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Uw raad heeft tijdens de behandeling van de brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en 

Scheveningen, de heer Revis, over Aanpak prioritaire gebieden Central Innovation District en de brief 

wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Gebiedsagenda's 

prioritaire gebieden CID (RIS300623 en RIS301328) op 4 april 2019 de door het raadslid de heer 

Grinwis ingediende motie ‘Jaarlijks rapporteren voortgang bouwproductie CID’ (RIS302271) 

aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

 in alle drie de prioritaire gebieden van het CID de norm van 30% sociaal en 20% 

middenhuur wordt gehanteerd;  

 de wethouder bij de bespreking van de Woonagenda heeft toegezegd1 de raad periodiek te 

informeren over de voortgang van de bouwproductie;  

 

overwegende, dat: 

 de bouwkosten de afgelopen jaren enorm zijn gestegen en de kosten van hoogbouw altijd al 

relatief hoog zijn, waardoor de uitdaging groter wordt de gestelde doelen te realiseren2;  

 het waardevol is om niet alleen op stadsniveau, maar ook op gebiedsniveau inzicht te krijgen 

in de voortgang van de bouwproductie;  

 

verzoekt het college:  

 de raad jaarlijks over de voortgang en samenstelling van de bouwproductie in de drie 

prioritaire gebieden van het Central Innovation District te informeren,  
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Het college geeft als volgt uitvoering aan de motie. 

 

Op donderdag 14 maart heeft de Haagse gemeenteraad de Woonagenda 2019 – 2023 (RIS301880) 

vastgesteld. Het college is voornemens op basis hiervan een Monitor Woonagenda naar de raad te 

sturen. In deze monitor wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het voorgestelde 

beleid en maatregelen uit de Woonagenda. In de monitor zal ook aandacht zijn voor de voortgang van 

de stedelijke woningbouwambities inclusief de verschillende prijssegmenten. Het college stelt voor om 

in de monitor Woonagenda de voortgang en de samenstelling van de bouwproductie in de drie 

prioritaire gebieden in het CID mee te nemen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


