en om de Drechtsteden uit te breiden en de kwaliteit van de
bestaande groengebieden en watergebieden te verbeteren.
→ Naast uitbreiding is het van belang om de verschillende landschappen met elkaar te verbin
den, zowel ten behoeve van de ecologie als van de recreatie. Op die manier kan voor een deel
tegemoet worden gekomen aan het verwachte tekort aan recreatiegroen in 2020 in dit deel van
de Zuidvleugel.
→ Ook dienen de verbindingen vanuit het stedelijk gebied naar het buitengebied verbeterd te
worden. Deze zijn niet alleen groen, maar waar mogelijk ook blauw.
→ Bij het verbinden van stad en land en van groen met groen wordt waar mogelijk meegelift
met voorkomende infrastructurele werken; rond eventuele aanleg van nieuwe infrastructuur
worden randvoorwaarden voor recreatieve inpassing geformuleerd.
→ De nieuw aan te leggen groengebieden zijn duurzaam en klimaatbestendig.
→ De landschappen in de regio zijn onderscheidend en attractief.
→ De inspanningen voor groen zijn ook een belangrijke drager voor nieuwe economische acti
viteiten, bijvoorbeeld op het gebied van toeristische ontwikkeling, maar ook op het vlak van
stadslandbouw of hergebruik van agrarische bebouwing in de polders of industriële gebouwen
langs de rivier (door de zgn. creatieve klasse).
→ In het kader van ZZG (Zuidvleugel Zichtbaar Groener) heeft afstemming plaats gevonden over
het project De Nieuwe Dordtse Biesbosch en over Park Merwede, zowel voor het aspect Ecolo
gische Hoofdstructuur als het programma Recreatie om de stad.
Projecten
Deze ambities zijn in de Drechtsteden vertaald naar een aantal integrale projecten, waarvan de
belangrijkste zijn:
→ Nieuwe Dordtse Biesbosch
→ Park Deltapoort
→ Park Merwede
Gemaakte afspraken
Om deze ambities en programmapunten waar te maken zijn inmiddels tal van afspraken vastge
legd. Een aantal relevante afspraken wordt hieronder genoemd:
→ ZZG akkoord (Zuidvleugel Zichtbaar Groener). De afspraken zijn opgenomen in het Provinciaal
Meerjarenplan 2008-2013 voor het landelijke gebied van de provincie Zuid Holland
→ In december 2009 heeft stuurgroep Deltapoort het plan van aanpak voor de realisatie van het
Park Deltapoort vastgesteld.
→ De lopende plannen en projecten voor de aanleg van groen en recreatie in het gebied van Park
Deltapoort worden voortgezet en verwerkt in de plannen voor het park.
→ Na de Stuurgroep Merwedepark hebben ook de betrokken gemeenten de Transformatievisie
voor dit gebied bestuurlijk vastgesteld. De provincie Zuid Holland heeft de visie deels opge
nomen in de Provinciale Structuurvisie. Afgesproken is tussen de Provincie en de gemeente
Sliedrecht nader bestuurlijk overleg te voeren over het toelaten van stedelijke functies in het
Groene Hart (recreatief knooppunt Sliedrecht).
→ De Provincie heeft de EFRO-aanvraag van Alblasserdam en Papendrecht ten behoeve van de
stad-land-verbindingen in Haven Zuid en Park Merwede gehonoreerd.
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Te maken afspraken
Rijk, Provincie en Regio spreken af:
1 Bij de uitwerking van de plannen voor het groenblauwe netwerk maken, naast de uitbreiding
van groenareaal, ook de tot stand te brengen verbindingen en knooppunten tussen het stede
lijk gebied en de nieuwe groengebieden evenals tussen de nieuwe groengebieden integraal
onderdeel uit van de plannen. De focus ligt daarbij op de volgende opgaven: versterking van de
verbinding tussen de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde (onderdeel van Park Deltapoort),
de ontsluiting van Kinderdijk, recreatief knooppunt Sliedrecht (onderdeel van Park Merwede),
recreatieknooppunten De Nieuwe Dordtse Biesbosch, verbindingen door het getijdenlandschap
van de Biesbosch.
2 Rijk, Provincie en Regio zoeken naar mogelijkheden om op een aantal locaties een proeftuin
duurzame inrichting voor groen- en recreatiegebieden te realiseren. De regio neemt hierin het
voortouw.
3 Het Rijk en de Provincie ondersteunen de regio in het zoeken naar mogelijkheden om voor het
project de Nieuwe Dordtse Biesbosch een hogere kwaliteit dan de basiskwaliteit te realiseren
en onderdelen van het project als proeftuin voor duurzame recreatie in te richten. Het Rijk en
de Provincie zetten zich hiertoe in om voor het tekort dat voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch
nog bestaat voor het bereiken van de gewenste hogere kwaliteit extra subsidiemogelijkheden
te benutten en kennis beschikbaar te stellen.
4 Rijk, Provincie en Regio zetten zich in om, op basis van het visiedocument Park Deltapoort van
augustus 2009, zowel wat betreft de basisinrichting als wat betreft de door de stuurgroep Del
tapoort gekozen ontwikkelingsrichting, in het BO-MIRT van oktober 2010 afspraken te maken
over het (versneld) realiseren van projecten die binnen deze basisinrichting en de ontwikke
lingsrichting passen. Daarbij gaat het vooral om het beter bereikbaar, toegankelijk en recrea
tief aantrekkelijk te maken en het tegengaan van verrommeling.
5 Rijk, Provincie en Regio zetten zich in om, op basis van de door Provincie en Regio bestuurlijk
vastgestelde Transformatievisie Merwedezone d.d. juni 2009, wat betreft de daarin opgenomen
visie op het Regiopark Merwede en het ter realisering daarvan opgenomen uitvoeringspro
gramma, in het BO-MIRT van oktober 2010 afspraken te maken over het (versneld) realiseren
van projecten die deel uitmaken van dit uitvoeringsprogramma, ter voorkoming van verdere
ongewenste verrommeling en verstedelijking. Naast de bovengenoemde EFRO-projecten gaat
het om de verdere uitwerking van de recreatieve knooppunten en de verbindingen daartussen.
6 Partijen overleggen óf en hoe de ambities uit het groenprogramma ook na 2013 mogelijk
gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld met behulp van ILG-gelden na 2013) en gebruiken daar
voor de MidTermReview ILG in 2010.
7 De Provincie spant zich in voor de beleidsmatige en financiële ondersteuning bij het opstellen
en gezamenlijk uitwerken van een regionaal beeldverhaal over de cultuur en identiteit van de
regio Drechtsteden, conform het IPO-plan van aanpak Regionale Beeldverhalen, en het opstel
len van een kwaliteitshandvest voor landschappen. Het Rijk onderzoekt of deelneming van de
Rijkslandschapsarchitect hierbij noodzakelijk en mogelijk is.
8 De Provincie ondersteunt de Regio bij het uitwerken van het project Hollands Glorie als toeris
tische pilot.

3. INNOVATIEVE
ECONOMIE
BEVORDEREN

Visie, ambities en programma
Rijk, Provincie en Regio delen de visie op de verstedelijking zoals neergelegd in de Gebiedsagenda.
Voor de regio Drechtsteden hanteert de Regio de volgende uitgangspunten:
→ Er zijn investeringen nodig in economische sectoren als zakelijke dienstverlening, detailhandel
en horeca en toerisme om tot een grotere differentiatie te komen in aanbod van werkgelegen
heid, om het traditionele en eenzijdige karakter van de economische structuur te doorbreken.
Tegelijkertijd zijn extra investeringen nodig in het maritieme cluster: een sterke en voor de
regio onderscheidende economische sector, die steeds meer kennisintensief wordt.
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→ Voor versterking van de economie en voor een betere benutting van de beschikbare ruimte is
in de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen voor de Drechtsteden een opgave bepaald. De
Uitvoeringsstrategie gaat uit van aanleg van 110 ha. en van een regionale herstructureringsop
gave van 250 ha. voor 2020.
→ De onderdelen van het maritieme cluster waarin de Drechtsteden (zeer) sterk zijn (deltatech
nologie, binnenvaart en de met beiden gerelateerde scheepsbouw), worden steeds kennisin
tensiever. De Drechtsteden hebben de ambitie en de potentie om hiermee daadwerkelijk een
‘centre of excellence’ te worden.
→ Daarvoor is verbreding gewenst van het reeds aanwezige deltatechnologisch topinstituut
EcoShape, met de in Dordrecht ontwikkelde kennis ten aanzien van Urban Flood Management.
Voor deze kennis zijn de Drechtsteden, en in het bijzonder het eiland van Dordrecht, een ideale
‘showcase’ (bijv. het project Stadswerven).
→ Daarnaast kunnen juist de Drechtsteden een trekkende rol spelen in het stimuleren, onderling
verbinden en eventueel bundelen van de vele losse initiatieven die er zijn t.a.v. innovaties in de
binnenvaart.
→ Een zeer belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de huidige onderwijsstructuur van de
Drechtsteden wordt versterkt. Er is, zeker in de toekomst, een noodzaak van meer, beter en
hoger opgeleid (technisch) personeel. Daarbij is niet alleen een goed werkend (V)MBO nood
zakelijk, maar zal zeker ook het HBO veel sterker aan en in de regio verbonden moeten zijn,
vooral ook op het vlak van techniek.
→ De mogelijkheden voor intensivering van bedrijfsterreinen is mede afhankelijk van de regu
lering van industrielawaai. De afgelopen jaren is rondom de grootste industrieterreinen het
zonebeheer op orde gebracht en de geluidverdeling vastgelegd in zonebeheerplannen. Een
stevige wettelijke basis hiervoor ontbreekt echter nog en vormt hiermee een risico voor ver
dere ontwikkeling.
Projecten
Deze inzet is in de Drechtsteden vertaald naar een aantal integrale projecten, waarvan de belang
rijkste zijn:
→ Westelijke Dordtse Oevers (Alternatief voor ontwikkeling van bedrijfsterreinen in Hoekse
Waard).
→ Maasterras
→ Stadswerven (UFM)
Gemaakte afspraken
→ In de Bestuurlijke overeenkomst ‘De Westelijke Dordtse Oever’ verplichten het Rijk, de
Provincie en de Regio zich, zich in te spannen om voor 2020 de benoemde maatregelen te
realiseren.
→ De regio heeft een uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen vastgesteld en een strategie voor
kantoorontwikkeling.
Te maken afspraken
Rijk, Provincie en Regio spreken af:
1 De regio werkt, in overleg met de provincie, de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen voor
april 2010 uit in een programma. De provincie neemt dit in april 2010 op in het Provinciaal
programma voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Provincie en Regio zoeken naar
mogelijkheden om de herstructurering van bedrijventerreinen te financieren.
2 Rijk, Provincie en regio werken mee aan de vestiging van een Proeftuin Maritieme Innovatie in
de Drechtsteden. Hiertoe is eind 2009 een definitieve EFRO-aanvraag ingediend.
3 Het Rijk spant zich in voor het vastleggen van een wettelijke status voor het zonebeheerplan
industrielawaai in de Wet milieubeheer.
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Het Rijk en de provincie dragen, door middel van deskundige ondersteuning, bij aan pilotpro
jecten voor de kennisontwikkeling op het gebied van Urban Floodmanagement (Zie ook ‘Wateren energiekansen benutten).

Visie, ambities en programma
Rijk en regio delen de visie op de verstedelijking zoals neergelegd in de Gebiedsagenda. Specifiek
voor de regio Drechtsteden hebben Rijk, provincie en regio overeenstemming over de volgende
uitgangspunten:
→ Op basis van de resultaten van de NMCA zal landelijk een afweging worden gemaakt over
maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van Nederland. In deze afweging wordt ook
de bereikbaarheid van de Drechtsteden betrokken.
→ De doorkruising van het gebied met veel zware infra levert ernstige milieubelemmeringen op,
zowel in het huidige functioneren van het gebied als bij het opstarten van nieuwe ontwikkelin
gen. De grootste belemmeringen liggen op het vlak van externe veiligheid. Ook op het vlak van
luchtkwaliteit en lawaai zijn er de nodige aandachtspunten. Deze belemmeringen kunnen van
invloed zijn op de haalbaarheid van de woningbouwopgave en vergen zowel investeringen als
creatieve oplossingen voor het wegnemen ervan.
Gemaakte afspraken
Om deze ambities en programmapunten waar te maken zijn inmiddels tal van afspraken vastge
legd, waarvan we hieronder een aantal relevante afspraken noemen:
→ Afspraken over Externe Veiligheid/vervoersstromen van gevaarlijke stoffen worden op landelijk
niveau gemaakt. Als basis hiervoor dient het landelijke project Basisnet. Afspraken over trein
diensten worden gemaakt in het kader van PHS en later de NMCA Spoor. De regio kan haar
wensen hierin kenbaar maken. Vervolgens vindt een landelijke afweging plaats en worden
afspraken hierover vastgesteld in het BO MIRT.
→ Afspraken over ingrepen in het HWN (Hoofdwegennet), inclusief verbeteringen aan geluidsni
veaus en/of luchtkwaliteit, worden gemaakt op basis van resultaten van MIRT-verkenningen
en/of MIRT-Planstudies.
→ A16/N3 en A16/Afslag Dordrecht Centrum (Mijlweg) zijn twee aansluitingen die opgenomen
zijn in de zogenoemde Top 6 (uitvoeringsprogramma) van het aansluitingenprogramma Hoofd
wegennet/Onderliggend wegennet.
→ De A15/N3 is ook toegevoegd aan deze Top 6. In de bestuurlijke Overeenkomst uitwerking lo
catiekeuze containertransferium, is een afspraak gemaakt over de verbetering van de aanslui
ting A15/N3 in relatie tot de locatiekeuze van een containertransferium in Alblasserdam.
→ In het kader van het NSL zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit, ook op het Hoofdwe
gennet.
→ Met de Provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over het voorzien in Hoogwaardig Open
baar Vervoer in de Drechtsteden.
→ Het programma Stedenbaan ondersteunt de ambitie om zoveel mogelijk van de woningbouw
opgave binnenstedelijk te accommoderen. De Drechtsteden heeft zich in het programma
Stedenbaan gecommitteerd aan de realisatie van minimaal 2.500 en maximaal 6.000 woningen
te realiseren op locaties nabij Stedenbaan stations.
Te maken afspraken
Om te kunnen voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden op het gebied van bereikbaarheid
en leefbaarheid zijn nog aanvullende afspraken nodig. Rijk, Provincie en Regio spreken af:
1 Rijk, Provincie en Regio maken nadere afspraken over bouwvolume en herstructureringsop
gave in relatie tot het groepsrisico.
2 Rijk, Provincie en Regio brengen gezamenlijk de oplossingen in kaart die moeten leiden tot
een zodanig groepsrisiconiveau dat de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht invulling kunnen
geven aan de leefbaarheid in de omliggende wijken en de woningbouwopgave.
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5. WATER- EN ENERGIE
KANSEN BENUTTEN

Visie, ambities en programma
Rijk en regio delen de visie op de verstedelijking zoals neergelegd in de Gebiedsagenda. Specifiek
voor de regio Drechtsteden hebben Rijk, provincie en regio overeenstemming over de volgende
uitgangspunten:
→ De ligging van de regio in het deltagebied van de grote rivieren levert extra risico’s op het ge
bied van waterveiligheid als gevolg van hogere waterstanden van de rivieren en van zee en van
grote hoeveelheden neerslag. De regio Drechtsteden neemt als gevolg van zijn ligging in de
Delta tussen rivieren en kust een bijzonder positie in door het samen gaan van hogere water
standen in de rivier en van de zeespiegel. De regio ziet kansen om bij te dragen aan creatieve
oplossingen voor het zorgen van voldoende veiligheid. In het waterplan van de regio wordt hier
op geanticipeerd. De regio streeft naar een meerlaagse benadering voor de veiligheid, meer
dan alleen het bepalen van een minimale dijkhoogte.
→ In Stadswerven wordt gewerkt aan een pilot voor de uitwerking van Urban Floodmanagement.
Het project biedt kansen om ervaring op te doen met het op innovatieve wijze zorgen voor een
meerlaagse veiligheid voor toekomstige overstromingsrisico’s. Ook kan het project als pilot
fungeren voor het ontwikkelen van kennis t.a.v. de uitvoerings- en beheerfase. De pilot kan een
meerwaarde opleveren voor andere uitvoeringsprojecten en bij de implementatie van innova
tieve concepten.
→ De Drechtsteden hebben gezamenlijk energiebeleid vastgesteld in het ‘Energieprogramma
Drechtsteden’. De Drechtsteden richten zich onder andere op het maken van afspraken met
marktpartijen en corporaties over energiebesparend bouwen. De afspraken betreffen het in
spelen op de landelijke convenanten over stapsgewijze aanscherping van de EPC, het voorbe
reiden van gebouwen voor PV-panelen, zonneboilers en hot-fill apparatuur, het aanbieden van
een extra energiezuinige kopersoptie en realisatie van restwarmte. Het project Restwarmte
Drechtsteden richt zich op het benutten van de kansen voor het gebruik van restwarmte. In de
Drechtsteden bevinden zich vijf industriële locaties waar zeer veel warmte over is. Daarnaast
is er sprake van een hoge gebouwdichtheid waar warmte kan worden afgezet. Bijzonder is,
dat het warmtenet zich niet alleen op nieuwe ontwikkelingen richt, maar daarnaast ook op de
aansluiting van bestaande panden op het net.
Projecten
Deze inzet is in de Drechtsteden vertaald naar een aantal integrale projecten. Het benutten van
water- en energiekansen komt terug in elk van deze projecten. Specifiek kunnen in ieder geval de
volgende projecten worden genoemd als projecten waarin bijzondere oplossingen en voorbeelden
worden nagestreefd:
→ Maasterras
→ Stadswerven
→ Dordrecht-west/Wielwijk
→ Project restwarmte Drechtsteden
Gemaakte afspraken
→ Het Rijk, de Provincie en de gemeente Dordrecht werken samen in het Interreg IVb project
Managing Adaptive REsponses to managing flood risk in the North Sea Region (MARE).
→ In dit kader is het project Stadswerven als pilot aangemerkt.
→ Het rijk heeft in het Lenteakkoord en in het Convenant Energiebesparing Corporatiesector met
de bouwsector en de corporatiesector afspraken gemaakt over de stapsgewijze aanscherping
van de EPC-norm. De eerstvolgende aanscherping is een EPC van 0.6 voor woningen per 1
januari 2011.
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Te maken afspraken
Rijk, Provincie en Regio spreken af:
1 Rijk, provincie en regio leveren een gezamenlijke inspanning om uitvoering te geven aan het
Deltaprogramma (deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden).
2 De Stuurgroep Deltatechnologie ondersteunt de realisatie van pilot voor klimaatadaptief
bouwen in Dordrecht in het project Stadswerven beleidsmatig en bij het identificeren van
subsidies. Het betreft ondersteuning bij regelgeving (voorkomen van vertraging), geraamde
extra financiering (4 miljoen Euro co-financiering voor onrendabele top, kennisontwikkeling,
coördinatie en verspreiding) en het betrekken van verzekering- en hypotheekverstrekkers.
3 Rijk, Provincie en Regio zoeken naar mogelijkheden om de aanpak voor Klimaatadaptief
bouwen te verbreden binnen de Drechtsteden en daarvoor ook beleidsmatige en financiële
ondersteuning te verlenen.
4 Het Rijk zoekt naar mogelijkheden voor de beleidsmatige en financiële ondersteuning van het
project ‘Klimaatbestendig Wielwijk’, een pilot voor klimaatbestendig inrichten van de wijk bij de
grootschalige herstructurering er van.
5 Het Rijk, Provincie en Regio spannen zich in voor realisatie van een warmtenet voor het
gebruik van industriële restwarmte in de Drechtsteden. Hiertoe wordt in 2010 een definitieve
EFRO-aanvraag ingediend.
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VERSTEDELIJKINGSAFSPRAKEN
MIDDEN HOLLAND Z3

De regio neemt voor de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas (z3) de volgende opgave op in de
verstedelijkingsafspraken. Het betreft een inspanningverplichting en geen resultaatsverplichting.
1.

De kwantitatieve opgave is 14.500 woningen inclusief compensatie sloop. De betrokken ge
meenten spannen zich in deze plancapaciteit juridisch haalbaar te maken.

2.

Van deze opgave worden 5.200 woningen gebouwd binnen BSD 2010.

3.

De regio neemt als leidraad voor de uitwerking in woonmilieus de volgende 5-delige
woonmilieubalans van ABF. De regio beschouwt de in de tabel gemelde getallen als vertrek
punt om tot een goed inzicht te komen, hetgeen vervolgens in punt 4 wordt uitgewerkt.
Vraag

Aanbod

Centrum stedelijk

1.300

1.500

Balans
200

Buiten centrum

4.700

4.000

-700

Groen stedelijk

3.300

4.100

800

Dorps

5.000

6.300

1.300

Landelijk
Totaal

200

1.300

1.100

14.500

17.200

2.700

* Zuidplaspolder neemt t.b.v. de Stadsregio een vraag naar 3200 woningen in het landelijk woonmilieu op bo
venop de 200 eigen vraag.

4.

5.
6.
7.

8.

De regio poogt woonmilieu vraag en aanbod meer in balans te brengen. De regio benut daarvoor:
→ de ABF uitwerking in de 5-delige of 13-delige woonmilieu-indeling;
→ de met betrokken gemeenten gedeelde eigen woonmilieu-inzichten met betrekking tot
het te realiseren planaanbod;
→ de toepassing van de Kleurenwaaier voor concrete bouwplannen.
De regio geeft medio 2010 aan welke uitwerking deze inspanning heeft.
De regio beziet hoe een extra inspanning voor meer plannen in BSD zich verhoudt tot het meer
in balans brengen van de woonmilieu-vraag en het -aanbod.
De regio rapporteert over de wijze waarop de betrokken gemeenten zich inspannen voor de
ontwikkeling van het Zuidvleugelicoon Rode Waterparel.
De regio rapporteert over de vraag
→ welk deel van de opgave door een lokale en regionale financieringsstrategie wordt
verzekerd;
→ of deze financieringsstrategie regionaal is verankerd;
→ of deze middelen prioritair ingezet kunnen worden op locaties binnen BSD 2010;
→ welk deel van de uitvoering van de opgave voor de korte termijn tot 2015 niet is verzekerd
vanwege knelpunten van technische, juridische of financiële aard;
→ welke plannen dit betreft.
→ welk deel van de opgave in 2015-2019 in de periode tot 2015 moet worden verzekerd en op
welke wijze.
De regio geeft aan welke programma’s van verkeer en vervoer, economie en groen
onlosmakelijk zijn verbonden met het tot stand brengen van de beoogde woonmilieu’s en
bovendien randvoorwaardelijk zijn (zoals eerst bewegen en dan bouwen).
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Zuidvleugel
Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel is ontstaan vanuit het gevoel dat een gezamenlijke inspanning
van provincie, grote steden en stedelijke regio’s in Zuid-Holland noodzakelijk is om de internatio
nale concurrentiepositie van de Zuidvleugel van de Randstad te verbeteren.
Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel houdt zich bezig met de bovenregionale belangen van de
deelnemende partners waar het gaat om de integrale ontwikkeling van economische vitaliteit,
verstedelijking, bereikbaarheid en groen.
De Zuidvleugelprojecten worden bestuurlijk begeleid en gecoördineerd door bestuurders van de
deelnemende partners: Provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Regio Holland-Rijnland, Stadsge
west Haaglanden, Gemeente Den Haag, Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland,
Stadsregio Rotterdam en Gemeente Rotterdam.

