
Titel motie: Genoeg woningen in Groningen 
Datum PS: 11 november 2020 
Onderwerp: Begrotingsbehandeling 

De Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovengenoemd 
onderwerp, 

Constaterende dat; 
- Nederland al jaren kampt met forse woningnood 
- In de meerjarenplannen van de Rijksoverheid de bouw van honderdduizenden woningen ook voor 

de komende jaren op de rol staat 
- Er naast krapte op de woningmarkt in stedelijke gebieden veel ruimte op de woningmarkt is in 

verschillende buitenstedelijke gebieden 
- Groninger gemeenten in toenemende mate gebukt gaan onder een niet toereikende Rijksbijdrage 

en het snijden in voorzieningen en verhogen van lasten verdere krimp in de hand werkt 
- Krimpgebieden in onze provincie snakken naar het aantrekken van starters en jonge gezinnen om 

vergrijzing tegen te gaan en sociale voorzieningen in stand te kunnen houden 

Overwegende dat; 
- De toegenomen mobiliteit van individuen en de ontwikkelingen richting ‘het nieuwe werken’ laten 

zien dat de noodzaak om te wonen waar we werken is afgenomen en naar verwachting verder af 
zal nemen 

- Uit onderzoeken van Nieuwsuur, Funda en de NVM blijkt dat een toenemende hoeveelheid 
mensen overweegt om het stedelijke gebied in te ruilen voor de groene, ruime en rustige 
omgeving van buitenstedelijke gebieden 

- Hiermee een momentum is ontstaan voor het bestendigen van ons ommeland, waarvan het 
allesbehalve zeker is dat een volgend momentum op relatief korte termijn volgt 

Voorts overwegende dat; 
- Een forsere inzet op het bestendigen van het vestigingsklimaat in buitenstedelijke gebieden 

ademruimte biedt aan de overbezette woningmarkt in stedelijke gebieden 

Roepen het college op: 
- De boodschap aan het Rijk over te brengen dat dit momentum om de woningmarkt in stedelijke 

gebieden te ontlasten en buitenstedelijke gebieden te bestendigen nu moet worden aangegrepen, 
aangezien het onzeker is of een vergelijkbaar momentum volgt 

- Gemeenten waar mogelijk ondersteunen in het creëren van campagnes en regelingen om 
vestiging aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen, en zo de regio optimaal te laten 
profiteren. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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