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Binnenstedelijke woningbouwopgave
via grifFie@velsen.nl

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, Reglement
van Orde een motie, behorend bij begroting 2020 , met als onderwerp
“woningbouwopgave”.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
constateert dat:
• Woningbouw in zowel het raadsakkoord als collegeprogramma een
belangrijk thema is, omdat de vraag naar woningen onverminderd hoog
blijft;
• Er toenemende signalen zijn die wijzen op stagnatie van woningbouw in
Velsen;
• De huidige (in ontwikkeling zijnde) woningbouwlocaties het resultaat zijn
van langjarige procedures;
overweegt dat:
• Er op korte termijn grote behoefte blijft aan nieuwe woningen in Velsen;
• Er een aantal beschikbare locaties zijn waar snelle besluitvorming
mogelijk moet zijn;
• Woningbouw op dit moment niet de prioriteit krijgt die het vanuit het
raadsakkoord zou moeten hebben;
• Het verhogen van capaciteit een belangrijke factor is om woningbouw te
versnellen;
Verzoekt het college:
• Een hogere prioritering aan de binnenstedelijke woningbouwopgave te
geven dan nu blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen.
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• Voor binnenstedelijke locaties waar de gemeente zelf grondeigenaar is
een versnelde procedure in te zetten (Locaties De Delta, Groot Helmduin,
hoek Lange Nieuw/Zeeweg)
• Voor de financiering hiervan vanuit het investeringsprogramma er
prioritering te vinden die kan bijdragen aan de het oplossen van deze
opgave.
• De raad hiervan uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 te informeren.
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Toelichting:
In het raadsakkoord staat de woningbouwambitie als eerste prominent benoemd.
Gelet op de antwoorden van het college bestaat de vrees dat hierop niet kan
worden doorgepakt als gevolg van capaciteitsgebrek. Om inhoud en versnelling
te geven aan onze binnenstedelijke woningbouwambities is het noodzakelijk
hiervoor capaciteit vrij te maken.
Raadsvragen en beantwoording 27 november 2018.
Vraag 4
Klopt het dat er aanvragen op het gebied van binnenstedelijk bouwen en wonen
niet direct kunnen worden opgepakt vanwege capaciteitsproblemen bij de
gemeente?
Antwoord vraag 4
De ambtelijke capaciteit aan de zijde van de gemeente is een factor die
meespeelt bij het stellen van prioriteiten. Zowel de afgelopen 3 jaar als voor de
komende 3 zijn door uw raad extra middelen beschikbaar gesteld om in te spelen
op de toegenomen woningbouwvraag. Een belangrijk deel van die middelen
wordt echter benut om de nu al lopende projecten te kunnen faciliteren. Zoals
ook uit het bij gevoegde overzicht blijkt wordt er op dit moment gewerkt aan een
groot aantal ruimtelijke plannen. Het gaat de spankracht van de organisatie te
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boven om alle ruimtelijke initiatieven direct in behandeling te nemen. Hiervoor
is namelijk niet alleen een projectleider/casemanager nodig, maar ook een heel
team van vakspecialisten (o.a. stedenbouwkundige, beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening, verkeerskundige, beleidsmedewerker groen,
beleidsmedewerker wonen). Bovendien kan de huidige arbeidsmarkt de
daarvoor benodigde capaciteit niet of slechts tegen zeer hoge kosten leveren. Op
basis van het huidige programma en de huidige markt zal naar verwachting deze
collegeperiode een groot aantal bouwkranen in onze gemeente verschijnen.

Raadsvragen en beantwoording loktober 2019
Vraag 11
Zijn er al plannen in voorbereiding voor de locaties voormalig "De Delta"
(Rijnstraat), Groot Helmduin (Planetenweg) en de herontwikkeling het terrein
Zorgbalans Zeeweg. Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 11
Er wordt op dit moment gewerkt aan een groot aantal ruimtelijke plannen (zie
ook raadsvragen 'Capaciteitsproblemen binnenstedelijk bouwen en wonen' van
6 november 2018). Het gaat de spankracht van de organisatie te boven om alle
ruimtelijke initiatieven direct in behandeling te nemen. Hiervoor is namelijk
niet alleen een projectleider/casemanager nodig, maar ook een heel team van
vakspecialisten (o.a. stedenbouwkundige, beleidsmedewerker ruimtelijke
ordening, verkeerskundige, beleidsmedewerker groen, beleidsmedewerker
wonen). Bovendien kan de huidige arbeidsmarkt de daarvoor benodigde
capaciteit niet of slechts tegen zeer hoge kosten leveren. Op de genoemde
locaties wordt nog niet actief gewerkt aan herontwikkeling.

