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onderwerp
Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020; ter kennisname
Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u, ter kennisname, het RegionaalActieprogramma (RAP) Wonen 20162020 voor de Stadsregio Amsterdam. Het college heeft dit RAP op 22 november
vastgesteld.
De provincie Noord-Holland vraagt vanuit zijn rol als woningmarktregisseur alle regio's
binnen de provincie een Regionaal Actieprogramma (RAP) Wonen 2016 Um 2020 op te
stellen. Doelvan dit RAP is vooral de borging van de regionale afstemming over
woningbouwprogrammering, zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten
De drie deelregio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstel-Meerlanden vormen
samen de RAP-regio Stadsregio Amsterdam. ln het afgelopen jaar is voor de drie
deelregio's het bijgaande RAP tot stand gekomen.
Dit RAP is grotendeels gebaseerd op al bestaande afspraken in regionaal verband. De
belangrijkste bron is de Samenwerkingsagenda Regionale Woningmarkt2016-2020
(vastgesteld in het college op 14 juni 2016 en in uw raad op 28 juni 2016). Het RAP is
opgebouwd vanuit de drie hoofdthema's uit die Samenwerkingsagenda:
woningbouwproductie, betaalbare voorraad en woonruimteverdeling. De uitvoering van de
afspraken uit het RAP ligt aldus in het verlengde van de uitvoering van de afspraken uit de
Samenwerkingsagenda.
Daarnaast is er in het RAP veel specifieke aandacht voor de onderbouwing van de Ladder
voor Duurzame Verstedelijking.
De Stadsregio heeft de colleges van de regiogemeenten gevraagd om het RAP vast te
stellen, waarna het nog dit jaar wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland. De Stadsregio vroeg de colleges tevens om vervolgens uitvoering te geven aan het
RAP in de nieuwe (deel)regionale samenwerking.
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De samenwerking wonen binnen de Stadsregio Amsterdam wordt per 1 januari a.s.
beëindigd. Dit betekent dat de uitvoering van het RAP dan, net als de uitvoering van de
Samenwerkingsagenda, opgepakt en georganiseerd moet worden door de drie voormalige
deelregio's van de Stadregio gezamenlijk: Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en AmstelMeerlanden. Dit geldt ook voor de financiering van de uitvoering van de afspraken.
ln de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van de Zaanstreek-Waterlandse
samenwerking op het gebied van wonen wordt de uitvoering van Samenwerkingsagenda en
RAP momenteel verankerd. De afstemming van beide afsprakenkaders tussen de drie
voormalige Stadsregiodeelregio's zal vanal volgend jaar zijn beslag moeten krijgen.
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