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Partij voor het Noorden - schriftelijke vragen n.a.v. 
vluchtelingenstroom, woonruimte nodig voor de zgn. 
statushouders 

Geachte heer Zwiers, 

In antwoord op uw schriftelijke vragen van 7 september 2015 over extra benodigde 
woonruimte voor statushouders, reageren wij als volgt. 

1) De Partij voor het Noorden heeft sterk de indruk dat de wooncontingenten in 
de regiovisie Groningen-Assen niet in de juiste verhoudingen zijn toebedeeld. 
Hoe kijkt het College hier tegen aan? 

Antwoord 
Eind 2014 heeft het Portefeuillehouders overleg Wonen (POW) van de Regio 
Groningen- Assen (RGA) aan bureau Companen opdracht verstrekt tot het houden 
van een Woningbehoefteonderzoek. Doel van het onderzoek was om op regionaal 
en gemeentelijk niveau een actueel beeld te krijgen van eventuele 
vraagverschuiving in de woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Het eindrapport is in juli 2015 gepresenteerd in het POW van de RGA. 
De belangrijkste conclusies zijn: 
• de behoefte aan nieuwbouwwoningen blijft aanwezig binnen de RGA; 
• binnen de RGA is vooral het stedelijk wonen in de gemeente Groningen in trek. 

Deze behoefte zal de komende jaren nog verder toenemen. Buiten de stad 
neemt de behoefte af; 

• op termijn krijgen bijna alle gemeenten te maken met een daling van de 
bevolking en later met de krimp van het aantal huishoudens. 

Het rapport bevat vooruitberekeningen over de ontwikkeling van bevolking en 
huishoudens in de komende jaren. De partijen in de RGA hebben afgesproken om 
het komend halfjaar nader in gesprek te gaan. Zo hebben alle raads- en 
statenleden een uitnodiging ontvangen om op 8 oktober 2015 hun inbreng te 
leveren. 
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Het POW bespreekt eind oktober de aanbevelingen. Wellicht leidt het overleg tot 
andere woningaantallen per gemeente. 
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2) Is het College bereid te bevorderen dat het aantal contingenten, die 
Groningse gemeenten in de regiovisie nu toebedeeld hebben gekregen, 
wordt verhoogd voor verbouw van bestaande gebouwen naar geschikte 
wooneenheden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Verbouw van bestaande panden naar geschikte wooneenheden wordt door ons 
van harte ondersteund. Momenteel komt er steeds meer vastgoed leeg te staan. 
Wij noemen commercieel vastgoed zoals kantoren en winkels, maar ook 
maatschappelijk vastgoed zoals scholen en verzorgingstehuizen. Verbouw van 
deze panden tot wooneenheden verkleint niet alleen het aantal vierkante meters, 
maar levert ook een bijdrage aan de vervulling van de woningbehoefte. Voorts 
speelt mee dat deze objecten veelal zijn gelegen in bestaand stedelijk gebied. Een 
nieuwe functie behoedt deze panden voor verval. Vanuit het oogpunt van 
huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals statushouders, verdient 
transformatie van de panden alle steun. 

De discussie zoals genoemd bij het antwoord op vraag 1 zal uitsluitsel geven of en 
zo ja, hoeveel de nieuwbouwruimte wordt aangepast. 

3) Is het college op de hoogte dat de druk op de huursector groot is en in 
sommige plaatsen kandidaat huurders soms jaren moeten wachten op een 
door hen gewenste huurwoning? Zo ja, wat is het college van plan hieraan te 
doen? 

Antwoord 
De situatie is bekend. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de bouw van 
voldoende passende woningen. Zij doen dit in overleg met corporaties, 
particulieren en projectontwikkelaars. De provincie bouwt geen woningen en wij 
zijn niet van plan dit beleid te wijzigen. Wel dienen wij in samenwerking met de 
gemeenten zorg te dragen voor voldoende bouwmogelijkheden, zodat de 
woningbehoefte kan worden vervuld. 

4) Wat verstaat het college nu precies onder zorgwoningen? Over dit begrip 
bestaan bij veel gemeenten misverstanden. 

Antwoord 
Aangezien in iedere woning zorg kan worden verstrekt, hanteren wij de term 
"zorgwoningen" niet. Wij hanteren een onderscheid tussen zelfstandige en 
onzelfstandige woningen. Onzelfstandige woningen zijn woningen zonder eigen 
voordeur. Ze worden vaak gebruikt voor intramuraal gehuisveste huishoudens en 
studentenkamers. 

5) Is het College van mening dat de gemeenten om de stad meer contingenten 
kunnen plaatsen, om de druk van de stad Groningen te verminderen. Wat is 
het standpunt van het college? 

Antwoord 
Volgens onze waarneming spannen alle gemeenten zich optimaal in om aan de 
opgedragen taakstelling voor statushouders te voldoen. De Groninger gemeenten 
behoren tot de best presterende in Nederland en dat achten wij een welgemeend 
compliment waard. 



Vanwege de in het Woningbehoefteonderzoek gesignaleerde sterke behoefte aan 
stedelijk wonen, is het niet zo dat omringende gemeenten zonder meer kunnen 
voorzien in deze behoefte. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


