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Waarom regionale woningbouwafspraken? 

 

• PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) 
Om te voldoen aan artikel 5a ‘Nieuwe stedelijke ontwikkeling’ lid 1 van de PRV zijn regionale afspraken 
over woningbouw noodzakelijk: “Een bestemmingsplan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling als deze ontwikkeling in overeenstemming is met binnen de regio gemaakte schriftelijke 
afspraken”.  

• Ladder voor Duurzame Verstedelijking 
De ladder voor duurzame verstedelijking is een verplichte motivering bij ieder plan voor een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Kortgezegd komt het er op neer dat de behoefte aan de nieuwe ontwikkeling 
moet worden onderzocht. Bij ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied moet eerst worden 
onderzocht of de ontwikkeling niet (deels) binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen. 
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Regionale Woningbouwafspraken 



De Regionale Woningbouwafspraken zijn opgesteld met: 
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Regionale Woningbouwafspraken 



Opgave 1: Bouwtempo omhoog! 
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Opgave 2: flexibiliteit creëren in planvoorraad 
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Opgave 3: Benutten diversiteit woonmilieus 

- BUCH 
- Alkmaar 
- Heerhugowaard / Langedijk 
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Opgave 4: Voorkomen van verdringing 
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 Opgave 5: inspelen op lange termijn behoefte 
 

Vraag nu ≠ Vraag in toekomst 
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• Afspraak 1: we zetten in op een versnelling in realisatie van woningbouw 

• Afspraak 2: we zetten in op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag 

• Afspraak 3: we kiezen voor versterking van woningmarktsegmenten 
waar we tekort van hebben 

• Afspraak 4: we zetten in op een gezamenlijke aanpak voor de regionale 
behoefte, daarbij maken we onderscheid tussen lokaal, regionaal en 
bovenregionaal 
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De afspraken (1) 



• Afspraak 5: De planvoorraad toetsen we continu aan de marktvraag 
en realiteit  

• Afspraak 6: we kiezen voor plannen die een ruimtelijke versterking 
van onze regio betekenen 

• Afspraak 7: we werken vanuit de bedoeling van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking 

• Afspraak 8: we streven naar een duurzame voorraad in Regio 
Alkmaar 

• Afspraak 9: we zitten als Regio Alkmaar dicht op de markt en 
monitoren de ontwikkelingen in nieuwbouw en bestaande voorraad 
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De afspraken (2) 
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Werken met scenario’s 



Scenario Uitgeest 



Planvoorraad versus woningbehoefte 
 



Factsheet Uitgeest 
 



Factsheet Uitgeest 
 



Krapte-indicator Uitgeest totaal: 2,6  
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Factheet Uitgeest: krapte-indicator 
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Monitor plancapaciteit (www.plancapaciteit.nl) 
 


