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Op 15 februari is de Woondeal Regio Groningen-Assen getekend door de minister Hugo de Jonge, 
bestuurders van de regiogemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Namens Tynaarlo heeft 
wethouder J.J. Vellinga de woondeal ondertekend. 
 
De Woondeal komt voort uit de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk. Het Rijk wil dat er 
meer en sneller woningen worden gebouwd. Tot en met 2030 moeten er landelijk 900.000 woningen 
bij komen. Deze landelijke opgave is verdeeld over de provincies. De provincie Drenthe draagt via de 
regionale woondeal met minimaal 13.000 woningen bij aan de nationale woningbouwopgave tot en 
met 2030. 
 
Op 14 december jl. hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de regionale Woondeal Noord- 
Drenthe. De Regionale woondeal Noord Drenthe is een inspanningsverplichting voor alle partijen 
voor het realiseren van het Noord Drentse aandeel van 13.000 woningen. De partijen in Noord 
Drenthe spraken af de bouw van minimaal 3790 woningen te versnellen. Hoewel dit vertrekpunt een 
factor lager ligt dan de ambitie, werken wij in de Regio Groningen - Assen aan een 
woningbouwprogramma dat meer woonplannen bevat en mede voorziet in de regionale behoefte. 
 
De provincies Groningen en Drenthe hebben elk afzonderlijk woondeals met de RGA-gemeenten 
binnen hun provinciegrenzen gemaakt. Deze afzonderlijke woondeals zijn samengevoegd tot één 
RGA-woondeal. De regio vormt een samenhangend woningmarktgebied. Voor dit gebied is een 
verstedelijkingsstrategie opgesteld en wordt uitgegaan van de realisatie van 21.000 woningen tot 
2030 en bijbehorende werkgelegenheid (28.000 arbeidsplaatsen tot 2040). 
 
De afspraken uit de Woondeal Regio Groningen – Assen zijn voornamelijk inspanningsverplichtingen, 
waaraan de partijen zich conformeren. Op basis van deze woondeal kunnen wij mogelijk aanspraak 
maken op rijksmiddelen zoals de Woningbouwimpuls. 
 
De voor Tynaarlo opgenomen inspanningen en ambities passen binnen de eerdere door ons 
geformuleerde en vastgestelde beleidsuitgangspunten zoals voor de verstedelijkingsstrategie Regio 
Groningen-Assen. De afspraken over de aantallen woningen zijn overeenkomstig de uitgangspunten van 
het coalitieakkoord, het bod in de verstedelijkingsstrategie, de concept omgevingsvisie en de concept 
woonvisie. In de woondeal is opgenomen dat het gemeentelijk woonbeleid leidend is. Het is aan uw raad 
om het woonbeleid vast te stellen. Aan het rijk en provincies wordt een inspanningsverplichting gevraagd 
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om de knelpunten bij woningbouw weg te nemen, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek en 
netwerkcongestie.  
 
Bijgevoegd vindt u de Woondeal Regio Groningen-Assen. In de woondeal kunt u lezen 
waarvoor de Regio Groningen-Assen aan de lat staat en wat belangrijke voorwaarden zijn om de 
gewenste woningproductie te halen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
burgemeester en wethouders 
 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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