Waar bouwen in Noord Holland?
Pitch door Cees Tip (woningcorporatie Intermaris); en kandidaat-statenlidBart Vink (D66).
Cees: het gaat niet alleen om ‘Waar’, maar ook ‘Wanneer’. En het antwoord is: gisteren
graag! (zeker in Purmerend). En als het snel moet, dan liefst ook niet te moeilijk en niet te
duur.
Met daarbij als kanttekening dat er vooral veel alleenstaanden een woning zoeken in de
sociale huurvoorraad (60% van de woningzoekers is alleenstaand), terwijl de voorraad voor
een groot deel bestaat uit woningen voor gezinnen. Dat betekent niet persé dat er alleen
appartementen moeten komen. Ook grondgebonden woningen zijn zeer gewild.
Binnenstedelijk bouwen kan zeker, ook in Purmerend. Maar deze locaties zijn juist complex
en duur, vooral door de belangen van bedrijven en bewoners die er al zitten. Wanneer de
opbrengst hoog genoeg is (zoals in Amsterdam) kan het uit, maar anders niet.
Purmerend heeft berekend dat de gemeente 10.000 woningen nodig heeft en binnenstedelijk
is ruimte voor 2.000 woningen.
De politieke partijen claimen: we bouwen niet in het groen. En buurgemeenten (zoals
Waterland en Edam-Volendam) willen niet dat Purmerend tot aan de gemeentegrens bouwt.
Bart Vink: Amsterdam kan nog 120.000 woningen binnenstedelijk bouwen en dat is de helft
van wat in de regio nodig is.
D66 houdt vast aan de ladder van duurzame verstedelijking: eerst binnenstedelijk en pas
daarna eventueel daarbuiten. Vink wil dat graag zo houden: hij wil vooral niet de druk van het
binnenstedelijk gebied afhalen: het gevaar bestaat dat de remmen los gaan en iedere
controle weg is, als de deur (naar bouwen het groen) eenmaal op een kier wordt gezet.
Het landschap moet maximaal worden beschermd: zeker het duingebied en de
veenweidegebieden.
Maak wel onderscheid tussen: Prachtlandschap (die duinen en veenweiden) en
Krachtlandschap (bijvoorbeeld gebied rond Haarlemmermeer). Dus niet al het groen over
één kam scheren. Betrek de landschappelijke waarde en de belevingswaarde erbij.
Plan Purmer van Tjeerd Dijkstra (ook aan tafel aanwezig). Het gaat dan om dichte
bebouwing (Vinexwijk-achtig). In de nabijheid van OV-knooppunten kan de dichtheid nog
worden verhoogd. Er kunnen minstens 20.000 woningen komen.
Deze aantallen zijn alleen gefaseerd te bereiken, dus de druk op binnenstedelijke locaties
blijft bestaan.
Wel van groot belang zijn een hoogwaardige buslijn en mogelijk doortrekken van de metrolijn
Noord Zuidlijn..
Nog even uit de plenaire pitches:
• D66: zie hierboven
• CDA: er zijn te weinig binnenstedelijke mogelijkheden (sportvelden moeten met rust
gelaten worden). Suffe weilanden mogen best bebouwd.
• Groen Links: vooral niet alle groen bebouwen.
• CU: ga de hoogte in!
• SP: pas op voor de grondposities in het groen van projectontwikkelaars

