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Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. het regionaal woondocumen t vast te stel len; 
II. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de regio Groningen-Assen. 

Samenvatting 

Hierbij bieden w i j u de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen aan. In het convenant Regio 
Groningen-Assen is afgesproken dat de jaarstukken van de Regio elk jaar, voordat ze door de Stuurgroep 
Regio Groningen-Assen wo rden vastgesteld, aan de colleges van GS en B&W worden voorge legd. De 
col leges worden verzocht de stukken ter kennis te brengen van de gemeenteraad. De jaarstukken 2018 
geven voor ons col lege geen aanleiding voor een reactie r icht ing de Regio Groningen-Assen. 

In aanvul l ing op de jaarstukken treft u in de bij lage het Regionaal Woondocument aan dat in de 
Stuurgroep van 5 maart 2018 is vastgesteld. Het Regionaal Woondocumen t bundelt het 
ins temmingsmode l uit 2012, de ui tvoer ingsprakt i jk van deze afspraken en de tussenti jdse aanpassingen 
samen in één document . Dit woondocumen t bevat dus geen nieuwe afspraken of wi jz ig ingen van de 
bestaande afspraken. De regioafspraken zijn vo l led ig in l i jn met de woonv is ie en Next City en bieden onze 
gemeente alle ru imte onze ambit ies te kunnen realiseren. 

De provincie Groningen heeft alle Groningse gemeenten in de Regio Groningen-Assen verzocht om het 
regionaal woondocumen t fo rmeel vast te stel len, zodat word t vo ldaan aan artikel 2.15.1 in de 
Omgev ingsverorden ing van de provincie. Wi j stellen u hierbi j voor het regionaal woondocumen t vast te 
stel len. 

B&W-beslu i t d.d.: 17 apri l 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In het convenant Regio Groningen-Assen is afgesproken dat de jaarstukken van de Regio elk jaar, voordat 
ze door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen worden vastgesteld, aan de colleges van GS en B&W 
worden voorgelegd. De colleges worden verzocht de stukken ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 

De provincie heeft verzocht aan alle Groningse gemeenteraden in het gebied van de Regio Groningen-
Assen om het regionaal woondocument vast te stellen. 

Kader 

Het convenant 2014 is het kader voor de regionale samenwerking. 

Voor wat betreft het regionaal woondocument is artikel 2.15.1 van de provinciale Omgevingsverordening 
het kader. Dit artikel luidt: 

Artikel 2.15.1 
Woningbouw 
Onverminderd artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan 
alleen voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar aard, 
locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie die rekening houdt met regionale 
woningbehoefteprognoses die de provincie elke twee jaar uitbrengt, of met nadere regels als bedoeld in het 
tweede lid. Wanneer niet binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een regionale 
woonvisie is vastgesteld, kunnen Gedeputeerde Staten op verzoek van de betrokken gemeenten nadere 
regels over de nieuwbouwruimte vaststellen. 

In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan - onverminderd artikel 3.1.6, tweede lid, van het 
Besluit ruimtelijke ordening - voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in overeenstemming zijn met: 

a. een woonvisie of een woon- en leefbaarheidsplan waarover ten tijde van de inwerkingtreding van 
deze verordening overeenstemming bestaat met de gemeenten in het regionaal 
samenwerkingsverband waar de betreffende gemeente deel van uitmaakt, of bij het ontbreken van 
een dergelijk samenwerkingsverband, met de Groninger buurgemeenten van de betreffende 
gemeente; of 

b. de in het kader van de Regio Groningen-Assen tot stand gekomen regionale planningslijsten voor 
woningbouw. 

Argumenten en afwegingen 

Jaarstukken 
De jaarstukken 2018 bestaan uit: 

1. Aanbiedingsbrief; 
2. Uitleg bij de Jaarstukken 2018; 
3. Jaarrekening 2017; 
4. Concept begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen 2018; 
5. Uitvoeringsprogramma 2018; 
6. Toelichting op het regionaal woondocument; 
7. Regionaal woondocument. 

Voor een toelichting op de jaarstukken verwijzen we naar 2: uitleg bij de jaarstukken 2018. Deze uitleg geeft 
een goede samenvatting van de jaarrekening, de begroting en het uitvoeringsprogramma. Waar we 
voorheen de highlights van de jaarstukken weergaven, verwijzen wij u nu kortheidshalve naar de uitleg en 
de achterliggende stukken zelf. De jaarstukken 2018 geven voor ons college geen aanleiding voor een 
reactie richting de Regio Groningen-Assen. 

Afgehandeld en naar Datum 
archief 



In 2018/19 wordt de huidige wijze van samenwerken geëvalueerd en op basis daarvan de Regiovisie 
geactualiseerd. Aanleiding hiervoor vormen de diverse gemeentelijke herindelingen, een visie tot 2030 met 
financiële middelen tot 2023 en de gemaakte afspraken in het convenant 2014. De actualisatie vormt een 
goed moment om met de deelnemers te kijken naar de toekomstige opgaven. Daarbij ligt een belangrijke 
inhoudelijk relatie met de gemeentelijke omgevingsvisies, zoals voor Groningen the Next City. Zoals 
gebruikelijk bij de regio Groningen-Assen zullen Raden en Staten betrokken worden bij deze actualisatie. 

Regionaal woondocument 
Het Regionaal Woondocument bundelt het instemmingsmodel uit 2012, de uitvoeringspraktijk van deze 
afspraken en de tussentijdse aanpassingen samen in één document. Dit woondocument bevat dus geen 
nieuwe afspraken of wijzigingen van de bestaande afspraken. De provincie Groningen heeft alle Groningse 
gemeenten in de Regio Groningen-Assen verzocht om het woondocument formeel vast te stellen, zodat 
wordt voldaan aan artikel 2.15.1 in de Omgevingsverordening van de provincie. 

De regioafspraken zijn volledig in lijn met de woonvisie en Next City en bieden onze gemeente alle ruimte 
onze ambities te kunnen realiseren. Omdat het regionaal woondocument geen nieuw beleid bevat 
beschouwen wij dit voorstel als een formele afhechting van de bestaande afspraken. Wij stellen u daarom 
hierbij voor het woondocument vast te stellen. 

Maatschappeli jk draagvlak en part icipatie 

De Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor de communicatie en draagvlak richting haar 
deelnemers. 

Financiële consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Overige consequenties 

Niet van toepassing. 

Vervolg 

Reacties op de jaarstukken (exclusief het woondocument) moeten uiterlijk 18 mei 2018 bij het Regiobureau 
kenbaar worden gemaakt. Wij stellen voor dit te doen op basis van de resultaten van de bespreking in de 
commissie Beheer en Verkeer. 

Lange Termijn Agenda 

De jaarstukken staan op de LTA van de Commissie Beheer en Verkeer in mei 2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


