Aan de leden van Provinciale Staten.
Geacht Statenleden,
Deze week vergadert de commissie over de bouw van betaalbare woningen in de Bollenstreek. Een
onderwerp welke voor Bedrijfsleven Bollenstreek één van onze vier speerpunten is. Wij willen dan
ook middels deze mail een ondersteunend signaal afgeven dat de economie van de Bollenstreek op
zowel de korte als de lange termijn is gebaat bij een goede spreiding als het gaat om woningbouw.
Wij hebben het dan over zowel de bouw van woningen in verschillende (ook betaalbare) prijsklassen
alsook de spreiding over de gehele Bollenstreek.
Waarom heeft Bedrijfsleven Bollenstreek hier een speerpunt van gemaakt?
Het blijkt dat (v)mbo geschoolde ofwel praktisch geschoolde werknemers een lage mobiliteit
kennen. Dat betekent dat ze dicht bij huis willen werken. In de Bollenstreek zijn vier economische
pijlers van belang. Dit zijn Zorg, Space, Horeca/Toerisme en de Bollenteelt. Op Space na zijn dit
allemaal pijlers waarbinnen banen beschikbaar zijn voor praktisch geschoolde medewerkers. Banen
ook waar tot voor kort druk op stond en welke lastig te vervullen waren. Door Corona ligt dat nu
waarschijnlijk iets genuanceerder. Echter regeren is vooruitzien en zeker in de toekomst zal de
behoefte aan deze werknemers weer leiden tot meer vraag dan aanbod. Zoals geschetst is een
passend woningaanbod daarbij onontbeerlijk. Een niet op de economie afgestemde woningmarkt zal
zowel de economie als de leefbaarheid dan schaden.
Er is onvoldoende aandacht geweest voor het bouwen van betaalbare woningen. De inhaalslag die
nu gemaakt moet worden is hard nodig en vraagt om een versnelling. Daar waar Provinciale Staten
kan helpen om deze versnelling in gang te zetten is alle hulp van harte welkom.
Bedrijfsleven Bollenstreek is de koepel waarbij de volgende ondernemersverenigingen zijn
aangesloten.
- Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV)
- Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN)
- Business Platform Teylingen (BPT)
- Algemene Vereniging voor handel en ambacht Lisse (Alverha)
- Initiatief Rijk Hillegom (IRH)
Met vriendelijke groet,
drs. Willem Heemskerk MFP
Voorzitter

