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Woningbouwproductie
in relatietot plancapaciteit

Geachteheer Kamp,
In het ambtelijk overleg tussen het IPO en OOR van uw ministerie op 17 maart 2003 is gesproken over
de problematiek van de stagnerendewoningbouwproductie. Hierbij is gediscussieerd over de vraag of
een tekort aan plancapaciteit één van de oorzaken van deze stagnatie zou ktmnen vormen. Ook is door u
bij meerdere gelegenheden, onder meer bij de landsdelige overleggen over de Stellingnamebrief
Ruimtelijk Beleid, de zorg geuit dat onvoldoende plancapaciteit zou bestaan.De gezamenlijke provincies
achten het van belang om te benadrukken dat in onze ogen de kern van deze problematiek, zeker voor de
korte termijn, niet in de bestaande plancapaciteit is gelegen. De oorzaken van vertraging in
woningbouwproductie moeten onzes inziens worden gezocht in knelpunten op het vlak van ontsluiting
van woningbouwlocaties, milieuwetgeving (zoals de vogel- en habitatrichtlijn), noodzaak tot
planaanpassingin verband met veranderingen in maatschappelijke vraag en trage planprocedures.

Ons beeld vanuit de provinciale praktijk is dat voldoendeplancapaciteitbeschikbaaris, zowel in
streekplannen
als in bestetmningsplannen.
Wel zijn wij met u eensdat de registratieen monitoring van
de plancapaciteitverbeteringbehoeven,vooral om de vergelijkbaarheidvan gegevenstussenprovincies
te vergroten.hl de TaskforceWonen hebbenwij daaromafsprakengemaaktop korte tenI1ijn beter
inZicht te bieden in de totale streekplancapaciteit
en de benuttinghiervan.Hiertoe wordt momenteel
binnenprovincieseen inventarisatieuitgevoerd.De resultatenhiervanzullen aan de TaskforceWonen
ter beschikkingwordengesteld
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Daarnaastzij wij bereid onze bijdrage te leveren aan het onderzoek dat vanuit OOR wordt opgezet om de
mogelijkheden van het opzetten van een monitor bestenuningsplancapaciteit te onderzDeken. Wij
verwachten dat het onderzoekook meer duidelijkheid kan geven over de vraag in hoeVeITeeen dergelijke
monitor voor de provincies een nuttig instrument kan zijn.
Met vriendelijke groet,
namenshet dagelijks bestuur van het
INTERPROVINCIAAL OVERLEG,

~\.

J. Franssen,

voorzitter.

