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Verzending Kamerbrief voortgang woningbouwlocaties 

Aanleiding 

De Tweede Kamer dient op een aantal punten nog informatie te ontvangen voor 

het Commissiedebat van 9 februari 2023 over woningbouw. Daarvoor is bijgaande 

Kamerbrief opgesteld. Tevens wordt een aantal moties afgedaan.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de brief te ondertekenen voor verzending naar de Tweede 

Kamer voor het Commissiedebat van 9 februari 2022. 

Kern 

De Kamerbrief focust zich met name op een aantal onderwerpen voor 

woningbouw waarin het vinden en ontwikkelen van de juiste locaties een 

belangrijke rol speelt. De Kamerbrief gaat in op de volgende punten: 

- In de inleiding wordt ingegaan op de context van de (moeilijke) 

economische omstandigheden en dat u intensief bezig bent, samen met 

andere partijen, om te kijken hoe we zoveel mogelijk kunnen doorbouwen 

in deze omstandigheden. 

- De samenwerking in de Woondeals en een verwijzing naar de brief aan de 

medeoverheden hiierover. 

- Grootschalige woningbouwlocaties: u geeft aan wat de afspraken zijn uit 

het BO MIRT en hoe dit verder wordt uitgewerkt voor de ontwikkeling van 

grootschalige woningbouwlocaties.  

- Gnephoek: u informeert de Kamer over het proces en de besluitvorming 

van de ontwikkeling van de Gnephoek. 

- Binnen- en buitenstedelijk bouwen: u geeft aan dat u in het tweede 

kwartaal van 2023 de Kamer zal informeren over de uitkomsten van het 

onderzoek naar knelpunten bij de toepassing van de ladder voor 

duurzame verstedelijking, de doorvertaling van bepaalde buitenstedelijke 

locaties in de woondeals (motie De Groot) en dat u met een 

vervolgonderzoek op de rapportage van EIB over “een straatje erbij” aan 

de slag gaat. 

- Najaarsrapportage Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties: u informeert 

de Kamer over de uitkomsten van de rapportage van de TNW die 

halfjaarlijks verschijnt. 

- Vervolgaanpak vakantieparken: u geeft aan dat u de Kamer aan het einde 

van het eerste kwartaal van 2023 zal informeren over de inventarisatie bij 

provincies voor het transformatiepotentieel en dat u eind maart met een 
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plan van aanpak komt voor een langjarige vervolgaanpak op het terrein 

van vakantieparken. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

- 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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