
Van: Ben Noorlander  
Verzonden: woensdag 13 april 2022 12:50 
Onderwerp: Pamflet voor gemeenteraden 
 
Aan de griffies van de gemeenteraden in Holland Rijnland, 
 
Nu de gemeenteraden druk zijn met coalitieakkoorden, of misschien al een coalitieakkoord hebben 
gesloten, willen wij als Holland Rijnland Wonen de aandacht van de raden nog eens vestigen op de 
bouwopgave voor sociale huurwoningen voor de komende jaren. Wilt u daarom dit pamflet 
doorsturen naar alle leden van de gemeenteraad? 
 
Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ben Noorlander     Bolderikkamp 12 
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De wooncrisis vraagt om  

actie. Daarom bieden de  

14 woningcorporaties van  

Holland Rijnland Wonen aan 

samen met u en de provincie de 

regionale concept-Woonagenda 

te realiseren. Nu is het tijd om 

door te pakken en te versnellen. 

Voor ons staat dit als een huis. Huizen, woningen, die we snel met elkaar 

moeten bouwen. De woningcorporaties verenigd in Holland Rijnland 

Wonen willen met u als partner werken aan goed wonen. Wij hebben de 

plannen en krijgen meer investeringsruimte. Gemeenten kunnen procedures 

versnellen en locaties beschikbaar stellen. Zo werken we samen aan goed 

en betaalbaar wonen voor iedereen. Samen kunnen we sneller en meer.

De woningcorporaties 

van Holland Rijnland 

Wonen zijn er  

klaar voor.



Om te voldoen aan de vraag 

moet tot en met 2030 30% van 

de nieuwbouw bestaan uit 

sociale huurwoningen en 20% 

uit middenhuur. Voor Holland 

Rijnland betekent dat 9.150 

extra sociale huurwoningen.

Daarbij hebben we het over echte sociale huurwoningen: woningen met een 

juiste prijs en kwaliteit die via Huren in Holland Rijnland worden verhuurd aan 

reguliere woningzoekenden en maatschappelijke doelgroepen en duurzaam 

in het sociale segment beschikbaar blijven. Het is nodig en door afschaffing 

van de verhuurderheffing hebben we er op dit moment de middelen voor.

Door de stijgende energieprijzen groeit ook de urgentie om woningen 

te verduurzamen. Zoals in het Regeerakkoord staat: de beste energie is 

bespaarde energie.

Daarnaast zijn er lokaal, bovenlokaal 

en op woning(complex)niveau keuzes 

te maken over de energietransitie. De 

kosten voor de verschillende keuzes in 

warmtevraag lopen sterk uiteen. Ook 

daarvoor hebben we bij een redelijk 

kostenniveau de benodigde middelen.

Met alleen middelen redden 

we het niet. Gemeenten en 

woningcorporaties hebben 

elkaar nodig bij bouwen en 

verduurzamen.

Woonagenda 
Holland Rijnland 



Wat kunt u als 
gemeente doen? 

Voldoende sociale huurwoningen 
 � Neem 30% echte sociale 

huurwoningen op in ieder 

nieuwbouwproject 

 � Stel meer en sneller bouwlocaties 

beschikbaar 

 � Bied ruimte aan flexibele woningen 

 � Vereenvoudig en versnel procedures 

voor vergunningen en inspraak

Betaalbare woningen voor alle 
inkomens 

 � Maak concrete prestatieafspraken: 

betaalbare woningen voor starters, 

middeninkomens en senioren 

 � Werk actief aan het voorkomen van 

huurachterstanden en schulden 

 � Help huurders sneller door te 

stromen met regelingen en 

verhuiskostenvergoedingen

Leefbare wijken waarin inwoners  
zich thuis voelen

 � Neem het voortouw bij de samenwerking 

in wijken 

 � Zorg voor goede begeleiding van 

kwetsbare bewoners 

 � Hanteer urgentiebeleid en verdeel de 

schaarse woonruimte eerlijk 

 � Heb oog voor de woonbehoeften van 

ouderen

Verduurzaming van de 
woningvoorraad

 � Plan samen met 

woningcorporaties de 

verduurzaming van wijken 

 � Stimuleer de aanleg van 

warmtenetten 

 � Stel lokaal geen extra eisen 

aan de duurzaamheid van 

nieuwbouw

Levert u samen met de 

woningcorporatie(s) 

voldoende prestaties 

om de wooncrisis op 

te lossen?
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De woningcorporaties van Holland Rijnland Wonen zijn er klaar voor.


