
werkplaats wonen
Breken met grenzen: wonen in een complete regio

 � Wat willen wij bereiken?
 Wij willen gezamenlijk bouwen aan een complete woonregio: 

• met een sterk stedelijk én een sterk landelijk gebied;
• met een gevarieerd aanbod van woningen, woonmilieus en voorzieningen;
• met oog voor kwaliteitsverbetering, verduurzaming en levensloopbestendigheid   
 van de woningvoorraad als geheel;
• met aandacht voor de mogelijkheden om leegstaand en leeg komend vastgoed   
 (beter) te benutten;
• met een goede samenwerking en afstemming tussen alle woningmarktpartijen;
• die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van deze regio.

 � Wat willen wij voorkomen?
• Onnodige concurrentie en daardoor verspilling van geld van overheden of  
 andere woningmarktpartijen;
• Eentonigheid en verlies van lokale identiteit doordat:

 � te veel van hetzelfde wordt gebouwd;
 � te veel wordt ingezet op dezelfde doelgroepen.

• Onvoorbereid in een krimpsituatie terechtkomen;
• En als gevolg daarvan ongewenst waardeverlies.

 � Daarom willen wij: 
• de regionale woningmarkt ‘besturen’ als ware het één samenhangend geheel;
• dat overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers gezamenlijk  
 nadenken over wat goed zou zijn voor de regionale woningmarkt;
• dat overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers gezamenlijk  
 afstemmen en besluiten nemen over ontwikkelingen op de regionale woningmarkt.

 � Wij willen dat concretiseren door:  
• gezamenlijk een regionale woonvisie op te stellen, waarin staat wat onze regionale  
 visie en doelen zijn ten aanzien van het bouwen en wonen in de regio;
• afspraken te maken over de afstemming, toepassing en uitvoering van die  
 regionale woonvisie;
• gezamenlijk onderzoek te doen naar de regionale woningmarkt en de specifieke,  
 complementaire kwaliteiten van elk van de gemeenten;
• een gezamenlijk en breed samengesteld orgaan in te stellen dat nadenkt en  
 niet-vrijblijvend adviseert over gewenste ontwikkelingen op de regionale woningmarkt; 
• het grondbeleid onderling af te stemmen en de grondkosten te beheersen en beheren;
• af te spreken het bovenstaande ook daadwerkelijk te gaan doen door de samen 
 werking vast te leggen in een uitvoeringsprogramma met inspanningsverplichting.
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