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Prestatiekader RWLP Regio Oost-Groningen 2018-2023 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat gedeputeerde Eikenaar u tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte, 
natuur en leefbaarheid op 31 oktober jl. het bijgevoegde "Prestatiekader RWLP Regio Oost-Groningen 2018-
2023" heeft toegezegd. 

Conform het gestelde in de Provinciale Omgevingsvisie zijn de gemeenten in de regio Oost-Groningen samen 
met de woningcorporaties en zorgpartijen uit de regio aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw 
beleidskader op het gebied van wonen. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeenten zijn ook wij daarbij 
betrokken geraakt. Gestart is met het gezamenlijk opstellen van een woningbehoefteprognose. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van het model dat wij in huis hebben. Vervolgens is opdracht verleend aan een extern bureau 
voor een woningmarktonderzoek. De prognose en het woningmarktonderzoek vormen samen de basis voor het 
regionale prestatiekader, dat op 28 september jl. door de betrokken partijen is ondertekend. 

Eerdere behandeling In PS 
Dit onderwerp is niet eerder in PS aan de orde geweest. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Het Prestatiekader RWLP Regio Oost-Groningen 2018-2023 betreft een uitwerking van de Provinciale 
Omgevingsvisie. Besluitvorming over de regionale woningbouwafspraken is daarin door u neergelegd bij de 
gemeenteraden. Daarnaast vindt er ook besluitvorming over plaats door de besturen van de woningcorporaties 
en zorgpartijen. U en wij hebben in deze fase geen formele bevoegdheid. Dat wij hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van het prestatiekader is op verzoek van de gemeenten. 

Vervolg 
De gemeenten hebben met de ondertekening te kennen gegeven dat zij dit prestatiekader verder gaan 
uitwerken in gemeentelijke woonvisies. Het prestatiekader en de woonvisies worden ter vaststelling aan de 
gemeenteraden aangeboden. Daarmee voldoen zij aan het doel van de regionale woonvisie zoals die is 
opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie, namelijk dat er op regionale niveau afspraken over de 
ontwikkeling van de woningvoorraad worden gemaakt. 
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Extern betrokkenen 
Het regionaal prestatiekader is het resultaat van samenwerking tussen de gemeenten Oldambt, Veendam, 
Pekela, Stadskanaal, Midden-Groningen en Westerwolde, de woningbouwcorporaties Acantus, Groninger Huis, 
Lefier en WoonZorg Nederland en zorginstellingen Lentis, Cosis, Oosterlengte en Meander en de provincie. 

Nadere toelichting 
Bijgevoegd is het "Prestatiekader RWLP Regio Oost-Groningen 2018-2023". Dit prestatiekader bevat de 
regionale kaders voor het lokaal uit te werken beleid op het gebied van de woningvoorraad. Het is aan de 
gemeenten en de lokale partners (woningcorporaties, zorgpartijen en bewoners- en huurdersorganisaties) om 
dit beleid uit te werken en neer te leggen in een passend beleidsdocument, zoals een woonvisie. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

^edepute^ljde Staten van Groningen: 

, voorzitter, 

locosecretaris. 
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