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Bouwen, bouwen, bouwen, roepen inmiddels alle partijen van links tot rechts al enige tijd, doordrongen van de 

oplossing voor de ongekende gekte op de woningmarkt. Maar de politiek zou veel meer lef mogen tonen, als ze 

echt vaart wil maken. 

De zeven West-Friese gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om met spoed - in de periode 2020 tot 2030 - 
zestienduizend nieuwe woningen te bouwen. Dat zijn aantallen die zeker zoden aan de dijk zetten, maar waar moeten al 
die huizen dan komen? Initiatieven genoeg in de regio, zowel groot als klein. 

Voordat ergens een eerste heipaal de grond in kan, dienen verschillende (ambtelijke) processen te worden doorlopen die 
vaak jaren in beslag nemen. Dat is niet erg als die tijd benut wordt aan het zorgvuldig doorlopen van die benodigde 
trajecten, maar wel als die verloren gaat aan op de plank blijven liggen door een gebrek aan ambtelijke capaciteit. 

De gemeenteraad van Medemblik heeft onlangs ja gezegd tegen een vrij nieuwe manier van werken in 
projectontwikkeling- vs gemeenteland. In het plan Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West (18 woningen in landelijk gebied, 
waarvan 10 in sociale sector) huren de initiatiefnemers op eigen kosten een extern bureau in. Dit bureau zorgt ervoor dat 
de boel in een stroomversnelling komt, door straks een panklaar pakket aan de gemeente te presenteren waar bij wijze 
van spreken alleen nog maar een krul onder hoeft. Het ambtelijk apparaat, waar altijd van wordt gezegd dat het zwaar 
onder druk staat, wordt ontlast. De risico’s zijn voor de initiatiefnemers. 

Dit is spannend voor politici, zij geven de regie uit handen. Maar door de heldere kaders die de gemeenteraad in 
verschillende (woon)visies heeft gesteld, is duidelijk waar zo’n pakket aan moet voldoen. Het externe bureau kent de 
lijntjes waarbinnen mag worden gekleurd en alles valt te toetsen. Immers, het bestemmingsplan moet worden 
goedgekeurd door de raad. De raad heeft uiteindelijk het stuur in handen. 

Het zou goed zijn als deze werkwijze als voorbeeld dient voor andere woningbouwplannen, zoals bijvoorbeeld De 
Commandeur (circa 400 woningen in Wognum). Dan zou het misschien wel kunnen lukken, die zestienduizend extra 
woningen in 2030. 

 


