Raadsvergadering: 06 juli 2021
Besluit: Unaniem aangenomen

Motie 02
datum ingekomen: 08 juni 2021
volgnummer:
status:
UNANIEM AANGENOMEN
registratienummer: Bij21-0428
Onderwerp: uitnodiging Provinciale Staten
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 6 juli 2021
Constaterende dat:
- Er in Heerhugowaard (Dijk en Waard) de komende jaren een groot woningtekort is;
- Het woningtekort in Noord-Holland een van de grootste is van Nederland;
- De stand van de woningmarkt 2020 het beeld schetst dat het tekort de komende jaren zal
oplopen en tot 2035 aanhoudt.
Overwegende dat:
- De verschillende overheidslagen invloed hebben op de woningbouw en randvoorwaarden
zoals mobiliteit;
- De invoering van de omgevingswet een nieuw element is binnen de ruimtelijke ordening;
- De invoering van de provinciale omgevingsverordening een belangrijk kader schept voor
het ruimtelijk beleid in de regio;
- Het van groot belang is dat alle overheden in Noord-Holland zich actief inzetten om het
probleem van het woningtekort op te lossen;
- De diverse volksvertegenwoordigingen in Noord-Holland veel van elkaar kunnen leren
over het probleem van het woningtekort.

Spreekt uit:
Dat wij als lokale volksvertegenwoordiging samen moeten optrekken met de leden van de
Provinciale Staten van Noord-Holland. Een stap in deze samenwerking kan een werkbezoek van
de leden van Provinciale Staten aan Heerhugowaard (Dijk en Waard) zijn om samen met de
Raad naar oplossingen voor het woningtekort te kijken.

Draagt de Griffier op;
1. Een uitnodiging te schrijven voor de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland;
2. Deze motie als bijlage bij de uitnodiging te doen;
3. Indien leden van de Provinciale Staten ingaan op deze uitnodiging, het werkbezoek te
organiseren;
4. Deze motie ter kennisgeving te versturen naar de Raden in de regio Alkmaar.
En gaat over tot de orde van de dag,
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