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Informatiebijeenkomst voor raden en staten Regio Groningen-Assen 
31 januari 2011, 17.00 – 20.30 uur te Groningen over  
Regionale afstemming van de woningbouw 

Al vóór vijven kwamen de eerste deelnemers aan de 
informatiebijeenkomst binnen bij het Hampshire Hotel in 
Groningen. Om half zes kon William Moorlag, voorzitter van 
de Stuurgroep Regio Groningen-Assen (RGA) en in het 
dagelijks leven gedeputeerde van de provincie Groningen 
zo’n 75 raden- en statenleden welkom heten. 
Opnieuw een mooie opkomst! 
Het programma bestond voor de pauze uit twee presentaties. 
Een gemeenschappelijke rode draad was de omslag op de 
woningmarkt als gevolg van de crisis. 
 

Afstemming en visie 
Pim de Bruijne, gedeputeerde voor de provincie Groningen en voorzitter van het regionale 
portefeuillehoudersoverleg Wonen beet het spits af. Twee onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod: 
stand van zaken  rond de woningbouwafstemming en een blik op de toekomst in de vorm van een 
op te stellen regionale woonvisie. 
Voor de afstemming zijn heel wat cijfers en andere gegevens in verschillende onderzoeken 
verzameld. Zo is er nu zicht op de actuele bevolkingscijfers. Op hoofdlijnen geven die aan dat in de 
regio de komende 10 jaar er een groei met 20.000 huishoudens zal zijn.  
In beeld is de grote diversiteit in woonmilieus, de plaatsen waar nog kwaliteitswinst te boeken is en 
wat consumenten zoeken en waarderen. Ook beschikt de regio nu over een kwartaalmonitor die 
vinger aan de pols houdt rond de ontwikkelingen op de woningmarkt. De gemeenten hebben er zelf 
flink aan bijgedragen om een scherper beeld van de woningmarkt in de regio te krijgen. Natuurlijk is 
er veel overleg geweest en gaande. Zoals tussen de regiodeelnemers onderling en met corporaties 
en marktpartijen. Een grote winst is het gegroeide vertrouwen en toegenomen openheid. Weliswaar 
is er stagnatie in de woningmarkt. Niettemin biedt die ook kansen 
tot een nieuwe aanpak. Wat zouden we bijvoorbeeld doen als 
we één gemeente waren?  
 
Woningmarkt en ruimtelijke kwaliteit 
Naadloos sloot de tweede presentatie van 
Han Michel hier op aan. Hij is een van de drie 
leden van het Kwaliteitsteam van de regio. Zijn specialisatie is 
woningbouw. Vanuit een wat andere benadering belichtte hij op 
hoofdlijnen nogmaals de onderzoeken zoals bovengeschetst. 
Puntsgewijs samengebald is volgens Michel de situatie in de regio te 
kenschetsen in vijf punten: 

o grondtoon: geen krimp, behoefte groeit nog 
o prognose woningbehoefte onzeker: scenario’s zijn 

nodig 
o lager productieniveau  
o geen inhaalvraag als productie weer aantrekt 
o vraag vooral lokaal, beperkt regionaal en beperkter buiten regio. 

Het onafhankelijke Kwaliteitsteam heeft het afgelopen jaar vier adviezen uitgebracht. Op hoofdlijnen 
samengevat luiden zij: 
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o maak scenario’s en verken gevolgen voor beoogde ruimtelijke structuur  
o maak ‘60%’ zaak van gemeente en ‘40%’ van regio  
o benut aantrekkelijke woonmilieus: de ‘woningmarktatlas’ 
o ontwikkel plan van aanpak voor bijzondere  projecten. 

 
Het tweede advies refereert aan de constatering dat 60% van de mensen die willen verhuizen een 
woning in de eigen gemeente zoekt. 
Eén conclusie staat voor beide inleiders niet ter discussie: de tijd van aanbodgericht bouwen is 
voorbij, de consument bepaalt de vraag. Dat vraagt een veel soepeler reageren, vaak met heel 
kleine aantallen woningen, de zogenaamde nichemarkten in plaats van grootschalige projecten. 
 
Levendige discussie 
Na de twee presentaties wisselden de deelnemers ervaringen en meningen uit tijdens het eten. 
Deze geanimeerde gedachtewisseling zetten zij tijdens de discussiegroepen voort. Basis daarvoor 
vormden de vier adviezen van het Kwaliteitsteam. Dat raadsleden hun lokale woningsituatie goed 
kennen en talloze ideeën hebben 
welke aanpak lokaal past, bleek. 
Men toont een grote  betrokkenheid 
bij dit dossier. 
 
Adviezen  
De deelnemers hebben de nodige 
vragen en opmerkingen. Zo vindt 
men de lijn die uit de adviezen van 
het Kwaliteitsteam spreekt wel 
logisch maar niet verrassend nieuw. 
Men mist nog onderwerpen als 
aandacht voor de herstructurering en het bevorderen van de doorstroming van de markt. De 
veranderende rol van de corporaties en de invloed daarvan op de woningmarkt in de regio is een 
derde onderwerp van belang. 
Uiteraard zijn er vragen over gepresenteerde cijfers: die betreffen o.a. de verevening van verliezen 
en opbrengsten; het dilemma van voorspelde groei in huishoudens tegenover veronderstelde 
verdamping van de vraag; de  60%-40% benadering van Companen en vertaling van de 40% 
regionale opgave naar gemeenteschaal. 
 
Niches 
Veel suggesties kwamen over tafel voor het aanboren van nichemarkten en het weer vlot trekken 
van de woningmarkt. Zoals te verwachten was is er veel aandacht voor de positie van de starters. 
En wat kun je doen om mensen van buiten de regio te interesseren voor wonen hier? Organiseer je 
dan trouwens de krimp om je heen en heb je daar belang bij als regio? Of vindt die beweging toch 
plaats? Vormen de vele werknemers die nog nodig zullen zijn in de zorg een interessante doelgroep 
van de toekomst? Zorg ook daar voor afstemming: begin bijvoorbeeld op plekken waar al kosten 
zijn gemaakt en waar gronden anders braak dreigen te liggen. Zet de niches in de regio-etalage. 
Maar laat ook op harde plannen scenario's los.  
Ook liggen er veel vragen waarom het ene type woningen wel aanslaat en het andere niet. 
Sommige deelnemers benadrukken dat de opsplitsing en het grondgebonden karakter van 
woningen voor medioren en senioren belangrijk is. Verder zijn gemeenten die het best weten wat 
woonconsument wil zijn in het voordeel. 
 



3

Financiën  
Zorgen zijn er over de (financiële) consequenties van de 
recessie en het uitblijven van rendement op gedane 
investeringen. Hetzelfde geldt voor geplande investeringen: 
is de aanleg van de infrastructuur voor een nieuwe wijk in 
een keer wel verstandig bijvoorbeeld? En slaag je er in als 
regio zo af te stemmen dat je niet elkaars concurrent bent 
of wordt? Bekijken we alle ontwikkelingen wel voldoende in 
samenhang met elkaar? Kenmerkend voor de overheid is 
de trage reactie. 

 
Regionale woonvisie 
Over de Woonvisie zijn vragen rond het doel en de toegevoegde waarde. De aanwezigen zijn van 
mening dat een visie in ieder geval meer moet zijn dan de optelsom van de afzonderlijke woonvisies 
die er al zijn in de regio. 
 
Inhoud woonvisie 
Uit de discussie in een van de discussiegroepen beluisterde Pim de Bruijne op hoofdlijnen als input 
voor de regionale woonvisie: 

o betrek het vraagstuk van herstructurering van de bestaande woningmarkt  bij het 
thema van toevoeging aan de markt 

o bij doorstroming is de achterkant het meest kwetsbaar, dus meer aandacht voor 
transformatie nodig 

o doorstroming op de koopmarkt stagneert 
o pijplijnplannen zijn zo’n zes jaar geleden ontwikkeld. Komen niet tot realisatie 

maar er wel geïnvesteerd: hoe daarmee om te gaan? 
o doelgroependifferentiatie is van belang, zeker voor starters als beginners op de 

koopmarkt 
o zorg voor evenwicht tussen de markt en kwaliteit: luister goed naar de wensen 

van de consument en zorg voor diversiteit in kwaliteit.  
 
Vervolg  
Naar verwachting zal de Stuurgroep van de RGA in maart haar conclusies trekken over de 
afstemming en wat er verder moet gebeuren. Voor de toekomst zal de regio haar visie daarop gaan 
vastleggen in een regionale woonvisie. Basis daarvoor vormen de lokale woonvisies naast de 
resultaten uit de woningbouwafstemming. 
 
Deze geslaagde bijeenkomst werd 
afgesloten met een informeel samenzijn.  
 


