> Retouradres Postbus 20011 Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal
Postbus 20018 Den Haag

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147
Postbus 20011
Den Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
Kenmerk
2019-0000278404
Uw kenmerk

Datum

13 juni 2019

Betreft

woondeal zuidelijke Randstad

Bij brief van 16 november 2018 informeerde ik u over de Staat van de Woningmarkt 2018 en over de voortgang van de gesprekken in de vijf regio’s waar de
druk op de woningmarkt het grootst is.
Op respectievelijk 9 januari en 13 maart jl. heb ik u geïnformeerd over de
woondeal in Groningen en de woondeal met het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Op 3 juni 2019 hebben de gedeputeerde van Zuid-Holland, de wethouders van de
gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden, Dordrecht, Zoetermeer, Nissewaard en
ik de woondeal zuidelijke Randstad ondertekend. De wethouder van Zoetermeer
vertegenwoordigde daarbij de Bestuurlijke tafel Wonen Haaglanden, en de
wethouder van Nissewaard het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.
U treft de ondertekende woondeal hierbij als bijlage aan. De ondertekening van
deze woondeal markeert een startpunt voor een intensieve interbestuurlijke
samenwerking tussen het Rijk en deze regiopartners. Die samenwerking is erop
gericht de realisatie van de integrale verstedelijkingsopgave dichterbij te brengen,
tot oplossingen te komen voor de bekostiging van die opgave en de corporaties in
deze regio beter in staat te stellen om de volkshuisvestelijke opgaven te
realiseren. Daarbij spelen ook opgaven rondom spreiding van doelgroepen, de
beschikbaarheid van betaalbaar woningaanbod en de aanpak van excessen en
leefbaarheidsproblemen. De complexiteit van deze opgaven wordt breed
onderkend en samen delen wij de inzet en urgentie om tot oplossingen te komen
via meerjarig partnerschap en gebundelde inzet in specifieke gebieden. Ik ben
verheugd dit partnerschap nu vervolg te kunnen geven.
Tot slot treft u bijgevoegd reactiebrieven aan van partijen die nauw betrokken zijn
bij de verstedelijkingsopgave in de zuidelijke Randstad en die in het kader van dit
partnerschap ook verder betrokken zullen worden.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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