
Raadsvoorstel 

Gemeente 
\jroningen 

Onderwerp Meerjarenprogramma Wonen 2018 - 2021 
Registratienr. 6697960 Steller/teinr. Akkerman / De Boer / Asschert / 8091 Bijlagen 1 

Classificatie • Openbaar Geheim 

• Vertrouwelijk 
Portefeuillehouder Roeland van der Schaaf Raadscommissie 

Langetermljn agenda LTA ja: S januari 2018 
(LTA) Raad LTA nee: • Niet op LTA 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit het Meerjarenprogramma Wonen 2018 - 2021 vast te stellen. 

Samenvatting 
De basis voor dit Meerjarenprogramma Wonen 2018 - 2021 (MJP Wonen) wordt gevormd door de visie 
'Wonen in Stad' (2015). Daarin hebben we aangegeven dat we een stad willen zijn met een voortreffelijk 
woonklimaat voor iedereen: jong en oud, samenwonenden en alleenstaanden, gezinnen, 'zelfredzamen', 
'zorgbehoevenden, Stadjers die hier al hun helen leven in Stad wonen en Stadjers die hier tijdelijk 
verblijven. We streven naar een gevarieerd aanbod om in de behoeften van al deze groepen te voorzien. 

De woningmarkt in Groningen is op stoom. Het herstel van de afgelopen jaren heeft zich doorontwikkeld 
In een bijna overspannen woningmarkt. Verkooptijden van bestaande woningen zijn laag, prijzen stijgen 
en nieuwbouw is erg in trek. De kenmerkende varkenscyclus is op de woningmarkt van toepassing; de 
vraag Is het aanbod voorbijgestreefd en we staan voor de uitdaging om nieuwe woningbouwgebieden te 
ontwikkelen om in de vraag te kunnen voorzien. We zien dit niet alleen op de koopwoningmarkt; ook in de 
huursector zien we dat de druk toeneemt, zowel bij sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen. 

Het MJP Wonen geeft aan hoe we de woningmarkt in Groningen de komende jaren in beweging willen 
houden. Dit doen we door het faciliteren van voldoende nieuwbouwprojecten. Ook gaan we maatregelen 
uitvoeren die de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen in de stad waarborgen. 
Onze rol is daarbij divers. Soms zijn we kaderstellend en leggen we beleid vast in bestemmingsplannen en 
verordeningen. Daarnaast maken we afspraken met corporaties over de sociale huursector en faciliteren 
we ontwikkelaars, beleggers en particulieren bij de bouw van nieuwe woningen. Het MJP Wonen 
beschrijft de verschillende woningmarktstrategieën om dit te bereiken. Over de met de woningcorporarties 
gemaakte prestatieafspraken hebben wij u per brief onlangs geïnformeerd. 

B&W-besluit d.d.: 19 december 2017 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het opstellen van het MJP Wonen 2018 - 2021 is de woonvisie 'Wonen in Stad' uit 2015. 
Hierin is aangekondigd dat er jaarlijks een Meerjarenprogramma Wonen komt. Het doel van het MJP 
Wonen 2018 - 2021 is om te beschrijven hoe we de komende jaren de woningmarkt in beweging willen 
houden en hoe we willen zorgen voor voldoende kwalitatief aanbod voor alle woonconsumenten in Stad. 

Kader 

De aanleiding voor het opstellen van het MJP Wonen 2018- 2021 is woonvisie 'Wonen in Stad' uit 2015. 
Hierin Is aangekondigd dat er jaarlijks een Meerjarenprogramma Wonen komt. Een ander kaderstellende 
nota is 'Groningen geeft Energie. Programma 2015-2018' uit 2015 waarin is aangegeven hoe we onze 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energie willen realiseren. 

Argumenten en afwegingen 

De kern van het MJP Wonen 2018 - 2021 is de noodzaak om de woningmarkt in beweging te houden. Dit 
willen we bereiken door locaties te ontwikkelen om nieuwbouw te faciliteren, door de beschikbaarheid van 
en doorstroming in sociale huurwoningen te bevorderen en nieuwe woningsegmenten aan te bieden zoals 
middenhuur. Om het wonen in de stad ook in de toekomst betaalbaar te houden, werken we samen met de 
corporaties en Groningen Woont Slim aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hiermee 
proberen we ook onze doelstelling op het gebied van energieconsumptie en duurzaamheid te realiseren. 

In het voorliggende meerjarenprogramma wordt aangegeven hoe we dit willen bereiken. Een vijftal thema's 
waar we prioriteit aan toekennen, lichten we hieronder beknopt toe. 

1. Jongeren huisvesting 
De komende jaren blijft de groep jongeren groeien. Een deel van deze jongeren is starter op de woning
markt, deze groep heeft het op dit moment moeilijk. De komende jaren worden echter enkele grote com
plexen gerealiseerd, waarvan een deel zich specifiek richt op starters, zoals Polaris aan de Zonnelaan en het 
Woldring-project in de Reitdiepzone. 
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Weergave van de grootste woningbouwprojecten voor jongerenhuisvesting. 
In 2017 bleek dat we nog een uitdaging hebben om de groei van het aantal internationale studenten op te 
vangen. Bij de ontwikkeling van nieuwe complexen heeft de huisvesting van internationale studenten ook 
prioriteit. In verscheidene complexen wordt ook huisvesting van internationale studenten gerealiseerd. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de locaties Atlas & Pleione, Strukton locatie, Reitemakersrijge (2018, circa 200 
eenheden voor internationale studenten) en de Vrydemalaan (2021, 220 eenheden). Samen met de RUG en 
Hanzehogeschool werken we ook aan andere (eventueel tijdelijke) alternatieven voor huisvesting van deze 
groep. 

2. Kamers in de lift 
Ook in 2018 gaan we werk maken van de verbetering van de bestaande huisvesting van studenten en ande
re jongeren in de stad. We gaan misstanden in de kamerverhuurmarkt aanpakken door o.a. in overleg met 
de studentenbonden de huurteams verder te professionaliseren. Hierdoor kunnen huurders beter worden 
ondersteund bij het bepalen van een reële huurprijs. Ook gaan we samen met de RUG en Hanzehogeschool 
de informatievoorziening richting buitenlandse studenten verbeteren en gaan we streng optreden tegen 
ongewenst verhuurgedrag. 

3. Versnellen nieuwbouw sociale huur en middenhuur 
De krapte op de woningmarkt is ook merkbaar in de huurwoningmarkt. In de crisisjaren konden de corpora
ties minder investeren in nieuwbouw. Nu is er gelukkig weer meer financiële ruimte en staan we voor de 
uitdaging om tempo te maken met de nieuwbouw. De komende vier jaar realiseren de corporaties ruim 
2300 nieuwbouwwoningen. Om te zorgen dat de gewenste sociale huurwoningen ook tijdig gerealiseerd 
worden is er met de corporaties een versnellingstafel sociale huur gestart. Hier gaan we op basis van de 
investeringsruimte met de corporaties invulling geven aan de nieuwbouwopgave. Daar bespreken we de 
voortgang van concrete projecten, lossen we knelpunten op stedelijk niveau op (bijvoorbeeld parkeren, 
flora en fauna) en geven we invulling aan de nieuwe projecten (zie ook nieuwe projecten voor sociale 
huurwoningen). De afspraken hierover hebben we geconcretiseerd in onze nieuwe prestatieafspraken. 



Woningbouwplanning 2018 - 2021 

' Nog niet aan esn tocati« toegewezen 

Woningbouwplanning 2018 2021 
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Aantallen exclusief Jongerenhuis vesting 

Woningbouwplanning voor o.a. sociale huur en middenhuur, exclusief jongerenhuisvesting. 

Om ook de groep huishoudens te bedienen die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze niet in aan
merking komen voor een sociale huurwoning, maar niet kunnen of willen kopen werken we hard aan het 
realiseren van meer woningen in het middensegment van de huurmarkt. In 2017 hebben we hiervoor wo
ningen aan de Melisseweg opgeleverd en voor de komende jaren staan woningen in het Reitdiep fase 3/4, 
de Reitdiepzone en het Europapark in de planning. 

4. Ontwikkelen nieuwe locaties voor woningbouw 
Voor de realisatie van ons woonbeleid blijft het van groot belang om de woningvoorraad in de stad continu 
te blijven vernieuwen en vergroten. Op hoofdlijnen zijn de verwachtingen voor de komende jaren gunstig. 
We merken een grote belangstelling voor koopwoningen in Reitdiep, Meerstad en projecten in het stedelijk 
gebied. We beschikken nog over een redelijk gevarieerd aanbod aan locaties. In 2018 werken we naast de 
grote gebledsontwikkelingen zoals de Oosterhamrikzone en het Europa park aan de planvorming voor Vink-
huizen-Zuid, de ALO-locatie, diverse projecten van Wonen in Stadshart (o.a. de Borgmanscholen) en het 
Enceha-terrein. 

Wel zien we dat we op lange termijn door onze planvoorraad heen raken. Het is daarom zaak om de ko
mende periode bestaande gebledsontwikkelingen waar mogelijk te versnellen. Hierbij focussen we met 
name op versnelling in de stedelijke woonmilieus en faciliteren we transformatie in de Eemskanaal en de 
Reitdiepzone. Mogelijk komen op termijn ook nieuwe gebieden zoals de UIgersmaweg en omgeving in 
aanmerking voor woningbouw. Daarnaast willen we zo snel mogelijk nieuwe bouwlocaties aanbieden aan 
de westkant van de stad als we klaar zijn met Reitdiep fase 3/4. Daarvoor kijken we naar De Held en het 
Suikerfabriekterrein. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zetten we een stedelijk investeringsfonds 
op. Hieruit kunnen noodzakelijke investeringen worden gefinancierd. 

5. Wijkvernieuwing in combinatie met gebiedsgerichte verduurzaming 
Samen met de corporaties werken we aan de wijkvernieuwingsplannen voor de vier prioritaire wijken: Sel-
werd, Beijum, Indische buurt / De Hoogte en De Wijert. Naast reguliere thema's rond wonen willen we hier
in koppelkansen benutten rond armoedebestrijding, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en veilig-



heid/overlast. Dat doen we met meerdere, soms nieuwe partijen en in een vernieuwende aanpak met be
woners/huurders. Deze manier van werken willen we bij goed resultaat uiteindelijk toepassen in andere 
wijken waar een extra wijkvernieuwingsimpuls nodig is. 

Om te werken aan betaalbaarheid van de woonlasten en om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, 
willen we in 2018 de gebiedsgerichte verduurzaming (o.a. door energie-omgevingsplannen) verder vorm
geven in een masterplan Verduurzaming. De verduurzamingsopgave willen we gebruiken als instrument 
om de aantrekkelijkheid van bestaande woonwijken te versterken. Verduurzaming zorgt voor een betere 
woonkwaliteit en betaalbare woonlasten (op de lange termijn). Daarnaast willen we het moment van ver
duurzamen aangrijpen om gezamenlijk met investeerders en corporaties te onderzoeken of er meer maat
regelen achter de voordeur nodig zijn. We richten ons voor de komende jaren op nog betere samenwerking 
en afstemming op verduurzamingsmaatregelen. 

Tot slot komen we in dit MJP ook terug op een aantal moties: 
motie 'Intrekken ongewenste bouwvergunningen'; 
motie 'Engelstalige website'; 
motie 'Meer dan ik eigenlijk toegeven wil, WIJS maakt het verschil'; 
motie 'Tiny Houses'; 
motie 'Samen Wonen'. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De basis voor het MJP Wonen 2018 - 2021 is de Woonvisie 'Wonen in Stad". Deze Woonvisie is in juni 2015 
door uw raad vastgesteld na een uitgebreid participatietraject. Daarnaast vindt doorlopend communicatie 
met de stad plaats; uiteraard bij de planvorming en realisatie van afzonderlijke woningbouwprojecten, maar 
ook bij initiatieven zoals Tiny Houses en Wonen in Stadshart. 

Financiële consequenties 

Het MJP Wonen heeft geen financiële consequenties. 

Overige consequenties 

Niet van toepassing. 

Vervolg 

In het voorliggende MJP Wonen 2018 - 2021 kijken we een aantal jaren vooruit. Uiteraard worden gebiedsvisies, 
wijkvernieuwingsplannen en andere uitwerkingen van het woonbeleid aan uw raad voorgelegd. In 2018 gaat het 
dan in ieder geval om de volgende onderwerpen: 
• gebiedsvisie Eemskanaalzone; 
• uitwerking stedenbouwkundig plan en ontwikkelstrategie Kreken-West (Suikerfabriekterrein); 
• woningmarktonderzoek (met het oog op aanstaande herindeling); 
• stedenbouwkundige uitwerking tender ALO-locatle; 
• aanpak misstanden kamerverhuur; 
• stedenbouwkundig plan Vinkhuizen-Zuid; 
• wijkvernieuwingsplannen van de vier prioritaire wijken Selwerd, Beijum, Indische buurt / De Hoogte en De 

Wijert; 
• stedenbouwkundige en programmatische uitwerking diverse locaties in de Reitdiepzone (in ieder geval 

ACM en GEMbeton); 
• Masterplan Verduurzaming. 



Lange Termijn Agenda 

Januari 2018. 
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1. Inleiding 

Dit Meerjarenprogramma Wonen 2018-2021 geeft onze woonopgaven weer voor de komende jaren, en 
vertaalt deze in een investeringsagenda. Hiermee houden we Groningen aantrekkelijk en leefbaar en kunnen 
we de bevolkingsgroei van onze stad faciliteren. Het is ons concrete uitvoeringsprogramma voor de komen
de jaren en is de weergave van de projecten en activiteiten, die we zelf doen of waarin we samenwerken 
met onze partners. Daarbij brengen we het programma in lijn met de ambities vanuit The Next City en zoe
ken we de aansluiting bij de gebiedsgerichte aanpak. Het totale programma loopt uiteen van visie- en be
leidsvorming, onderzoek en innovatie tot vele grote en kleinere projecten of individuele maatregelen. 
Als in 2019 de nieuwe gemeente Groningen wordt gevormd door samenvoeging van de gemeenten Gronin
gen, Ten Boer en mogelijk Haren, heeft dat ook betekenis voor dit meerjarenprogramma. Na definitieve 
besluitvorming hierover, gaan we het programma hier mee uitbreiden en op aanpassen. 

Woonvisie als vertrekpunt 
In onze Woonvisie 'Wonen in Stad' verwoorden we ons woonbeleid voor de komende jaren: We willen een 
stad zijn met een voortreffelijk woonklimaat voor iedereen: jong en oud, samenwonenden en alleenstaan
den, gezinnen, 'zelfredzamen', 'zorgbehoevenden', Stadjers die hier al hun hele leven in Stad wonen en Stad
jers die hier tijdelijk verblijven. Al die verschillende groepen hebben hun eigen wensen en behoeften. Daar
om streven we in onze compacte stad naar een gevarieerd woningaanbod met aantrekkelijke, leefbare wij
ken die ruimte bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. We hebben daarbij aandacht voor de kwan
titeit maar vooral voor de kwaliteit van onze wijken, woningen en buurten. Met een grotere focus op kwali
teit kunnen we het wonen in de stad ook echt naar ieders zin maken. 

The Next City 
Onder de titel "The Next City" zijn we vorig jaar gestart met een nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente 
Groningen. In The Next City hebben we onze opgaves benoemd en uitgewerkt voor de lange termijn. Zo ma
ken we strategische keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Al deze ontwikkelingen 
vragen echter ook om een stedelijke ontwikkelingsstrategie die aansluit bij onze actuele wensen en behoef
tes. Met dit meerjarenprogramma Wonen vertalen we dit in onze acties en inzet voor de komende vier jaar. 

Gebiedsgericht werken 
Via de gebiedsgerichte aanpak willen we zorgen voor een betere verbinding tussen stedelijke ambitie en 
kansen in de buurt. Met ons programma wonen bieden we oplossingen voor onze stedelijke opgaves, maar 
dragen we ook bij aan gebiedsspecifieke vraagstukken, waarmee andere programma's in het fysieke en soci
ale domein worden ondersteund. Met het opstellen van het Gebiedsprogramma 2018 is de afstemming tus
sen de gebieden en de stedelijke programma's verstevigd en sterker op elkaar afgestemd. In de begroting 
2018 en ook in dit meerjarenprogramma zijn die onderlinge verbanden inzichtelijk gemaakt. Resultaat is een 
Woonprogramma dat beter aansluit bij de behoeftes in de wijken en ook op stedelijk en regionaal niveau 
oplossingen blijft bieden. 

Onze rol 
De rol van de gemeente bij het uitvoeren van de projecten is divers. Soms zijn we kaderstellend en leggen 
we beleid vast in bestemmingsplannen en verordeningen. Zo geven we op deze manier bijvoorbeeld invul
ling aan ons beleid voor jongerenhuisvesting en de verdeling van de woonruimte in de sociale huursector. 
Daarnaast maken we als gemeente prestatieafspraken met de corporaties in de stad over de sociale huur
sector en faciliteren we ontwikkelaars, beleggers en particulieren bij de bouw van nieuwe woningen. En tot 
slot geven we invulling aan het woonbeleid door zelf kavels uit te geven en grondposities van de gemeente 
in te zetten voor woningbouw. In dit Meerjarenprogramma Wonen komen deze diverse strategieën aan bod. 



Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 geven we een inzicht in de actuele ontwikkelingen op wonen. Op basis hiervan komen we in 
hoofdstuk 3 tot onze belangrijkste opgaves voor de komende jaren. In hoofdstuk 4 vertalen we deze opgaves 
in concrete maatregelen. Hierbij maken we onderscheid in sturing op de woningbouwprogrammering en 
meer beleidsmatige projecten. Hoofdstuk 5 geeft tot slot het financiële kader van dit meerjarenprogramma. 



2. Ontwikkelingen 

Zoals we in onze woonvisie hebben geconstateerd heeft de stad Groningen over het algemeen een zeer aan
genaam woonklimaat. De afgelopen decennia hebben we in nauwe samenwerking met corporaties, ontwik
kelaars en onze inwoners veel energie gestoken in het verbeteren van onze stad. In een groot aantal wijken 
heeft een grondige vernieuwing plaatsgevonden en uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat we hiermee succes 
hebben gehad. Maar dit is geen reden om het nu rustig aan te doen, integendeel. We staan nog steeds voor 
een aantal grote uitdagingen als stad. 

We zien dat de woningmarkt weer volop in beweging is. De dynamiek op de woningmarkt in de stad is in rap 
tempo toegenomen. Verkooptijden van koopwoningen zijn korter dan een maand, prijzen zijn gestegen en 
woningen worden steeds vaker gezien als belegging. Ook voorspellen alle prognoses dat Groningen de ko
mende twintig jaar zal doorgroeien (maar onzeker is voor de lange termijn na 2040). We houden rekening 
met een groei van maximaal 25.000 inwoners en 20.000 woningen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de 
toekomstige woningbehoefte. We willen aantrekkelijk zijn voor alle doelgroepen en constateren dat gezin
nen wegtrekken uit de stad. We willen extra inzetten op deze doelgroep. Ook zien we druk op het (midden-
jhuursegment: mensen met tijdelijke contracten die tussen wal en schip vallen, een groeiende groep jonge
ren en een sociale huurvoorraad die moet meegroeien met de bevolkingsgroei. 

Gelukkig is een groot aantal projecten in aanbouw. In de Oosterhamrikzone zijn stadsvilla's en appartemen
ten gebouwd, in het Berlagehof verschijnen veel gezinswoningen en op het Eemskwartier wordt een aan
trekkelijk gemengd woonmilieu gerealiseerd. De verkoop van kavels en projectmatige woningen in Reitdiep 
en Meerstad verloopt voorspoedig. Daarnaast zijn het afgelopen jaar weer veel nieuwe woningen voor jon
geren gebouwd en staan er tot 2021 nog enkele duizenden in de planning. Er zijn minder aanvragen voor 
onttrekkingsvergunningen en het aantal verstrekte vergunningen is sterk gedaald. Daarmee ontstaat er meer 
ruimte voor andere doelgroepen, zonder dat dit ten koste gaat van de positie van jongeren op de woning
markt. 

Woonwensen veranderen voortdurend. Zo ook de omstandigheden die een rol spelen bij het vervullen van 
de woonwensen. Zo zien we dat door de grotere flexibilisering van de arbeidsmarkt de behoefte aan (vrije 
sector) huurwoningen is toegenomen. Voor een deel van de jongere generatie is bezitten van een eigen wo
ning minder belangrijk dan voorheen. Daarnaast zien we een groeiende belangstelling voor het wonen in en 
rond de binnenstad, zowel van kenniswerkers als oudere huishoudens die graag nabij de voorzieningen in de 
stad willen wonen. 

Veel mensen in de stad zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Groningen heeft een hoog aandeel 
huishoudens met een (langdurig) laag inkomen waar een hoog risico voor betaalproblemen geldt. Jongeren 
en alleenstaande ouders met kinderen worden daarmee het vaakst geconfronteerd. De focus op kerntaken, 
de strenge toewijzingsregels voor hogere inkomensgroepen en de passendheidstoets kunnen er voor zorgen 
dat mensen met een laag inkomen in een betaalbare huurwoning terecht komen, maar ook dat lage inko
mensgroepen steeds nadrukkelijker geconcentreerd in buurten wonen. 

De beschikbaarheid van onze sociale huurwoningen staat onder druk, onder andere door de grote groepen 
jongeren en kwetsbare doelgroepen die we in de stad een plek willen geven. De corporaties hebben aange
geven dat de investeringscapaciteit is toegenomen en ze in willen zetten op een fors nieuwbouw- en vervan
gingsprogramma. Het is daarbij van belang om gezamenlijk nieuwe locaties voor sociale huurwoningen te 
ontwikkelen en te zorgen dat dit programma gerealiseerd wordt. Ook hebben we met de corporaties in 2017 
het woonruimteverdeelsysteem geëvalueerd en onze huisvestingsverordening aangepast. Op basis hiervan 
starten we in 2018 een aantal experimenten om te kunnen zorgen voor betere woonruimteverdeling. 



Naast de bevolkingsgroei en druk op de woningmarkt staan we ook voor grote opgaves in onze bestaande 
stad. We wonen met steeds meer verschillende mensen naast elkaar. Weliswaar staan onze wijken er over 
het algemeen goed bij, maar blijvende aandacht voor de huidige woningvoorraad en woonomgeving is no
dig. We zien dat (delen van) Selwerd, Beijum, de Wijert en de Indische Buurt / de Hoogte achterblijven en 
een gerichte inzet in deze wijken is nodig om het woonklimaat en de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast 
staan we als stad voor een grote uitdaging om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen (zowel parti
culier als corporatief bezit). Niet alleen omdat dit goed is voor de betaalbaarheid van het wonen, maar ook 
omdat dit voor een belangrijk deel kan bijdragen aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. 
Het is daarom van groot belang dat we onze wijken en buurten aantrekkelijk en leefbaar houden. Samen 
met huurders en corporaties denken we na over de kwaliteit van onze bestaande stad in een nieuw wijkver
nieuwingsprogramma. Onze bestaande woningen bereiden we voor op een energietransitie, wat kan zorgen 
voor een grote vernieuwingsopgave. 

Toekomstige woningbehoefte 
Op basis van diverse prognoses houden we momenteel rekening met een groei van de gemeente van maxi
maal 25.000 inwoners en 20.000 woningen. Met onze samenwerkingspartners in de regio Groningen-Assen 
hebben we afspraken gemaakt over de groei van de woningvoorraad: Groningen mag jaarlijks gemiddeld 
groeien met 600 nieuwbouwwoningen (exclusief jongerenhuisvesting). Deze groei hebben we de afgelopen 
jaren niet gehaald. Daarnaast zouden er in Groningen (op basis van laatste regionale berekeningen) jaarlijks 
veel meer woningen (circa 1.500) moeten worden toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat we onze nieuwbouwop
gave intensiveren en gemiddeld 650 nieuwe woningen per jaar (exclusief jongerenhuisvesting en herstructu
rering) willen realiseren. De opgave voor jongerenhuisvesting schatten we in op 450-500 zelfstandige een
heden per jaar met daarnaast nog specifieke shortstay concepten zoals het StudentHotel die een belangrijke 
rol kunnen vervullen in de huisvesting van internationale studenten en kenniswerkers. 

Deze 650 woningen hebben we globaal verdeeld over de woonmilieus: We koersen voor onze woningbouw
programmering op ongeveer 400 woningen in (binnen)stedelijke woonmilieus en 250 woningen op uitleglo
caties. Uiteraard is deze onderverdeling niet hard en zit er in de praktijk een overlap tussen de woonmilieus. 
Wel geeft het een beeld van de strategie die we met de woningbouw in de stad voor ogen hebben: we willen 
de gedachte van Groningen als compacte stad voortzetten door hoogwaardige stedelijke verbindingen te 
realiseren tussen de gewenste groene woonmilieus aan de rand van de stad en de stedelijke woonmilieus 
die meer georiënteerd zijn op de binnenstad (zie onderstaande afbeeldingen). In deze zones kunnen we de 
grote vraag naar stedelijke woonmilieus de komende jaren huisvesten en zorgen voor aantrekkelijke verbin
dingen met bijvoorbeeld Meerstad, het Reitdiep en het Suikerfabriekterrein. 



Verder hebben we een inschatting gemaakt van behoefte aan verschillende woningtypologieën en sectoren 
(zie onderstaand overzicht). Ten opzichte van de huidige woningbouwplanning valt daarbij een aantal zaken 
op. Ten eerste is er een groeiende behoefte aan sociale huurwoningen in de stad, vooral voor één- en twee
persoonshuishoudens. We schatten de behoefte in op 200-250 woningen per jaar. Tegelijkertijd merken we 
dat er een groeiende behoefte is aan vrije sector huurwoningen (€700-1150 per maand). We hebben deze 
marktpotentie van vrije sector huur nader laten onderzoeken door STEC. Uit dit onderzoek komt een grote 
theoretische vraag naar vrije sector huurwoningen naar voren. Grofweg 15 tot 20% van alle doelgroepen 
heeft een voorkeur voor een vrije sectorhuurwoning. Daarbij gaat het vooral om huurwoningen voor de gro
ter wordende groep inwoners van de stad die niet in aanmerking komt voor huurtoeslag en die tegelijkertijd 
niet zomaar in aanmerking komt voor een hypotheek of niet wil kopen. Daarbij is er zowel behoefte aan 
grondgebonden (gezins)woningen als meer gestapelde woningbouwconcepten voor kleinere huishoudens. 
Tot slot willen we bij de realisatie van ons woonbeleid veel ruimte geven aan particuliere initiatieven. Dit 
doen we door kavels uit te geven en projecten voor collectief particulier opdrachtgeverschap te faciliteren. 

Figuur: globale verdeling jaarlijkse doelstelling naar woningtypologie 
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Woningbouwproductie 
In 2017 hebben we tot nu toe ruim 1.300 woningen opgeleverd. In (geheel) 2016 hebben we ruim 1500 wo
ningen opgeleverd. In potentie hebben we voldoende plancapaciteit om te kunnen voldoen aan de vraag. 
Planontwikkeling kost echter tijd, zeker in bestaande woonomgevingen met versnipperde eigendomsposi
ties. We zien een boeggolf aan plannen die deels vooruitschuift omdat plannen vertraging oplopen. Dit komt 
onder andere doordat het vereiste verkooppercentage nog niet is gehaald of er nog een vergunningprocedu
re loopt. Helaas komt het ook vaker voor dat een project vertraging oploopt door discussies met de NAM 
over aardbevingsbestendig bouwen. Deze boeggolf zien we ook in de plannen de komende jaren: voor 2018 
staan er 1863 woningen in de planning, maar voor 2019 al 4038. In onderstaande tabellen is de woning
bouwproductie in de afgelopen jaren weergegeven, samen met de voorgenomen productie. 

Tabel: Gerealiseerde woningbouwproductie 2014-2017 

2014 2015 2016 2017 

woningen 543 499 440 604 
jongerenhuisvesting 584 661 1.064 706 
totaal 1.118 1.160 1.504 1.310 

Tabel: woningbouwplanning 2018-2021, indicatieve planning 
2018 2019 2 0 2 0 2 0 2 1 

appartementen 778 1-399 1.136 475 
grondgebonden woningen 530 869 725 633 
jongerenhuisvesting 555 1.770 1.058 331 
totaal 1.863 4.038 2.919 1-439 



In onderstaande figuur is de woningbouwplanning voor de lange termijn weergegeven. Daarbij is een onder
scheid gemaakt tussen de (binnen)stedelijke woonmilieus (rood) en woonmilieus aan de rand van de stad 
(groen) zoals Meerstad, Reitdiep en De Held. De boeggolf van plannen is duidelijk zichtbaar. Ook valt op dat 
de geplande woningbouw op de lange termijn niet voldoende is om onze doelstelling van 650 woningen per 
jaar (exclusief jongerenhuisvesting) te halen. Vooral de planvoorraad van stedelijke woonmilieus lijkt vanaf 
2022 onvoldoende om in de toekomstige vraag te voorzien. Het is daarom van belang dat we enerzijds een 
versnelling aanbrengen in de projecten die al in de pijplijn zitten en anderzijds op zoek gaan naar nieuwe 
projecten en woonproducten om in de vraag naar stedelijk wonen te voorzien. 
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3. Onze opgave voor de komende jaren 

Samen met de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen vormen onze ambities binnen The Next City, gebieds
gericht werken en de Woonvisie de basis voor onze opgaves voor de komende jaren. Daarnaast is het pro
gramma Wonen onderverdeeld in zeven deelprogramma's. Hierin gaan we dieper in op de verschillende 
doelgroepen, woningkwaliteit, cultuurhistorie en overige woonmaatregelen. Bij onze doelgroepen gaan we 
in op voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen, het huisvesten van de groeien
de groep jongeren en het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Ook werken we aan voldoende betaalbare en beschikbare sociale huurwoningen. Deze opgaves zijn meege
nomen in onderstaande hoofdopgaves voor het meerjarenprogramma: 

3.1 Faciliteren groei van öe stad 
Voor de komende jaren verwachten we een aanhoudend sterke groei van de bevolking. De komende decen
nia zal de stad een grote aantrekkingskracht uit blijven oefenen op de omliggende kernen en gemeenten. 
Gecombineerd met de toestroom van nieuwe (internationale) studenten en kenniswerkers en de verande
rende vraag van onze huidige bewoners betekent dit dat groei van het aantal woningen nodig zal blijven, 
met name in onze stedelijke woonmilieus. Zo kunnen we aan de vraag van (toekomstige) Stadjers blijven 
voldoen. 

In 2018 zetten we volop in op nieuwbouw in de bestaande stad, afronding van wijkvernieuwing en op 
nieuwbouw aan de randen van de stad. Hier realiseren we voor verschillende doelgroepen een gevarieerd 
aanbod van nieuwbouwwoningen. We gaan op zoek naar ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe locaties en 
geven een impuls aan de sociale huurwoningmarkt. We geven dit de hoogste prioriteit: er zullen meer loca
ties moeten worden ontwikkeld voor koop (inclusief CPO), sociale huur en (middel)dure huur. Daarnaast 
blijven we inzetten op kwalitatieve nieuwbouw voor jongeren, waarbij we ook een slag willen maken in het 
vernieuwen van het aanbod voor de internationale student en kenniswerkers. Van belang voor het daad
werkelijk realiseren van noodzakelijke nieuwbouw de komende jaren is dat we een stedelijk fonds opzetten 
waaruit de noodzakelijke (vaak onrendabele en projectoverstijgende) investeringen kunnen worden gefinan
cierd. 

Belangrijkste activiteiten 
1. Versnellen van bestaande gebledsontwikkelingen met focus op stedelijke woonmileus: Oosterhamrikzo

ne, Eemskanaalzone, Reitdiepzone, Engelse Kamp, Reitdiep, Meerstad. Daarnaast gaan we op zoek naar 
ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe locaties om in de vraag naar stedelijk wonen te voorzien. Ook kij
ken we naar het aantrekkelijk maken en houden van transformatielocaties (Reitdiepzone, Eemskanaal, 
Suikerfabriek) in de transformatiejaren; 

2. Nieuwe ontwikkellocaties: Aan de westkant van de stad willen we zo snel mogelijk nieuwe bouwlocaties 
aanbieden na Reitdiep. Daarvoor kijken we naar De Held en Suikerfabriek; 

3. Stedelijk investeringsfonds. Opzetten van een stedelijk investeringsfonds waaruit noodzakelijke investe
ringen kunnen worden gefinancierd; 

4. Aanvalsplan (sociale en vrije sector) huursector. De corporaties willen de komende jaren ruim 2300 
huurwoningen ontwikkelen. Ook zien we een toenemende vraag naar vrije sector huurwoningen. Het is 
van belang om gezamenlijk nieuwe locaties voor zowel sociale als vrije sectorhuur te ontwikkelen; 

5. Woningmarktonderzoek. Samen met de corporaties starten we in 2018 een woningmarktonderzoek om 
de woningbehoefte en gewenste voorraadontwikkeling voor de (middel-)langere termijn in Groningen in 
kaart te brengen. 



3.2 De groeienfde statd blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners 
De druk op de bestaande woningmarkt, behoefte aan meer doorstroming, de vernieuwings- en verduurza
mingsopgave en huisvesting van kwetsbare doelgroepen zorgen allen voor meer aandacht voor de onge
deelde stad. In het kader van een ongedeelde stad werken we aan een nieuwe wijkaanpak: wijkvernieuwing 
3.0. Hiermee werken we aan gedifferentieerde vitale wijken, waarin de leefbaarheid en woonkwaliteit goed 
zijn. Dat vraagt bijvoorbeeld om een goede huurverdeling over de stad, een programma voor verbetering 
van de leefbaarheid op plekken met armoede, terugdringen van onveiligheid/overlast en verduurzaming 
voor huurders met hoge energielasten en goed (vernieuwend) beheer en herinrichting van de openbare 
ruimte waar nodig. 

Naast onze inzet in de gehele stad leggen we het komende jaar de focus op onze vier prioritaire wijken: Indi
sche Buurt/De Hoogte, Beijum, Selwerd en de Wijert-Noord. In deze wijken ontwikkelen we met andere 
partijen een wijkvernieuwingsplan. Op basis daarvan benoemen we te behalen resultaten voor de komende 
jaren. Naast reguliere thema's rond wonen willen we koppelkansen benutten rond armoedebestrijding, leef
baarheid, gezondheid, duurzaamheid en veiligheid/overlast. Dat doen we met meerdere, soms nieuwe par
tijen en in een vernieuwende aanpak met bewoners/huurders. Deze manier van werken willen we bij goed 
resultaat uiteindelijk toepassen in andere wijken waar een extra wijkvernieuwingsimpuls nodig is. 

Zoals aangegeven heeft Groningen een hoog aandeel huishoudens met een (langdurig) laag inkomen waar 
een hoog risico voor betaalproblemen geldt. De inspanningen van ons en corporaties richten zich op een 
gezamenlijke aanpak op het betaalbaar houden van sociale huurwoningen voor de doelgroep. Tot slot star
ten we het komende jaar een aantal experimenten om te kunnen zorgen voor betere woonruimteverdeling. 
We richten ons hierbij op het beter beschikbaar krijgen van de voorraad gezinswoningen voor gezinnen, 
specifieke aandacht voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en het vergroten van de slaagkans voor 
starters. Ook gaan alle corporaties in 2018 werken met hetzelfde aanbiedingssysteem van de vrijkomende 
huurwoningen. Hiermee vergroten we de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de huurvoorraad 

Belangrijkste activiteiten 
1. Inzet voor een ongedeelde stad. We werken in 2018 de ambitie van een ongedeelde stad concreet uit in 

aanbevelingen hoe we hierop kunnen sturen bij locatieprogramma's en vernieuwing van wijken; 
2. We starten wijkvernieuwingsprojecten voor de vier prioritaire wijken Indische Buurt/De Hoogte, Beijum, 

Selwerd en De Wijert-Noord; 
3. Experimenten woonruimteverdeling. We richten ons hierbij op het beter beschikbaar krijgen van de 

voorraad gezinswoningen voor gezinnen, specifieke aandacht voor het huisvesten van kwetsbare doel
groepen en het vergroten van de slaagkans voor starters. 

4. Huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Het komende jaar willen we een huisvestingsstrategie voor de 
stad ontwikkelen voor onze verschillende kwetsbare doelgroepen in gemêleerde wijken; 

5. Betaalbare woonlasten. We gaan in 2018 uitzoeken wat de woonlasten in Groningen zijn, wat we aan
vaardbaar vinden en in hoeverre we daar effectief op kunnen sturen. 

3.3 De energietransit ie word t versneld 
De verduurzamingsopgave willen we gebruiken als instrument om de aantrekkelijkheid van bestaande 
woonwijken te versterken. Verduurzaming zorgt voor een betere woonkwaliteit en betaalbare woonlasten 
(op de lange termijn). Daarnaast willen we het moment van verduurzamen aangrijpen om gezamenlijk met 
investeerders en corporaties te onderzoeken of er meer maatregelen achter de voordeur nodig zijn. We 
richten ons voor de komende jaren op nog betere samenwerking en afstemming op verduurzamingsmaatre
gelen. 
Voor de korte termijn richten we ons op technische maatregelen en het verbeteren van bewustwording en 
gedragsverandering. Dit doen we via Groningen Woont Slim en betere afspraken met de corporaties. Voor 
de lange termijn gaan we onze strategie verkennen en uitwerken richting een energieneutrale gemeente. 
We stellen gezamenlijk een plan op voor het verduurzamen van de woningen in bezit van corporaties en de 



wijze waarop we zo snel mogelijk de doelstellingen van het energieakkoord, het Masterplan Groningen 
Energieneutraal in 2035 en het actieplan Groningen aardgasloos 2035. 

Belangrijkste activiteiten 
1. Maatregelen korte termijn voortzetten. Met name de corporaties gaan de komende jaren fors investe

ren in verduurzaming. We willen hierin meer samenwerken. Daarnaast zetten we Groningen Woont Slim 
voort en blijven inzetten op de woningverbetering van de particuliere voorraad. We onderzoeken op 
welke manier we gedragsverandering en bewustwording beter kunnen inzetten. 

2. Naar een energie neutrale woningvoorraad. We maken in 2018 een masterplan Verduurzaming waarin 
helder wordt in hoeverre en op welke manier corporaties en gemeente de doelstellingen van energie
neutraal- en C02-neutraal wonen kunnen realiseren. 



4 Maatregelen - woningbouwprogramma en beleid 

In dit hoofdstuk vertalen we onze opgaves in concrete maatregelen voor de komende jaren. Om onze plan
nen beter te kunnen duiden starten we dit hoofdstuk met inzicht in de toekomstige woningbouwbehoefte. 
Bij de uitwerking maken we onderscheid in sturing op de woningbouwprogrammering en meer beleidsmati
ge projecten. 

4.1 Woningbouwprogrammer ing 2018 - 2021 
Voor de realisatie van ons woonbeleid blijft het van groot belang om de woningvoorraad in de stad continu 
te blijven vernieuwen en vergroten. Op hoofdlijnen zijn de verwachtingen voor de komende jaren gunstig. 
We merken een grote belangstelling voor koopwoningen in Reitdiep fase 3/4, Meerstad en projecten in het 
stedelijk gebied. We beschikken nog over een redelijk gevarieerd aanbod aan locaties. Wel zien we dat we 
door onze planvoorraad heen raken. Het is daarom zaak om de komende periode bestaande gebledsontwik
kelingen waar mogelijk te versnellen. Hierbij focussen we met name op versnelling in de stedelijke woonmi
lieus en faciliteren we transformatie in Eemskanaal en Reitdiepzone. Naast transformatie van deze gebieden 
willen we de ontwikkelmogelijkheden van andere werklocaties verkennen. Daarnaast willen we zo snel mo
gelijk nieuwe bouwlocaties aanbieden na Reitdiep. Daarvoor kijken we naar De Held en het Suikerfabriekter
rein. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zetten we een stedelijk investeringsfonds op. Hieruit kun
nen noodzakelijke investeringen worden gefinancierd. Met onze corporaties werken we aan een aanvals
plan: gezamenlijk willen we nieuwe locaties voor sociale huur ontwikkelen. We werken in 2018 de ambitie 
van een ongedeelde stad concreet uit in aanbevelingen hoe we hierop kunnen sturen bij locatieprogramma's 
en vernieuwing van wijken. 
Tot slot willen we het komende jaar samen met onze corporaties, de woningbehoefte en de gewenste voor
raadontwikkeling voor de (middel-)langere termijn in Groningen actualiseren en in kaart brengen. 

We zien een aantal mogelijkheden om de woningbouw in de stad een nieuwe impuls te geven en te zorgen 
voor een groei in de planvoorraad en ontwikkelmogelijkheden. Voor de belangrijkste ontwikkelgebieden 
geven we hieronder een overzicht van de stand van zaken, beginnend met een overzichtstabel. In de bijlage 
is een totaaloverzicht gegeven van de woningbouwprojecten in de periode 2018-2021. 

1 Wonen in de binnenstad Continu 600 
2 Wijkvernieuwing en inbreiding Continu 1500 
3 Europapark In ontwikkeling 850 
4 Eemskanaalzone 450 
5 Oosterhamrikzone In ontwikkeling 1050 
6 Reitdiepzone In ontwikkeling 2500 
7 Vinkhuizen-Zuid In voorbereiding nnb 
8 EnCeHa-terrein Vanaf 2021 200 
9 ALO-locatie Vanaf 2020 200 
10 Helperwestsingel Vanaf 2019 100 
11 Stationsgebied In voorbereiding vooralsnog geen woningbouw 
Groenstedelijke woonmilieus 
12 Reitdiep In ontwikkeling 450 
13 De Held III Vanaf 2021 50 
14 Suikerfabriek Vanaf 2020 200 
15 Meerstad In ontwikkeling 1100 



4,1.1 Stedelijke woonmilieus 
1. Wonen in de binnenstad 
In 2016 zijn we begonnen met de manifestatie 'Wonen in Stadshart'. Voor ongeveer 15 locaties in en rond 
de binnenstad zijn plannen ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Hierbij hebben we 
er nadrukkelijk voor gekozen om woningbouwplannen te maken voor doelgroepen die er de afgelopen jaren 
door de druk op de kamerverhuurmarkt niet of nauwelijks aan te pas zijn gekomen. De eerste resultaten van 
de manifestatie zijn in 2017 gepresenteerd in een tentoonstelling en een boek: "WiSH Wonen in Stadshart". 
Voor de beide schoollocaties van de Borgmanschool loopt momenteel een traject waarin groepen bewoners 
samen plannen kunnen indienen. De uitvoering zal plaatsvinden na oplevering van de nieuwbouw van de 
Borgmanschool op het Ebbingekwartier in 2018. In het Ebbingekwartier verschijnen naast het in 2016 gerea
liseerde Student Hotel de komende jaren veel grondgebonden woningen en appartementen voor diverse 
doelgroepen (inclusief een cpo project door en voor senioren). Voor verschillende andere locaties worden de 
plannen ook uitgewerkt zodat deze op de markt kunnen worden gebracht. 

2. Wijkvernieuwingsgebieden 
In de bestaande stad werken we samen met de corporaties nog aan doorlopende wijkvernieuwing in een 
aantal gebieden, waaronder Paddepoel-Zuid, de Indische Buurt en de Grunobuurt. Ook maken we een eerste 
begin met wijkvernieuwing in een viertal prioritaire wijken: Indische Buurt/De Hoogte, Beijum, Selwerd en 
De Wijert-Noord. We werken in 2018 de ambitie van een ongedeelde stad concreet uit in een maatregelen
pakket waarmee we samen met de corporaties kunnen sturen op de vernieuwing van de wijken: met een 
toekomstbestendige duurzame woningvoorraad, een aantrekkelijke(r) woonomgeving en bovenal vitale, 
gezonde bewoners. 

3. Europapark en Kempkensberg 
In het Europapark wordt op dit moment op meerdere plekken gebouwd. Naast de topsporthal zijn ook zeven 
woningbouwprojecten in aanbouw: het woonzorgcomplex de Leyhoeve, de beleggershuurwoningen van 
Carboon, de grondgebonden woningen van KUUB en Rizoem, het complex de Lunettenhof (combinatie van 
koop en huur en grondgebonden en appartementen). En ten slotte koopappartementen in het Powerhouse, 
naast de mediacentrale. Verder is na jarenlange onderhandelingen overeenstemming over de grondverkoop 
van de Kempkensberg. In 2018 zullen hier 120 grondgebonden woningen te koop worden aangeboden en 
ongeveer 37 koop- en 40 huurappartementen. In 2018 onderzoeken we de ontwikkelmogelijkheden voor 
woningen in het zuidoostelijk deel. 

4. Eemskanaalzone 
We intensiveren de planontwikkeling aan de noordzijde van de Eemskanaalzone. Met diverse marktpartijen 
die bezit hebben maken we afspraken over de ontwikkeling van een stedelijk woonmilieu in dit gebied. Er 
liggen hier kansen voor de ontwikkeling van zowel grondgebonden gezinswoningen als gestapelde bouw 
langs het kanaal. Daarnaast gaan we de plannen voor de locatie van de containerterminal aan de Bornholm-
straat uitwerken. Om te kunnen voorzien in de vraag naar stedelijk wonen willen we meerdere locaties in de 
Eemskanaalzone ontwikkelen. De ontwikkeling van de zone in oostelijke richting draagt daarnaast bij aan het 
creëren van een aantrekkelijke en sociaal veilige route naar Meerstad. Begin 2018 ontvangt u de visie voor 
de Eemskanaalzone van ons. 

5. Oosterhamrikzone 
De komende jaren werken we verder aan transformatie van de Oosterhamrikzone. Oude bedrijvigheid maakt 
hier plaats voor een gemengde woonbuurt. Er wordt momenteel druk gesaneerd, gesloopt, gebouwd en 
worden nieuwe bewoners verwelkomd. Met de Aanpak Oosterhamrikzone willen we dit deel van de stad 
beter bereikbaar maken, slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen net als meer groen, beter zicht op 
het water en aantrekkelijke wandelpaden. De woningbouwprojecten kunnen onafhankelijk van deze aanpak 
worden ontwikkeld. 



6. Reitdiepzone 
We hebben de Reitdiepzone als zone voor woningbouw op diverse locaties de komende jaren hard nodig om 
in de vraag naar stedelijk wonen te voorzien. Dit kan gaan om jongerenhuisvesting, sociale en vrije sector-
huur voor starters op de woningmarkt (bijv. 2/3 kamer appartementen) en koopwoningen. In 2018 zal in 
ieder geval gestart worden met de bouw van 412 woningen voor jongeren op de Woldringlocatie. Daarnaast 
zal afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure gestart worden met de bouw van circa 130 woningen op 
de Briveclocatie naast de Ommelanden, 340 woningen op de ACM-locatie en 20 woningen op het voormalige 
tuincentrum ten zuiden van de spoorlijn. In 2018 willen we een concreet plan voor de Gembeton locatie ter 
besluitvorming voorleggen aan uw raad. Ten slotte is de locatie naast het Poortje gekocht door een ontwik
kelaar, die daar binnen bestaande kaders een woontoren voor 671 jongereneenheden wil bouwen. 

7. Vinkhuizen-Zuid 
Als gemeente beschikken we over de voormalige sportvelden tussen de Zilverlaan en het huidige sportpark 
West-End. We zien op deze locatie mogelijkheden voor de realisatie van een gevarieerd woonprogramma 
voor zowel grondgebonden als gestapelde woonvormen (nabij de ringweg). Ook is het een geschikte locatie 
voor sociale huurwoningen, de sector waar op dit moment dringend een versnelling in realisatie gewenst is. 
In 2018 willen we de plannen uitwerken en ter besluitvorming aan uw raad voorleggen. Hierbij zullen we in 
dit gebied op zoek moeten gaan naar 'no-regret' ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw zodat eventuele 
toekomstige scenario's voor de ontsluiting van Vinkhuizen vanaf de westelijke ringweg niet onmogelijk wor
den gemaakt. 

8. EnCeHa terrein 
Eén van de uitgangspunten van de ontwikkelstrategie Suikerfabriek is het zorgdragen voor een goede ver
binding met de (binnen)stad. Hier hoort ook een programmatische aansluiting van de binnenstad op het 
Suikerfabriekterrein bij. De ontwikkeling van het EnCeHa terrein speelt hierbij een belangrijke rol. Met de 
ontwikkelaar hebben we afspraken gemaakt over de realisatie van de gewenste ontsluiting. De planvorming 
van de locatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. We zien kansen om in het gebied een aantrekkelij
ker mix van stedelijke woonmilieus te realiseren, van grondgebonden woningen voor gezinnen tot apparte
menten voor één- en tweepersoons huishoudens. Ook denken we een deel van de vraag naar vrije sector 
huurwoningen in dit gebied te kunnen realiseren. Op deze manier kan het gebied een aantrekkelijke over
gang naar het Suikerfabriekterrein gaan vormen. 

9. ALO-locatie 
In het zuiden van de stad beschikken we over de (voormalige) ALO-locatie nabij het Martini Ziekenhuis. We 
zien deze locatie als kansrijk voor een mix van appartementen (met een combinatie van wonen en zorg van
wege de aanwezigheid van het Health Care cluster) en eventueel grondgebonden woningen op het voorma
lige sportveld. Hierbij zijn nadrukkelijk ook mogelijkheden voor sociale en vrije sector huurwoningen. We zijn 
gestart met de planontwikkeling en voorbereiding van een tender voor deze locatie. 

10. Helperwestsingel e.o. 
In het gebied op de grens van Helpman en de Wijert, rondom de Helperwestsingel, Van Schendelstraat en 
Jullenstraat (inclusief de locatie van de Finse Scholen en Kermis Exploitanten Terrein), zijn veel particuliere 
initiatieven voor woningbouw op verschillende locaties. Om samenhang te brengen in al deze initiatieven 
ontwikkelen wij voor dit gebied een stedenbouwkundige visie, met uitgangspunten voor de verdere ge-
biedsontwikkeling. Tegelijkertijd onderzoeken we met andere eigenaren en ontwikkelende partijen hoe er 
straks invulling kan worden gegeven aan deze gebiedsontwikkeling. Dit helpt de ontwikkelingen op een ho
ger plan te brengen en uitvoerbaar te maken. We verwachten de gebiedsvisie in de eerste helft van 2018 ter 
vaststelling te kunnen vooHeggen. 



11. Stationsgebied 
In het stationsgebied zijn er volop kansen voor de ontwikkeling van een hoogwaardig stedelijk woonmilieu. 
Aan de zuidkant van het station is circa drie hectare beschikbaar voor ontwikkeling. In eerste instantie rich
ten we ons daarbij niet op wonen, maar geven we de voorkeur aan kantoor- of grote stedelijke functies. 
Hiermee willen we voorkomen dat we door een vroegtijdige invulling met woningen deze kantoor- of grote 
stedelijke functies mogelijk beperken vanwege hindercontouren. Uiteindelijk moet het stationsgebied een 
multifunctioneel gebied worden, waar ook wonen binnen past. 

4.1.2 Groenstedelijke woonmilieus 
12. Reitdiep 
Aan de westkant van de stad voorziet Reitdiep fase 3/4 de komende jaren in het wonen aan de rand van de 
stad. De realisatie van het project loopt sneller dan verwacht vanwege de grote belangstelling van potentiële 
kopers. Met KUUB is in 2016 gestart met het project Rietoevers waar ruim dertig woningen in collectief par
ticulier opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld. In 2018 volgt het project Goudplevier van KUUB. 

13. De Held III 
Belangstelling voor Reitdiep komt met name van bewoners die al aan de westkant van de stad wonen: ze 
kiezen voor een volgende stap in hun wooncarrière nabij de eigen wijk. Om deze reden vinden we het van 
belang om, ook als fase 3/4 van Reitdiep is voltooid, nieuw woningaanbod in het groene' woonmilieu aan de 
westkant van de stad te realiseren. In De Held III is hiervoor plancapaciteit gereserveerd (het bestemmings
plan biedt ruimte aan 1.600 woningen). Echter, de gronden zijn in het bezit bij diverse marktpartijen en er 
ligt op dit moment geen samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan het gebied kan worden ontwikkeld. 
Wel zijn we verkennende gesprekken gestart om te onderzoeken of er een nieuwe samenwerkingsvorm voor 
de ontwikkeling van de Held III mogelijk is. 

14. Suikerfabriek 
Als alternatief voor De Held starten we met de planvoorbereiding voor het zuidwestelijk deel van het Suiker
fabriekterrein met de werknaam De Kreken (het gebied ten zuiden van de vloeivelden en ten noorden van 
de Peizerweg). De ambitie is om van De Kreken geen traditionele groenstedelijke uitlegwijk te maken. Wij 
denken eerder aan een "avontuurlijk" groen stedelijk concept. Daarmee bedoelen we een wijk die passend 
is bij Groningen door nadrukkelijk ook ruimte te bieden voor de kleinere huishoudens en sociale huur. Daar
bij hoort ook een vergaande ambitie als het gaat om duurzaamheid. We willen een volledig duurzame ener
gie-infrastructuur aanleggen in de nieuwe wijk. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van 100% her
nieuwbare energie, verspreid via een intelligent energienetwerk (Smart Grid). 

Om de verbinding van het Suikerfabriek en de stad ook westelijk van de ringweg te verbeteren gaan we in 
2018 de mogelijkheden voor transformatie van het bedrijventerrein langs het Hoendiep (noordzijde Ener
gieweg) onderzoeken. Daarbij betrekken we ook de locatie waar we de ontwikkelmogelijkheden voor het 
AZC hebben onderzocht. Ten slotte worden op het voorterrein tijdelijke units ontwikkeld voor tijdelijk wo
nen. Regulier wonen is niet gewenst omdat het terrein ook voor evenementen wordt gebruikt. 

15. Meerstad 
Meerstad komt zo langzamerhand op stoom. Met het bouwrijp maken van Tersluis wordt de plancapaciteit 
in het gebied met ongeveer 400 woningen vergroot. In de afgelopen maanden zijn voor veel deelgebieden in 
Tersluis de plannen ontwikkeld. Het programma voor de komende jaren bestaat overwegend uit vrije kavels 
en projectmatige woningbouw (grondgebonden rij- en twee-onder-één kapwoningen). We zetten de ko
mende tijd in op het realiseren van meer woningbouw voor (vrije sector en sociale) huur en het verbeteren 
van de verbinding met de stad via de (verlengde) Eemskanaalzone. Hiermee wordt Meerstad nog meer een 
stadswijk van Groningen. Daarnaast zetten we gerichter in om 'niches' in de woningmarkt te kunnen aanbie
den. Hierbij kan gedacht worden aan collectief particulier opdrachtgeverschap, woningbouw voor internati-



onale kenniswerkers, diverse vormen van wonen op het water, cascowoningen, groeiwoningen, woon-/ 
werkcombinaties en woonconcepten voor ouderen. 

4.1.3 Sociale huur 
We hebben vorig jaar bij het vaststellen van de prestatieafspraken voor 2017 met de corporaties geconsta
teerd dat er meer moet gebeuren om onze gezamenlijke doelstelling van 85 - 190 woningen (netto toevoe
ging) per jaar te halen (exclusief jongerenhuisvesting). Naast het naar beneden bijstellen van het verkoop
programma hebben de corporaties hun nieuwbouwprogramma geïntensiveerd. De komende vier jaar reali
seren ze ruim 2.300 nieuwbouwwoningen. Hiermee gaan de huidige plannen uit van een netto toename van 
circa 230 woningen per jaar. Om te zorgen dat de gewenste sociale huurwoningen ook tijdig gerealiseerd 
worden is er met de corporaties een versnellingstafel sociale huur gestart. Hier gaan we op basis van de in
vesteringsruimte met de corporaties invulling geven aan de nieuwbouwopgave. Daar bespreken we de 
voortgang van concrete projecten, lossen we knelpunten op stedelijk niveau op (bijvoorbeeld parkeren, flora 
en fauna) en geven we invulling aan de nieuwe projecten (zie ook nieuwe projecten voor sociale huurwonin
gen). De afspraken hierover hebben we geconcretiseerd in onze nieuwe prestatieafspraken 2018, die we u in 
december hebben toegestuurd. 

Tabel: nieuwe projecten voor sociale huur 
Locatie Eigertaar Status / opmerkingen Aantal Planning 
Vinkhuizen-Zuid Gemeente Invulling deels afhankelijk van planning 

en aanpak westelijke ringweg. Biedt 
kansen voor gezinnen en gestapeld 
milieu. 

n.t.b. 
(gezinnen, 1/2 
pers.) 

planvorming 2017 

Reitdiep fase 3/4 Gemeente Nijestee ontwikkelt daar ongeveer 30 
sociale huurwoningen. 

30 (gezinnen) 2018 

Meerstad Gemeente Eerste 18 sociale huurwoningen wor
den door Rizoem ontwikkeld. Met 
Nijestee lopen concrete gesprekken 
over Tersluis. 

20-30 per jaar 
(gezinnen) 

2018 e.v. 

ACM locatie Geveke Geveke ontwikkelt hiervoor een plan. 
Biedt kansen voor 1/2 persoons
huishoudens. Lefier neemt hier 64 
woningen af. 

n,t,b, 
(1/2 pers.) 

2017 

Gembeton Gemeente Een marktpartij werkt op dit moment 
aan een plan voor kleinere eenheden 
(evt. jongeren) In combinatie met 
grondgebonden sociale huur. 

n.t.b. 2017/2018 

ALO locatie Gemeente Inzet op ontwikkeling van concept 
gericht op wonen met zorg, deels socia
le huur. 

n,t,b, 
(1/2 pers., 
ouderen) 

planvorming 
2017/2018 
t 

EKZ- noordzijde gemeente, 
divers 

Kansen voor integrale planontwikkeling 
onderzoeken. In ieder geval locaties 
gemeente en Nijestee ontwikkelen. 
Prioriteit in ontwikkeling EKZ, gesprek
ken met partijen vinden plaats. 

n.t.b. 
(gezinnen, 1/2 
pers. 

planvorming 2018 

EKZ- container 
terminal 

Gemeente In de grex is rekening gehouden met 
planvorming na 2020. Planvorming 
versnellen en mogelijkheden sociale 
huur onderzoeken. 

n.t.b. (stedelijk 
programma, 
appartementen, 
evt. gezinnen) 

planvorming 2018 

Oosterhamrikzone Nijestee 
neemt af 
van ge
meente 

Zodra de besluitvorming over de auto
verbinding rond is starten we de plan
ontwikkeling op. 

n.t.b. (stedelijk 
programma 

Planvorming 2018 



4.1.4 Jongeren en starters 
De komende jaren blijft de groep jongeren groeien. Een deel van deze jongeren is starter op de woning
markt, deze groep heeft het op dit moment moeilijk. De komende jaren worden echter enkele grote com
plexen gerealiseerd. Een deel van deze projecten is specifiek voor starters, zoals Polaris en ook in het Wol
dring-project worden appartementen voor starters aangeboden. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe complexen heeft de huisvesting van internationale studenten ook prioriteit. 
In verscheidene complexen wordt ook huisvesting van internationale studenten gerealiseerd. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de locaties Atlas & Pleione, Strukton locatie, Reitemakersrijge (2018, circa 200 eenheden 
voor internationale studenten) en de Vrydemalaan (2021 220 eenheden). 

Door de groei van het aantal internationale studenten en onder andere het afstoten van de locatie aan de 
Van Houtenlaan hebben we de komende jaren echter een tekort aan huisvesting. Dit wordt onder andere 
opgelost met tijdelijke huisvesting aan de Van Swietenlaan 23. Samen met de RUG en HG werken we ook 
aan andere alternatieven voor huisvesting van internationale studenten. In de monitor Jongerenhuisvesting 
gaan wij uitgebreid in op de ontwikkelingen rondom jongerenhuisvesting. De monitor jongerenhuisvesting 
vindt in u in de bijlage. In de periode 2017-2021 staan de volgende grotere projecten voor nieuwbouw van 
jongerenhuisvesting in de planning: 

Oosterhamrikkade ZZ 103-107 (voormalige taxicentrale), 180 eenheden, 2018 
Reitemakersrijge (200 eenheden, 2018) 
Woldring locatie, 412 eenheden, 2019 
Cortingborgh 2, 220 eenheden, 2019 
Polaris (Zonnelaan), 207 eenheden, 2019 
Strukton locatie, 671 eenheden 2019 
Atlas & Pleione (Zonnelaan), 220 eenheden, 2020 
Ebbingekwartier (University college), 240 eenheden, 2021 

4.2 Maatregelen - Beleidsmatige projecten 
In deze paragraaf geven we inzicht in de meer beleidsmatige projecten die nodig zijn om invulling te kunnen 
geven aan onze ambities en opgaves. Het gaat hierbij met name om uitwerking voor onze verschillende 
doelgroepen en onze duurzaamheidsambities. 

4.2.1 Sociale huur - betaalbaarheid en beschikbaarheid 
Samen met onze corporaties hebben we dit jaar de werking van ons huidige woonruimteverdeelsysteem 
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie willen we het komende jaar gaan experimenteren met onze woon
ruimteverdeling om de werking van het systeem te verbeteren. 

We werken in 2018 de ambitie van een ongedeelde stad concreet uit in aanbevelingen hoe we hierop kun
nen sturen bij locatieprogramma's en vernieuwing van wijken. 

Voor de verkoop van sociale huurwoningen richten we ons in de eerste helft van 2018 op het ontwikkelen 
van een gezamenlijk inzicht in de effecten van verkoop op onze prioritaire gebieden, type woning en kwali
teit van de woningen. Hiervoor werken we een onderzoeksopdracht uit. 

We gaan in 2018 uitzoeken wat de woonlasten in Groningen zijn, wat we aanvaardbaar vinden en in hoever
re we daar effectief op kunnen sturen. Dit onderzoek vormt de basis voor eventuele nieuwe maatregelen en 
samenwerking in 2019 en verder. We haken aan op recent uitgevoerde betaalbaarheidsonderzoeken in stad 
en regio en willen ingaan op de gewenste (toekomstige) voorraad betaalbare woningen in de stad. In het 
onderzoek werken we samen met andere betrokken partijen. 



We komen, in samenwerking met de corporaties en huurders, met een huisvestingsstrategie voor de stad als 
geheel en per stadsdeel/wijk voor de verschillende bijzondere doelgroepen. Uitgangspunt is een ongedeelde 
stad (balans in de wijk) met een zo goed mogelijke mix van inwoners en woningen per wijk. Uitgangspunten 
nemen corporaties mee in lange termijn portefeuilleontwikkeling. Het eerste kwartaal van 2018 werken we 
hiervoor de uitgangspunten uit en gaan we onder andere in op zaken als woningbehoefte voor deze doel
groepen, de draagkracht van de verschillende wijken, transparanter portiekonderzoek en de mogelijkheden 
van regionale samenwerking. 

4.2.2 Jongeren en starters 
Sinds de vaststelling van de Woonvisie en de nieuwe huisvestingsverordening voeren we ons nieuwe kamer-
verhuurbeleid uit met als belangrijkste instrument de Omgevingstoets. Met de brief "Evaluatie kamerver-
huurbeleid en tweede wijziging beleidsregels onttrekkingsvergunningen ten behoeve van onzelfstandige 
woonruimte en woningvormingsvergunningen Huisvestingsverordening 2015" (kenmerk 6618343) hebben 
wij u een evaluatie van het kamerverhuurbeleid doen toekomen. In de bijlage 'Monitor Jongerenhuisvesting' 
informeren wij u verder over de ontwikkelingen rondom de doelgroep jongeren en ons beleid. 
Actuele thema's voor de komende jaren zijn: 
• het verankeren van ons beleid in bestemmingsplannen; 

O We zijn begonnen met het opstellen van het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels 
Wonen 2 (BP HBW 2) voor het gedeelte van de stad waarvoor het huidige BP HBW nog niet 
geldt; 

• het aanpakken van misstanden op de kamerverhuurmarkt. We richten ons hierbij onder andere op: 
O Onderzoek mogelijkheden nieuw vergunningstelsel voor kamerverhuur en verhuur van kleine 

appartementen; 
O Benutten handhavingsinstrumenten woningwet; 
O Afspraken met politie over verbeteren aangifteproces van bedreiging en intimidatie; 
O Professionalisering van het huurteam; 
O Controle op illegale kamerverhuur 
O Het streven is om u voor de zomer van 2018 nader te informeren over de resultaten van boven

genoemde opgaven. 
• huisvesting van internationale studenten 
• samen wonen van verschillende groepen jongeren: 

O In 2018 verkennen we de mogelijkheden om verschillende groepen jongeren (studenten, inter
nationale studenten, starters, vergunninghouders) gezamenlijk te huisvesten. Conform uw motie 
'Samen Wonen' leggen we u voor de zomer van 2018 hiervoor een voorstel neer. 

De huisvesting van internationale studenten is een acuut vraagstuk. In de Monitor Jongerenhuisvesting in
formeren wij u over de maatregelen die wij nemen om de huisvesting van en informatie aan internationale 
studenten te verbeteren. 

In 2016 heeft u het plan van aanpak voor verbetering van de particuliere kamerverhuurmarkt van ons ont
vangen (Kamers in de Lift). In de bijgevoegde Monitor Jongerenhuisvesting informeren wij u over de voort
gang. In de monitor Jongerenhuisvesting informeren wij u over de stand van zaken WIJS. Onder de noemer 
'Leven in Stad' zetten we in op het bevorderen van het samenleven tussen studenten en stadjers. In de mo
nitor Jongerenhuisvesting gaan we hier nader op in. 

4.2.3 Wonen en Zorg 
De komende tijd gaan we volgen wat de aantrekkende woningmarkt voor ouderen betekent. Gaan ouderen 
nu toch hun woning verkopen en naar een appartement of kiezen ze voor hun bestaande woning? Hierbij 
staan we uiteraard open voor initiatieven vanuit deze doelgroep, zoals de Knarrenhof Speciale aandacht 
hebben we hierbij voor ouderen die (sociaal) huren. Hiervoor gaan we de komende jaren de verhuisbewe-



gingen van ouderen monitoren. Onlangs is er een analyse Wonen en Zorg tot stand gekomen en daarmee 
willen we kijken naar sturingsmogelijkheden in het aanbod voor ouderen en het aansluiten op de vraag. De
ze analyse is ook van toepassing op Beschermd wonen, Verstandelijk gehandicapten en de GGZ. Als het gaat 
om de huisvesting van bijzondere doelgroepen kijken we breder dan alleen de rol van de corporaties, maar 
ook naar de rol die marktpartijen hierin kunnen vervullen en zoeken we alternatieven in huisvesting. Even
eens is er specifiek een analyse gemaakt op Beschermd Wonen en Opvang. Op basis van deze analyse willen 
we kijken hoe we instroom kunnen verminderen en uitstroom kunnen bevorderen. De zachte landing van 
kwetsbaren in de wijk is daarbij evident. Op basis van de laatstgenoemde analyse gaan we tot en met 2018 
in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met oplossingen op 
korte en lange termijn. 

Met de campagne 'Lang zult u wonen' willen we huiseigenaren en huurders stimuleren om hun woning aan 
te passen en levensloopbestendig te maken. Het is een bewustwordingscampagne (tot en met 2018) waarin 
de boodschap is dat men zelfde regie heeft en moet nemen op de toekomst. Nu wachten de meeste oude
ren lang met aanpassen van hun woning, terwijl met een paar kleine aanpassingen al voor veel extra veilig
heid en comfort gezorgd kan worden. Het doel van de bewustwordingscampagne is tweeledig. Enerzijds om 
ouderen, hun kinderen en kwetsbare groepen vertrouwd te laten raken met de gedachte dat zij niet meer in 
aanmerking zullen komen voor intramurale verzorging (tenzij het echt niet anders meer kan) en zij hun 
woon- en leefomgeving moeten afstemmen op de toekomstige behoeften. Anderzijds is er behoefte aan 
kennis over daadwerkelijke mogelijkheden die er zijn om de woon- en leefomgeving zo in te richten dat deze 
geschikt is voor bewoning tot op hoge leeftijd. Alle huishoudens van 67> jaar in Groningen hebben een uit
nodiging gehad om naar een LZUW informatiemarkt te komen in hun wijk. Deze markten zijn samen met het 
WIJ team en diverse bedrijven, stichtingen en instellingen georganiseerd in de periode tussen oktober 2016 
en juli 2017. We kijken terug op 2000 bezoekers van de 11 infomarkten. De Bewustwordingscampagne loopt 
tot en met 2018. We zijn nu bezig om te kijken hoe we de campagne kunnen implementeren bij de WIJ-
teams. In de komende tijd willen we bezien of er nog een herhaling van een infomarkt kan plaatsvinden. 
Gezien de herindeling is de huidige gemeente Ten Boer op korte termijn een locatie om een infomarkt te 
houden. 

Om kennis over de mogelijkheden van het langer zelfstandig thuis wonen te vergroten zijn we in 2017 be
gonnen om samen met marktpartijen het Huis van Morgen (HvM) te ontwikkelen. Het HvM is een perma
nente locatie waar burgers en professionals kennis kunnen opdoen en kunnen ontwikkelen rondom levens
loopbestendigheid (in de brede zin van het woord). Het Huis van Morgen is gesitueerd in het BuildinG ge
bouw op het Zernike park. Het is een locatie waar domotica gedemonstreerd wordt en een vindplaats is voor 
burgers, bedrijven, onderwijs en zorginstanties met als doel een living lab te verkrijgen. Studenten van de 
Hanzehogeschool zijn inmiddels gestart met een onderzoeksopdracht in het HvM. Meerdere onderzoeksop
drachten staan op de rol. Naast het thema levensloopbestendigheid worden ook de thema's duurzaamheid 
en aardbevingsbestendigheid kennis ontwikkeld in het BuildinG gebouw. Samen met het onderwijs en het 
bedrijfsleven zal de gemeente bezoekers informeren over de toekomst van het zelfstandig wonen met 
woon-zorg technologie. 

4.2.4 Bijzondere woonvormen  
Wonen op het water 
Op basis van de vastgestelde Watervisie willen we het aanbod wonen op water vergroten: kwalitatief en 
kwantitatief. We realiseren nieuwe ligplekken op locaties met woonkwaliteit. We willen bestaand wonen op 
water verbeteren door: 
• kamerverhuur op water naar een kwalitatief hoger plan te brengen; 
• via handhaving iets te doen aan slecht onderhouden en/of onbewoonde boten; 
• de renovatie woonschepenhaven af te ronden; 
• in de Noorderhaven te herschikken, gericht op betere doorvaart, in- en uitvaart, woonkwaliteit en veilig

heid; 



• regelgeving in het BP en de VOV te optimaliseren en welstand in te voeren; 
In maart 2018 komen we over dit onderwerp bij u terug met de beantwoording van de moties die bij de 
vaststelling van de Watervisie zijn aangenomen. 

Skaeve Huse 
In de woonvisie is ingegaan op een specifieke (nieuwe) groep mensen die vallen onder de gemeentelijke taak 
'beschermd wonen'. Groningen is daarbij centrumgemeente voor alle 23 Groninger gemeenten. Er blijkt 
dringend behoefte aan een voorziening waarin mensen die niet in een wijk of een reguliere voorziening kun
nen wonen, toch onderdak worden gebracht. Dit zowel ter voorkoming van oveHast, maar ook om dakloos
heid te voorkomen ('de woonvisie sprak over 'stadsnomaden'). Binnen de mogelijkheden van individu en 
stad, gaat het om toeleiding naar een gezondere situatie.. Gestart is met locatie-onderzoek en vervolgens zal 
een communicatieplan worden opgesteld. Een definitief besluit tot realisatie, waarbij de belangen van alle 
partijen worden afgewogen, wordt naar verwachting medio 2018 genomen. 

Tiny Houses 
Naar aanleiding van het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren zijn in 2017 meerdere bijeenkomsten geweest met ervaringsdeskundigen, potentieel geïnteresseer
den en mogelijke initiatiefnemers. Daarbij is gesproken over wat we eigenlijk onder een 'tiny house' ver
staan, hoe het zit met eigendomsvormen, grondgebruik, collectiviteit, et cetera en zijn mogelijke locaties de 
revue gepasseerd. In het voorjaar van 2018 willen we een besluit nemen over welke locatie(s) we hiervoor in 
gaan zetten, conform uw initiatiefvoorstel Tiny Houses. 

4.2.5 Promotie en marketing - Groningen Woont 
Als onderdeel van het bouwoffensief hebben wij het platform Groningen Woont opgericht. Het platform 
bestaat nu ruim drie jaar. In totaal participeren er op dit moment 19 ontwikkelaars en makelaars samen met 
de gemeente in het platform. We merken echter nu de woningmarkt is aangetrokken dat de betrokkenheid 
van partijen bij het platform is afgenomen. We zijn ons aan het beraden hoe we partijen bij Groningen 
Woont betrokken kunnen houden. Een belangrijk en nog steeds goed bezocht instrument zijn de nieuw-
bouwdagen in Vesta Woonforum. 

4.2.6 Verduurzamen bestaande woningvoorraad 
Voor het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen is het noodzakelijk dat we duurzamer gaan bou
wen en wonen. In 2035 willen we energieneutraal en aardgasloos zijn. Voor nieuwbouw is dit voor nieuwe 
ontwikkelingen nu al het uitgangspunt. Dit betekent dat vanaf 2018 gemeentelijke locaties alleen nog maar 
op de markt worden gebracht onder de voorwaarde dat daar minimaal energieneutraal en gasloos wordt 
ontwikkeld. 

De grootste opgave ligt bij de oudere, bestaande woningvoorraad. Dit geldt zowel voor huurwoningen als 
voor koopwoningen. Met corporaties maken we afspraken over maatregelen om woningen toekomstbe-
stendig te maken en betaalbaar te houden. De komende vier jaar worden ruim 6100 sociale huurwoningen 
verduurzaamd. Hiervoor zijn grote investeringen nodig, dit vraagt om strategische keuzes ten aanzien van 
een doelmatige inzet van middelen. We willen hierin meer samenwerken. Daarnaast zetten we Groningen 
Woont Slim voort en blijven inzetten op de woningverbetering van de particuliere voorraad. We onder
zoeken op welke manier we gedragsverandering en bewustwording beter kunnen inzetten. 

We maken in 2018 een masterplan Verduurzaming waarin helder wordt in hoeverre en op welke manier 
corporaties en gemeente de doelstellingen van energieneutraal- en C02-neutraal wonen kunnen realiseren. 
Op basis hiervan stellen we gezamenlijk een plan op wat hiervoor technisch, financieel en organisatorisch 
nodig is. Voor de korte termijn (2020) streven de corporaties nog naar verduurzaming op gemiddeld label B 
niveau. Daarna is een forse versnelling nodig zowel voor het realiseren van onze doelstelling in 2035 als ook 



voor de landelijke planning (uiterlijk 2050). Omvang en tempo zijn onder andere ook bepalend voor de mate 
waarin een beroep moet worden gedaan op collectieve voorzieningen voor duurzame energie en warmte. 
De gemeente en het waterbedrijf werken aan een grootschalige en bedrijfsmatige gebruik van duurzame 
warmte (WarmteStad). Het behelst de levering van warmte voor in eerste instantie 10.000 huishoudens via 
een warmtenet in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike. Met corporaties zijn afspraken ge
maakt en over de aansluiting van minimaal 800 woningen. Voorwaarde voor deze belangrijke ontwikkeling 
naar energieneutraal en aardgasvrij/ fossielvrij is dat de regelgeving vanuit het Rijk meewerkt. 

Met Groningen woont Slim faciliteren we particuliere eigenaren bij duurzaam bouwen en wonen. Voor het 
uitfaseren van aardgas is in de wijken Paddepoel-Noord, Noorderplantsoenbuurt en Selwerd een project 
gestart om met bewoners in beeld te brengen wat hiervoor nodig is. Dit geeft inzicht in de opgave en in wat 
de meest passende warmtevoorziening per gebied is. Indien mogelijk wordt aansluiting gezocht bij projecten 
in de directe omgeving bijvoorbeeld vanwege wijkvernieuwing. 



5 Inzet en investeringsmiddelen 
Vanuit de intensiveringsmiddelen wonen is jaarlijks € 2.000.000,- beschikbaar. In de begroting 2018 is opge
nomen dat € 500.000,- naar het Stedelijk Investeringsfonds (SIP) gaat. Vanuit deze €500.000,- willen we in 
2018 in ieder geval de uitvoering van het Actieplan sociale huur en de planontwikkeling van nieuwe locaties 
dekken. Voor de jaren daarna voeden we het SIP structureel met €500.000 uit de Intensiveringsmiddelen 
Wonen, zonder dat dit geld is gelabeld. 

Daarnaast is de inzet op cultuurhistorie met €150.000,- verhoogd. De resterende €1.500.000,- aan intensive
ringsmiddelen wordt als volgt verdeeld. 

Totaal 
Stimuleren en versnellen woningmarkt en sociale huur € Ï05.000 

Promotie & marketing 
Beleidsontwikkeling/bestemmingsplannen 

Doelgroepen € 350.000 
Jongeren / starters 
Ouderen en Zorg 
Kwetsbare groepen 

Cultuurhistorie & Archeologie €500.000 
Erfgoednota 

Overige maatregelen woonvisie/woningmarkt € Ï45.000 

Totaal € 1.500.000 



Bijlage I: Overzicht belangrijkste woningbouwprojecten 2018-2021 

2018 2019 2020 2021 

Appartementen 

BENTISMAHEERD 157-167 (waarvan 24 zorgapp.) 51 
BEUKENLAAN 36 (Huize Patrimonium) 60 

BLEKERSTRAAT 12 12 

DE HOOGTE, CORTINGHBORG 2 212 

DE MEEUWEN 20 

DE WIJERT 38 

EBBINGEKWARTIER 5 310 80 

EEMSKANAALZONE 48 50 150 

EUROPAPARK 330 139 

FRIESESTRAATWEG 24 48 

GRUNOBUURT 103 100 60 

HEREWEG 97/2 35 

HOENDIEP (ENCEHA) 171 

KEMPKENSBERG, (V.M. WOONRUPS) 77 

KOERIERSTERWEG 23 

LEWENBORG, Atlantis 32 

LEWENBORG, Midscheeps 24 

MOLUKKENSTRAAT 68 

NW. KIJK INT'JATSTRAAT 3 24 

OOSTERHAMRIKZONE 244 307 57 240 

OOSTEPARKWIJK 68 50 

PADDEPOEL 229 354 

POP DIJKEMAWEG 77 

REGATTAWEG 73 

REITDIEPZONE 1492 898 

REITEMAKERSRIJGE 13 180 

SEMMELWEISSTRAAT, 3e fase 24 

SIERSTEENLAAN/KWARTSSTRAAT 36 

SOERABAJ ASTRAAT 30 

SUIKERFABRIEKTERREIN 35 35 35 

VAN HOUTENLAAN 40 

VAN KETWICH VERSCHUURLAAN 102 60 

VAN STARKENBORGHSTRAAT 30 

VAN SWIETENLAAN (vm. ALO) 180 

Grondgebonden 

DE HELD 3 50 
DE MEEUWEN 30 30 30 

EBBINGEKWARTIER 79 55 

EEMSKANAALZONE N.Z. 200 

ENGELSE PARK 96 

EUROPAPARK 82 

FRIESESTRAATWEG 137a (vm. Tuin in de Stad) 20 
HELPER WESTSINGEL (Helpman-Noord) 12 50 50 
HELPERMAAR (Singelwoningen) 29 



HOENDIEP (ENCEHA) 

MEERSTAD 

MEUSSEWEG 

OOSTERHAMRIKZONE (STADSWERF) 

PADDEPOEL 

REITDIEP 

REITDIEPZONE 

SUIKERTERREIN (Peizerweg) 

VAN SWIETENLAAN (vm. ALO) 

Eindtotaal 

22 

211 

16 

31 

96 

298 328 260 

75 

69 86 16 

167 15 0 

79 

35 35 35 

30 

2093 3737 2923 1439 



Bijlage 11: Inzet corporaties 2018-2021 
Nieuwbouw door toevoeging en transformatie 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 Eindtotaal 

Huismeesters 1 1 38 40 

Project De Wi jer t 38 38 

Transformatie Asingastraat (jongeren) 

Transformatie De Laan (jongeren) 1 1 2 

Transformatie Deliplein (jongeren) 

Transformatie Johan de Witst raat (jongeren) 

Transformatie Koekoekplein 

Lefier 207 277 64 122 670 

ACM 64 64 

Anti l lenstraat 107 107 

Atlantis 32 32 

Brugwachterlocatie 68 68 

Midscheeps 24 24 

Molukkenstraat 34 34 

Polaris 207 207 

Regattaweg 73 73 

Soerabajastraat 30 30 

Van Starkenborghstraat 30 30 

Transformatie Duindoornf lat (jongeren) 1 1 

Nijestee 107 644 244 240 1235 

Bloemstraat 36 80 80 

Cortingborgh 222 222 

De Velden (energienul) 15 15 

Oe Velden; Parkzijde 34 34 

GAKIocatie Atlas 224 224 

Grote Beerstraat; Streng 4 37 37 

Grunobuurt blok 3 60 60 

Grunobuurt blok 4 100 100 

Grunobuurt blok 5; Lampisterie 103 103 

Meerstad 30 30 40 100 

Nader te bepalen 50 60 110 

PP Zuidoost (energienul) 16 16 

Reitdiephaven 20 20 

Semmelweisstraat 3de fase 24 24 

Treslinghuis 50 50 

Van Houtenlaan 40 40 

Patrimonium 179 70 70 319 

Beijum 49 49 

Huize Patr imonium 60 60 

Suikerfabriek 70 70 70 210 

Wierden en Borgen 57 57 

Pop Dijkemaweg 57 57 

Eindtotaal 315 1158 378 470 2321 



Bijlage III: Kaartbeelden woningbouwprogrammering 2018 - 2021 

Woningbouwplanning 

1 

• 

Typelogie 2018 
TOTAAL 
0 78 

Appartemerrten 

Gronditebondan 

Jonfaran 
huisvat t ine 

Typelogie 2018 - 2021 
Eindtotaal 
^ 310 

I A p p a r t e m e n t e n 
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I Jongerenhuisveiting 

I Ohrers 
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Prijscategorie 2018 - 2021 
TOTAAL 

J 310 
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Huur duur 

Koop duur 



Bijlage IV: Monitor Jongerenhuisvesting 
Voor u ligt de monitor jongerenhuisvesting over 2017. Normaal gesproken informeerden wij u tweejaarlijks 
met de monitor maar we hebben met u afgesproken dat we dit nog één keer per jaar doen bij het Meerja
renprogramma Structuurvisie Wonen. In deze monitor informeren wij u over de laatste stand van zaken om
trent jongerenhuisvesting, de voortgang in het plan van aanpak voor verbetering van de particuliere kamer
verhuurmarkt (Kamers in de Lift) en gaan wij specifiek in op de huisvesting van internationale studenten. 

Ontwikkeling aantal Jongeren 
Het aantal jongeren in de leeftijd 18 t/m 27 jaar op 1 januari 2017 is 58.507. Dit is een lichte stijging ten op
zichte van vorig jaar. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAAL 51.421 52.695 54.633 55.821 57.383 58.463 58.453 58.507 
Index 100 102 106 109 112 114 114 114 

Tabel: aantal jongeren leeftijd 18 t/m 27 Jaar, op 1 Januari (Bron: gemeente Groningen) 

Het overgrote deel van de jongeren in Groningen bestaat zoals bekend uit studenten. In onderstaande tabel 
wordt het aantal studenten ingeschreven bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool 
Groningen (HG) weergegeven. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
RUG 27.340 27.807 26.994 27.297 28.137 28.062 28.765 30.472 
HG 25.163 25.374 25.246 26.233 25.566 26.824 27.886 29.474 

Studentenmonitor KENCES 
Half oktober is de jaarlijkse studentenmonitor van KENCES wederom verschenen. Voor Groningen wordt ook 
een lokaal onderzoek verricht. Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek. 

Groningse studenten 
15.100 studenten, oftewel 28 procent, wonen nog bij hun ouders (NL: 46 procent). Van alle thuiswonende 
studenten woont 10 procent binnen de studiestad (NL: 14 procent). De overige 39.000 studenten die in Gro
ningen studeren, inclusief alle internationale diplomastudenten, hebben het ouderlijk huis verlaten. 84 pro
cent van alle uitwonende studenten woont binnen Groningen (NL: 67 procent uitwonend in eigen studie
stad). Daarnaast zijn 2.200 studenten uitwonend in Groningen terwijl zij elders studeren. Deze studenten 
worden de secundaire doelgroep genoemd. 

Het gemiddelde inkomen van studenten (m.u.v. jonger dan 17 jaar) ligt tussen de 350 en 400 euro. Bij de 
groep jonger dan 17 jaar is dit slechts 260 euro. De gemiddelde woonlasten per maand in collegejaar ~16-'17 
zijn 450 euro (inclusief de bijkomende lasten en vóór aftrek van de huurtoeslag, NL: 490 euro). Na aftrek van 
huurtoeslag blijft hier 410 euro per maand (NL: 440 euro) van over. Wanneer de totale woonuitgaven (410 
euro) gerelateerd worden aan het gemiddeld besteedbaar inkomen per maand (850 euro) blijkt 49 procent 
van het inkomen aan wonen te worden uitgegeven (NL: 440 euro, 900 euro en 49 procent). 

Van alle studenten wonend in Groningen heeft 59 procent verhuisplannen (NL: 64 procent). 14.300 studen
ten (39 procent, NL: 39 procent) hebben verhuisplannen voor het komende jaar. Deze groep aangevuld met 
de studenten die in Groningen willen gaan wonen bestaat uit 5.500 starters (verlaten het ouderlijk huis), 
1.200 vestigers (verhuizen naar Groningen) en 7.700 doorstromers (verhuizen binnen Groningen). Daarnaast 
zijn er 5.700 verlaters (vertrekken uit Groningen). Deze groep bestaat uit alle uitwonende studenten die in 
een andere stad willen gaan wonen en studenten die terugkeren naar het ouderlijk huis. 



Studenten kijken bij het bepalen van het huren van een kamer het meest naar de woonlasten (42%). De keu
ze wordt verder voor 25,19 en 14 procent bepaald door respectievelijk type woonruimte, woonoppervlakte 
en locatie (NL: 24, 20 en 14 procent). De woonlasten hebben een invloed van 57, 51 en 53 procent bij res
pectievelijk kamers met gedeelde voorzieningen, éénkamerwoningen (studio's) en zelfstandige woonruimte 
(koop of huur woning) bij het zoeken naar een woonruimte (NL: gemiddeld 56 procent). 

Net als bij oppervlakte en locatie kan er ook bij type woonruimte gekeken worden naar wat een student 
bereid is meer te betalen. Een student heeft er gemiddeld, voor aftrek van de huurtoeslag, 90 euro extra 
voor over om in een éénkamerwoning te wonen in plaats van in een kamer met gedeelde voorzieningen (NL: 
120 euro). In de huidige situatie liggen de extra woonlasten 255 euro hoger (NL: 210 euro hoger). Een zelf
standige woonruimte in plaats van een éénkamerwoning is voor studenten 240 euro extra waard (NL: 235 
euro). De meerprijs in de huidige situatie ligt op 80 euro (NL: 90 euro). 

19 procent van de bewoonde voorraad sluit niet volledig aan op wat de bewoners ambiëren (NL: 11 pro
cent). Er is een potentieel surplus van circa 3.900 kamers met gedeelde voorzieningen. En er is een aanvul
lende wens van 1.500 éénkamerwoningen. Tot slot is er een potentiële aanvullende behoefte van circa 2.400 
zelfstandige woonruimten. 

Internationale studenten 
Internationale studenten zijn in hoofdzaak te verdelen in twee groepen. Internationaal mobiele diplomastu
denten komen voor een volledige studie op bachelor- of masterniveau.. De studiepuntmobiele studenten 
komen juist voor een kortere periode (één jaar of korter) in Nederland studeren, bijvoorbeeld voor een uit
wisseling. 

In totaal zijn er in collegejaar '16-'17 in Groningen circa 2.120 studiepuntmobiele studenten en 6.830 inter
nationale diplomastudenten (NL: 16.510 en 67.520 studenten). Een groot deel van de studiepuntmobiele 
studenten is slechts één semester in Nederland. In het eerste semester van collegejaar "16-~17 waren er 
1380 studenten en in het tweede semester 750 studenten (NL: 9.710 en 6.940 studenten). Voor de huisves
ting is het vooral relevant hoeveel studenten er op het piekmoment zijn; daarom wordt er in het vervolg 
vooral gekeken naar de studiepuntmobiele studenten in het eerste semester. De studiepuntmobiele en in
ternationale diplomastudenten vormen in het eerste semester respectievelijk 3,8 en 12,1 procent van de 
gehele studentenpopulatie (NL: 1,4 en 10,1 procent). 

Op nationaal niveau blijft een studiepuntmobiele student gemiddeld circa 7 maanden in Nederland. 55 pro
cent van de studiepuntmobiele studenten studeert in Nederland via een Erasmusbeurs. 41 procent komt 
naar Nederland via een ander uitwisselingsprogramma en de resterende 4 procent op eigen gelegenheid. De 
meeste studiepuntmobiele studenten komen uit China, Verenigde Staten, Spanje, Duitsland. Het aantal stu
diepuntmobiele studenten is jaarlijks gemiddeld met 5 procent gegroeid (NL: +7 procent). In dezelfde perio
de is het aantal internationale diplomastudenten gemiddeld met 12 procent gegroeid (NL: +9 procent). Dit 
komt neer op een absolute groei van 700, 3.900 en 4.900 studenten sinds collegejaar ~08-'09 (NL: 6.200, 
29.000 en 102.500 studenten). 

Het grote verschil met reguliere studentenhuisvesting is dat de studentenkamer voor een internationale 
student beschikbaar moet zijn op de dag van aankomst in Nederland. Meestal zijn de kamers voor internati
onale studenten dan ook volledig ingericht. 78 procent van de studiepuntmobiele studenten op nationaal 
niveau huurt een gemeubileerde woonruimte en 16 procent een gestoffeerde kamer. 

89 procent van de studiepuntmobiele studenten op nationaal niveau woont binnen de eigen studiestad. Dit 
is een duidelijk groter aandeel dan de uitwonende internationale en Nederiandse diplomastudent (respec
tievelijk 63 en 61 procent). Met 10 procent zijn studiepuntmobiele studenten op nationaal niveau zelden 
gehuisvest in een zelfstandige woonruimte. Bij internationale diplomastudenten ligt dit aandeel met 22 pro-



cent dichter bij de Nederlandse diplomastudent (29 procent). Corporaties huisvesten in Nederland in sa
menwerking met universiteiten en hogescholen 72 procent van de studiepuntmobiele studenten. Dit is een 
aanzienlijk groter deel dan bij de (internationale) diplomastudenten (internationaal: 42 procent en Neder
lands 39 procent). Dit komt in de plaats van het aandeel particuliere en informele verhuur. 

Studiepuntmobiele studenten die gehuisvest zijn in een kamer met gedeelde voorzieningen delen op natio
naal niveau de voorzieningen gemiddeld met beduidend meer personen dan (internationale) diplomastu
denten. De keuken wordt gemiddeld met 7 personen gedeeld, terwijl diplomastudenten deze voorziening 
gemiddeld met circa 5 personen delen. Een studiepuntmobiele student deelt een toilet of douche gemiddeld 
met circa 6 personen tegenover 4 a 5 personen bij diplomastudenten. Internationale studenten kijken meer 
naar de woonlasten en de locatie dan Nederlandse studenten. Studiepuntmobiele studenten hebben er het 
minste geld voor over om in hun voorkeursgebied te wonen. Dit is opvallend aangezien studiepuntmobiele 
studenten van de drie typen studenten het meest in hun voorkeursgebied wensen te wonen. Internationale 
studenten hebben er meer voor over om op hun eerste voorkeurslocatie te wonen dan Nederlandse studen
ten. 

Beleid jongerenhuisvesting 
Met de brief 'Evaluatie kamerverhuurbeleid en tweede wijziging beleidsregels onttrekkingsvergunningen ten 
behoeve van onzelfstandige woonruimte en woningvormingsvergunningen Huisvestingsverordening 
2015'hebben wij u geïnformeerd over ons kamerverhuurbeleid en tevens aangekondigd dat we onze be
leidsregels hebben aangescherpt. Wij gaan hieronder daarom vooral in op de overige ontwikkelingen rond
om jongerenhuisvesting. 

Onttrekkingsvergunningen 
Het aantal verleende onttrekkingsvergunningen daalt jaarlijks. Vanaf de vaststelling van ons nieuwe beleid 
in 2015 is een onttrekkingsvergunning nodig voor het verhuren aan 3 of meer bewoners. Deze wordt alleen 
nog verleend als uit de omgevingstoets blijkt dat verlening niet tot aantasting van de leefbaarheid leidt. 
Hieronder geven wij de ontwikkeling van het aantal onttrekkingsvergunningen weer, waarbij wij onderscheid 
maken in de aantallen op basis van het vorige beleid en het nieuwe beleid. 

Jaar Aantal verleende 
vergunningen 

2012 201 
2013 112 
2014 92 
2015 69 

Tabel: aantal verleende onttrekkingsvergunningen op basis van het vorige beleid met 15%-norm 

Onttrekkingsvergunningen Aanvragen Verleend Geweigerd 
2016 27 13 14 
2017 (heden) 25* 9 12 

Tabel: aantal onttrekkingsvergunningen op basis van het nieuwe beleid met de omgevingstoets 
*4 aanvragen zijn later weer ingetrokken nadat is aangeven dat de vergunning waarschijnlijk zal worden 
geweigerd 

Zoals uit de tabel blijkt zijn er over 2017 tot op heden 9 vergunningen verleend.. Met de aangekondigde aan
scherping van de beleidsregels verwachten wij dat we de gezinswoningen hiermee beter hebben beschermd 
tegen omzetting naar kamerverhuur. 



Naast de reguliere onttrekkingsvergunning zijn er op basis van de overgangsregeling van het nieuwe beleid 
ook beperkte onttrekkingsvergunningen verleend. Dit zijn vergunningen voor alle panden waarop het mo
ment van invoering van de nieuwe vergunning reeds aan 3 bewoners werd verhuurd. De eigenaren van deze 
panden hebben 2 jaar de tijd gekregen om een beperkte onttrekkingsvergunning aan te vragen. Op 1 juli 
2017 is de termijn om een beperkte onttrekkingsvergunning aan te vragen verstreken. Er worden vanaf dat 
moment dan ook geen onttrekkingsvergunningen meer verleend. In totaal zijn er 1.330 beperkte onttrek
kingsvergunningen verleend en 30 aanvragen zijn geweigerd omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden 
voor de vergunning. 

Wij hebben bij de overgangsregeling gemerkt dat wij, ondanks onze inspanningen, niet alle eigenaren met 3 
bewoners met een brief hebben bereikt. Hierdoor zijn er gevallen, waarbij eigenaren niet binnen de termijn 
van de overgangsregeling, een beperkte onttrekkingsvergunning hebben aangevraagd. Zij komen in de 
meeste gevallen ook niet meer in aanmerking voor een reguliere onttrekkingsvergunning. In die gevallen 
moet de kamerverhuur door de eigenaar worden beëindigd. Wij hanteren hierbij een strikte lijn. Het ver
sturen van de brieven is, naast de officiële bekendmaking, een extra service van ons geweest. Wij hebben 
tevens bewust gekozen voor een lange overgangsperiode van 2 jaar, zodat iedereen ruim de tijd heeft ge
kregen zich van het nieuwe beleid op de hoogte te stellen. Wij onderzoeken nog wel om hoeveel gevallen 
het gaat en of een uitzondering nog aan de orde is. 

Het totaal aantal adressen met een onttrekkingsvergunning is op dit moment is 5.388, waarvan 1.330 met 
een beperkte onttrekkingsvergunning. 

Illegale kamerverhuur 
Met het verlopen van de termijn voor het aanvragen van een beperkte onttrekkingsvergunning zijn er circa 
300 adressen die niet hebben gereageerd op onze aanschrijving om een beperkte onttrekkingsvergunning 
aan te vragen. De reden hiervoor is niet duidelijk, maar het kan gaan om potentieel illegale kamerverhuur
panden. Voor de zomer hebben we daarom aangekondigd dat wij actief gaan controleren op illegale kamer
verhuur. Wij beginnen met het controleren van deze 300 adressen. Ondertussen zijn enkele tientallen van 
deze adressen bezocht. Op basis van de eerste resultaten verwachten wij dat circa de helft van de circa 300 
adressen illegaal is. Met het controleren van deze adressen zijn we circa een jaar bezig. Na de controle van 
deze 300 adressen gaan we over naar de controle van alle overige panden waar mogelijk illegale kamerver
huur plaatsvindt. Wij verwachten dat het om circa 500 panden gaat die nadere controle behoeven. We heb
ben daarbij ook aandacht voor signalen van bewoners over illegale kamerverhuur. Wanneer wij deze signa
len ontvangen, zullen we daar zo spoedig mogelijk actie op ondernemen. 

Wanneer illegale kamerverhuur wordt geconstateerd treden we handhavend op. Daarbij geven we eigena
ren in eerste instantie de kans om de situatie te legaliseren door het aantal bewoners terug te brengen. Als 
dat niet mogelijk blijkt te zijn geven we de eigenaar/bewoners voldoende tijd om vervangende woonruimte 
te vinden. Hierdoor voorkomen we dat huurders op straat komen te staan. 

Intrekken ongewenste omgevingsvergunningen 
Wij hebben u met de brief 'Stand van zaken uitvoering motie intrekken ongewenste bouwvergunningen' 
op 18 mei 2017 geïnformeerd over de voortgang van deze motie. Wij hebben u toen gemeld dat wij de mo
tie in 2 stappen hebben uitgevoerd. Eerst is gekeken naar niet uitgevoerde verleende omgevingsvergunnin
gen vanaf de periode 1 januari 2015 en in de tweede stap is gekeken naar niet gebruikte vergunningen van 
voor 1 januari 2015. 

Vergunningen periode na 1 januari 2015 
Voor 5 omgevingsvergunningen vanaf de periode 1 januari 2015 hebben wij een vooraankondiging tot in
trekking gestuurd en na de reactieperiode zijn wij overgegaan tot de intrekking van 3 van deze vergunnin
gen. Van deze 3 vergunningen zijn nu 2 onherroepelijk en 1 vergunning zit nog in de bezwaarfase. Van 1 ver-



gunning is de intrekking ongedaan gemaakt omdat na het besluit door de aanvrager alsnog aannemelijk is 
gemaakt dat er reeds was begonnen met de uitvoering van de vergunning. Voor 1 casus is na het ontvangen 
van de zienswijze besloten om de zaak 'on hold' te zetten in afwachting van nadere ontwikkelingen. 

Vergunningen periode voor 1 januari 2015 
Voor de vergunningen van voor 1 januari 2015 hebben wij uiteindelijk 21 vooraankondigingen gestuurd. Van 
deze 21 vooraankondigingen zijn ondertussen 18 vergunningen ingetrokken, waarvan er 11 onherroepelijk 
zijn en nog 7 in de bezwaarfase zitten. Eén intrekking is ongedaan gemaakt omdat na het besluit tot intrek
king alsnog door de aanvrager aannemelijk is gemaakt dat er reeds was begonnen met de uitvoering van de 
vergunning. In 2 casussen is geen vervolg gegeven aan het voornemen tot intrekken omdat na de zienswijze 
aannemelijk is gemaakt dat er reeds was begonnen met de uitvoering van de vergunning. Voor 3 casussen 
wordt nog onderzocht of deze vergunningen kunnen worden ingetrokken. 

Vooral van de oudere vergunningen is ondertussen een aanzienlijk deel ingetrokken. Wij zijn dan ook tevre
den met het resultaat tot nu toe. We zijn daarom ondertussen gestart met een volgende fase waarbij we 
onderzoeken of vergunningen die in eerste instantie niet konden worden ingetrokken, omdat bijvoorbeeld 
uitstel was verieend, alsnog ingetrokken kunnen worden. 

Kamers in de Lift (Plan van aanpak kwaliteitsslag bestaande voorraad) 

'Kamers in de Lift' richt zich op 5 actiepunten. Hieronder informeren wij u over de voortgang. 

1. Samen kritisch op kwaliteit: een verbond met studentenorganisaties 
Wij werken met verschillende studentenorganisaties samen zoals de Groninger Studentenbond (GSb) en het 
Steunpunt bemiddelingskosten. Een actueel thema op dit moment zijn de misstanden op de kamerverhuur
markt. Eén van de punten als het gaat om de aanpak van deze misstanden is het professionaliseren van het 
huurteam. Op dit moment wordt het huurteam van de GSb door ons gesubsidieerd. De problematiek is ech
ter dusdanig groot, dat wij een professionalisering van het huurteam willen doorvoeren. De komende maan
den gaan wij samen met de GSb en het Steunpunt Bemiddelingskosten deze professionalisering vorm geven. 

2. Betere wooninformatie voor buitenlandse studenten 
Een ander actueel thema is de huisvesting van buitenlandse studenten. Met de brief 'Huisvesting internatio
nale studenten' van 11 september 2017 hebben de onderwijsinstellingen u geïnformeerd over de problema
tiek en de maatregelen die RUG en HG samen met ons hebben genomen om te zorgen voor noodopvang van 
studenten. Wij zijn sinds de zomer nauw in overleg met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehoge
school Groningen (HG) om dergelijke problemen voor de komende jaren te voorkomen. De aanpak focust 
zich op 2 sporen: 

Vergroten van het aanbod 
De komende jaren zitten er nog ruim 4.000 nieuwe eenheden in de planning (tot en met 2020/2021). In de 
paragraaf 'Stimuleren van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw (Voortgang Campus Groningen) informeren 
wij u hier specifiek over. 

Op basis van een analyse van de RUG en de HG naar het aantal internationale studenten komen wij echter 
tot de conclusie dat wij tot de periode 2020 een tekort hebben aan huisvesting voor internationale studen
ten. Vanaf 2020 zijn er voldoende nieuwe eenheden opgeleverd om dit tekort op te lossen. Voor de tussen
liggende periode zijn we daarom in overleg met RUG en HG aan het kijken hoe wij in huisvesting kunnen 
voorzien. Eén van de oplossingen is het langer openhouden van de noodopvang aan de Van Swietenlaan 23 
(Suite 23). Er vinden nu gesprekken plaats tussen de eigenaar en SSH over een beheerovername van het 
pand door SSH. Hiermee verwachten wij de groei van het aantal internationale studenten de komende jaren 
te kunnen opvangen alsmede de sloop van de locatie aan de Van Houtenlaan. Daarnaast kijken we samen 



met RUG en HG naar extra noodopvang tijdens de piekperiodes aan het begin van het studiejaar. Hiermee 
willen we voor studenten die pas op het laatste moment besluiten om naar Groningen te komen om te stu
deren een mogelijkheid voor een slaapplek bieden. 

Naast het vergroten van het aanbod zijn wij in overleg met Vastgoed Belang om te kijken naar de rol die de 
bestaande kamerverhuurmarkt kan vervullen in de huisvesting van internationale studenten. Veel particulie
re verhuurders zijn terughoudend als het gaat om verhuur aan internationale studenten. De particuliere 
markt kan echter wel een belangrijke rol vervullen, zeker gezien de verwachting dat het aantal nationale 
studenten de komende jaren gaat afnemen en het aantal internationale studenten zal toenemen. Met Vast
goed Belang willen we onderzoeken of naast het aanbod van SSH ook aanbod van de particuliere markt kan 
worden aangeboden via de nieuwe website athomeingroningen.com. 

Verbeteren van de informatievoorziening 
In het collegejaar van 2016-2017 is de start van de opzet van de website www.AthomeinGroningen.com 
gemaakt. Tijdens deze periode is alle nodige informatie verzameld en gebundeld die belangrijk is voor een 
internationale student, PhD'er en expat om te weten over het zoeken van huisvesting in Groningen. De web
site is op 11 juli jl. gelanceerd, vlak voor het nieuwe collegejaar 2017-2018. Met de lancering van deze websi
te hebben we onder andere uitvoering gegeven aan uw motie 'Engelstalige website' 

Tijdens de opzet van de website is gekeken naar andere steden hoe zij het huisvesten van internationale 
studenten aanpakken. Op dit moment heeft Maastricht als enige stad een specifieke website voor internati
onale studenten waar zij zowel informatie over huisvesting als huisvestingsaanbod kunnen vinden 
(www.MyMaastricht.nl en www.Maastrichthousing.nl). Enschede is op dit moment bezig met de opzet van 
eenzelfde website, waar internationale studenten alle huisvestingsaanbod van Enschede kunnen vinden. 
Deze gaat naar verwachting 1 december 2017 live. 

De website informeert studenten over belangrijke zaken die ze moeten weten voordat ze naar Groningen 
komen en ook in de periode dat ze in Groningen verblijven. Internationale studenten kunnen voorvragen 
ook terecht bij de online housing desk, waar zowel internationale studenten als Nederlandse studenten de 
vragen beantwoorden. De online desk was in de piekperiode (juli-oktober) dagelijks te bereiken, met uitzon
dering van zondag. In de piekperiode zijn er rond de 75 e-mails ontvangen. Waarvan rond de 40 e-mails van 
internationale studenten die vragen hadden omtrent zoektocht naar huisvesting. Vanaf november is de on
line desk te bereiken, maar de antwoordtermijn is verlengd naar 5 dagen. Naar verwachting is de volgende 
piekperiode eind januari tot eind maart, door de start van het tweede semester. 

De analytische cijfers van de website geven weer dat de meeste bezoekers uit Nederland (41,98%) zelf ko
men, dit zijn naar verwachting internationale studenten die al in Nederland zijn voor hun studie. Daarna 
komen de overige bezoekers voornamelijk uit Europa, met als koploper Duitsland (8,06%). Met daaropvol
gend Verenigd Koninkrijk (4,05%) en Italië (3,11%). De Verenigde staten sluit de top vijf af (2,36%). De web
site heeft in totaal 16.553 unieke sessies gehad (dit houdt in dat het allemaal verschillende bezoekers zijn). 
Waarbij de gemiddelde pagina's per sessie 3,34 is en de gemiddelde duur van de sessie 3,39 minuten is. Van 
alle bezoekers is 62,5% terugkerend, dit houdt in dat ze meerdere keren de website hebben bezocht. 

De website wordt wekelijks bijgehouden en de informatie die erop staat geüpdatet. Voor het komende jaar 
wordt ernaar gestreefd om de informatie over de buurten uit te breiden en om huisvesting te kunnen aan
bieden van particuliere verhuurders aan de internationale studenten. De particuliere verhuurders worden 
via Vastgoed Belang Noord (Branchevereniging voor particuliere beleggers in vastgoed) benaderd voor een 
samenwerking. Het aanbieden van huisvesting is naar verwachting in mei 2018 gereed voor gebruik. 



3. Scherpe controles op onderhoudsstaat kamerverhuur 
Er is contact gelegd met de HG, opleiding bouwkunde, om te vragen of de inventarisatie door studenten kan 
worden uitgevoerd. Dit hebben we u ook in de vorige monitor gemeld. Helaas heeft dit nog niet tot concrete 
afspraken geleid, maar wij verwachten wel dat dit gaat lukken. 

4. Grot/5 rookmelders 
De gedachte achter het plaatsen van rookmelders was om dit voor de kleinere kamerverhuurpanden te doen 
(minder dan 5 kamers). De grotere panden moeten namelijk conform de wet een gebruiksmelding doen en 
worden door de brandweer gecontroleerd op brandveiligheid. Dit is bij kleinere panden niet het geval. Het 
blijkt echter dat de brandweer geen voorstander meer is van het plaatsen van niet gekoppelde rookmelders. 
Gekoppelde rookmelders zijn echter veel duurder dan de niet gekoppelde melders en daar hebben we bij de 
financiële dekking geen rekening mee gehouden. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we een zinvolle ande
re maatregel kunnen nemen. 

5. Stevige aanpak ongewenst verhuurgedrag 
Met de brief 'Stand van zaken aanpak misstanden kamerverhuurmarkt' hebben wij u geïnformeerd over de 
maatregelen die wij nemen of gaan nemen om deze misstanden aan te pakken. In het interpellatiedebat 
over dit onderwerp hebben wij u toegezegd een aparte bijeenkomst te organiseren met de commissies R&W 
en F&V.. Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen we u nader informeren. 

Geluidsreducerende maatregelen 
In het vorige Meerjarenprogramma wonen hebben wij aangegeven dat de regeling niet erg populair is. Het 
afgelopen jaar is er geen enkele aanvraag ingediend. Wij stellen daarom voor de huidige subsidieregeling te 
beëindigen. 

Stimuleren van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw (Voortgang Campus Groningen) 
Zoals aangegeven hebben we verscheidene maatregelen genomen om de kamerverhuurmarkt te reguleren. 
Onlangs is daar de aanscherping van beleidsregels voor onttrekkingsvergunningen en woningvormingsver
gunningen bij gekomen. We kunnen deze maatregelen nemen doordat we voorzien in grote aantallen nieu
we eenheden voor jongeren. Tot op heden hebben wij circa 4.000 nieuwe eenheden opgeleverd en de ko
mende jaren zitten er nog ruim 4.000 eenheden in de planning. In onderstaande tabel ziet u de indicatieve 
planning en aantallen voor de verschillende locaties. 



LOCATIE 2017 2018 2019 2020 2021 

AKKERSTRAAT 23 74 

BARESTRAAT41 31 

BLEKERSTRAAT 12 12 

DE HOOGTE, CORTiriGHBORG 2 212 

EBBINGEKWARTER, Bodenterrein (UMCG/RUG) 200 

EEMSKAtiAALZOtiE tl Z -SoiEMG, 48 

GUYOTPLEItJ 4 10 

HELreR OOSTSINGEL 22 12 

HOENDEP (ENCEHA) 91 

LOPENDE DEP 20 12 

MUSSENGANG 8 IS 

MUURSTRAAT 2-2A EN OUDE BQTERINGESTRAAT 66 12 

NW KUK INTJATSTRAAT 3 :~ 
OHZ OOSTERHAMRIKKADE N Z 76 (vm ABN) 

OHZ OOSTERHAMRIKKADE N Z 78 18 

OHZ OOSTERHAMRIKKADE Z 2 103-107 (vm Taxicentrale) 180 

OHZ OOSTERHAMRIKKADE Z Z H M 17, ivm Biemans) 163 

OHZ VRYDEMALAAN (Unwersity College) 240 

OP'.V DE VELDEN/GO EAST 34 

OOSTERSWGEL/NEUV*fEVi/EG 1 iJansen'A'oonbeheer) 14 

OOSTERSINGEL / NEUV/EWEG 2 i Plegt Vos) 297 

PADDEPOEL- ZONNELAAN (POLARIS, vm RABO) 207 

PADDEPOEL- ZONNELAAN (TREFKOEL. Btok B en C / 465 

PADDEPOEL- ZUDOOST. PLEIADENLAAN (Atlas en Pteffine; 220 

POPULERENLAAN 1 (HUNZERHEEM) 24 

REn-DiEPZONE, iTUINCENTRUM-fiOORD; 671 

REriDEPZONE, FRESESTRAATWEG (ACM) 46 

REfTDEPZONE. FRESESTRAAT,VEG (WOLDRING) 412 

REITOEPZONE. FRESESTRAATWEG GEMBETON 

REFTDEPZONE FRESESTRAATWEG. (BRIVEC) 31 

REITDEPZONE. FRESESTRAAP.VEG, (HELEMAAL VASTGOED) 100 

REITEMAKERSRUGE 13 (verbouw) 180 

TROMPSINGEL 1-11 (BEGANE GROND/VERDEPING; 

VECHTSTRAAT 33-41/GEULSTRAAT 49-51 22 

, - . E : - i \ f 16 

JOTAAl 744 ' 5S5 2279 ' 10S8 ' 91 

In 2017 zijn tot op heden 613 eenheden opgeleverd. Het gaat dan om de volgende projecten: 
• Trefkoellocatie 465 eenheden internationalestudenten 
• Akkerstraat 28 74 eenheden 
• MussengangS 15 eenheden 
• OHZ Oosterhamrikkade N.Z. 76 (vml ABN AMRO) 35 eenheden 
• Populierenlaan (Hunzerheem) 24 eenheden 



Bevorderen van het samenleven tussen studenten en andere stadjers 
Naast zorgen voor goede huisvesting is het van belang dat studenten en andere stadjers op een goede ma
nier naast elkaar in onze stad kunnen samenleven. Op verschillende plekken in onze stad staat dit onder 
druk doordat de balans in wijken als het gaat om het goed samenleven onder druk is komen te staan, waar
door overlast ontstaat, het woongenot van bewoners wordt aangetast en de leefbaarheid van wijken en 
buurten in het geding komt. Naast beleid op kamerverhuur en het toevoegen van nieuwbouw proberen we 
met flankerend beleid dit samenleven te bevorderen. 

WIJS 
WOS is inmiddels twee studiejaren actief, waarbij in deze jaren veel is ontwikkeld. Waar we zijn begonnen 
als start up, groeien we nu langzaam toe naar een volwassen organisatie. Dit is ook de ontwikkelingsslag die 
we dit jaar willen gaan maken. Hieronder informeren wij u over de stand van zaken rondom WOS. 

Terugblik 
Het eerste WIJS-jaar hebben we zo'n 450 studenten ingezet bij diverse maatschappelijke vraagstukken in 
Groningen, hier hebben we vooral ervaren hoe het werkt zonder hier al te veel ruchtbaarheid aan te geven. 
Aan het eind concludeerden we dat het concept en de werkwijze werkt waardoor we besloten hebben om 
de pilotfase door te zetten. 

In het tweede studiejaar (waar meer dan 1000 studenten aan de maatschappij geroken hebben) hebben we 
voortgeborduurd op het netwerk en de succes- en faalfactoren van het eerste jaar. Dit resulteerde in meer 
zichtbare resultaten, een start van de communicatiecampagne, meer studenten en vooral meer ambassa
deurs (studenten die vanuit een intrinsieke motivatie voor een lange periode betrokken zijn bij WOS). In het 
tweede jaar zijn we in studentenaantallen verdubbeld. Doordat we meer studenten konden inzetten, kon
den we ook meer projecten opzetten en opdrachtgevers werven die gebruik kunnen maken van de kennis 
van studenten. 

Studiejaar 2017/2018 
WIJS is nu 2 maand actief in het derde jaar, inmiddels zijn zo'n 300 studenten aan het werk in verschillende 
wijken. We investeren dit jaar erg in het juist inkaderen van opdrachten, door opdrachtgevers, docenten en 
studenten nog meer te betrekken bij het ontwikkelen van opdrachtomschrijvingen, door ze bij elkaar te zet
ten en door ze te ondersteunen waar nodig. We hebben bijvoorbeeld een handleiding en richtlijnen waar 
opdrachten aan moeten voldoen. Tevens vinden we het steeds belangrijker dat studenten weten dat ze voor 
WIJS (met daarbij de achterliggende gedachte van WIJS) aan de slag zijn. Dat het dus een real time opdracht 
is, waarbij de uitkomsten op een bepaalde wijze relevant zijn voor de samenleving. Zo hopen we studenten 
nog meer te stimuleren tot interessante bevindingen en resultaten. Voor het publieke domein werkt WIJS 
aan de verbinding tussen studenten en andere Stadjers, de leefbaarheid van de wijk en verbreden van de 
leefwereld van studenten. 

Steunpunten 
WIJS heeft in de eerste jaren meerdere steunpunten ontwikkeld die volledig gerund worden door studenten 
waar opdrachtgevers, docenten en het projectteam achterwacht zijn. Steunpunten die al een tijd goed lo
pen, maar aankomende tijd verder zullen uitbreiden, zijn: 

• De Front office, voor advies-to-go; 
• Juridisch steunpunt; 
• Financieel steunpunt; 
• Ondernemerssteunpunt voor PTO'ers; 
• ICT-helpdesk. 
• Steunpunten die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn: 
• Communicatiesteunpunt voor bewonersinitiatieven e.d.; 
• Non Profit steunpunt; 



• Verzekeringen- & belastingensteunpunt voor bewoners; 
• Winkelierssteunpunt in het centrum; 
• Steunpunt voor Wijkgilde leerlingen Selwerd; 
• Studentensteunpunt. 

De werkwijze bij deze steunpunten is dat studenten bijna volledig in de lead zijn. Zij doen onderzoek naar de 
steunpunten, ontwikkelen de steunpunten, beheren de steunpunten en monitoren de steunpunten. Het 
projectteam denkt en doet mee, coacht en legt verbindingen met het onderwijs en werkveld. Externe op
drachtgevers bieden een locatie, input en kennis uit de wijk en coachen eveneens. Klanten (bewoners, on
dernemers, bewonersinitiatieven e.d.) hebben profijt van de ondersteuning van studenten. 

Meerdere locaties 
Het aankomend studiejaar zal WIJS het hoofdkwartier nog houden in het Winkelcentrum Paddepoel. De plek 
waar het projectteam werkt en vergadert, waar studenten stagelopen, vrijwilligerswerk doen of afstuderen 
en de plek waar buurtbewoners terecht kunnen voor allerlei vragen en ideeën voor de wijk. Dit pand wordt 
volledig bezet en beheerd door onze ambassadeurs. 

Daarnaast gaan we nu de stap maken om naast activiteiten in andere wijken ook fysiek zichtbaar te worden. 
Door de intensieve samenwerking met de opleidingen van Financieel Economisch Management en met di
verse externe opdrachtgevers gaan we nu starten met meerdere groepen die één dag in de week aanwezig 
zullen zijn in: 
• WIJ-team Centrum, 
• Floreshuis, 
• een loket op het Suikerfabriekterrein 
• Wijkbedrijf Selwerd. 

Hier zullen we gaan investeren in een duurzame relatie. Studenten zullen zich onder andere gaan bezig hou
den met ondersteunende bedrijfsvoeringstaken en met het ondersteunen en adviseren van starten
de/sociale ondernemers, winkeliers en non-profit organisaties. Deze activiteiten moeten leiden tot spin off 
projecten, waarbij we ook studenten van andere studierichtingen kunnen gaan inzetten. 

Kortom, WIJS zet dit jaar in op een zichtbare kwaliteitsslag waar de meerwaarde van WIJS op steeds meer 
plekken in de wijken zichtbaar zal worden. 

Aansluiting wijken (WIJ-teams) 
WIJS pakt met de front office (+/- 250 vraagstukken op jaarbasis) in het winkelcentrum een preventief stuk 
op in het voorliggende veld van de wijk. Mede door deze rol zijn we een ondersteuning voor de WO-entree. 
Verder delen we casuïstiek met WIJ- medewerkers en verwijzen door. Medewerkers van WIJ-teams sluiten 
steeds meer aan als achterwacht voor steunpunten van WIJS. Alle WIJ-managers zijn bekend met het project 
en de samenwerking met studententeam WIJ Korrewegwijk krijgt steeds meer vorm. 

Voorbeelden van activiteiten: 
• Wijkscan in Hoogkerk en Vinkhuizen. 
• Ondersteuning van jeugdteams in bijna alle wijken. ( sport en spel, voorlichting, leefstijl en talentontwik

keling). 
• Ontwikkelen intranetsystem voor WIJ- team. 
• Ondersteunen bij bewonersinitiatieven en wijkactiviteiten. 
• Leefbaarheid van wijken in kaart brengen. 
• Aansluiting (MJD) Grootschalige stedelijke projecten en provincie 



WIJS heeft goed contact met de stedelijke activiteiten. Zoals LinkOSO, buurtbemiddeling en Jimmy's etc., 
trekken samen op in promotie en platforms, verwijzen door en betrekken elkaar bij stedelijke vraagstukken. 
Zoals de nieuwe statushouders betrekken bij de samenleving. 

Huidige ontwikkeling 2017 
• Verdere Inbedding van WOS onder andere via: 

O WIJS Symposium voor WIJ-managers + directie organiseren in februari 2018 
O Samenwerking voedselbank opgestart; 

• Coördinatie/ bewaking casuïstiek: 
O Ontwikkeling training: Actief burgerschap & preventief werken voor studenten 
O Uitbreiden steunpunten met professioneel achterwacht. 
O Studenttalent inzetten op innovatieve programma's en vraagstukken rondom maatschappelijke 

thema's als veiligheid, eenzaamheid en armoede (afstudeerders). 

Onderwijs 
De komende maanden trekt de projectleider van de Hanze uit om zoveel mogelijk lectoren te bezoeken om 
samenwerkingsmogelijkheden met WIJS te verkennen en hierover afspraken te maken. In dit kader is de 
nieuwe lector Integrale aanpak kindermishandeling al bij WIJS op bezoek geweest en zijn eerste mogelijkhe
den tot samenwerking verkend. 
Daarnaast zijn afspraken ingepland met deans van verschillende schools die nog niet bij WIJS zijn aangehaakt 
of deans die wellicht nog niet weten dat studenten van hun school al in WIJS werkzaam zijn. 

Het Instituut voor Rechtenstudies (SIRE) heeft 100 uur docentinzet toegezegd voor WIJS. Deze inzet wordt 
benut om de studenten in het juridisch steunpunt en nog verder vorm te geven ondernemerssteunpunt te 
coachen, als wel om intervisie met deze studenten te organiseren. Tevens wordt er een bijeenkomst georga
niseerd door deze docenten en studenten met betrokken sociaal juridische partners uit de wijken van Gro
ningen. 

Dit jaar starten voor het eerst 120 tweedejaars social work studenten in verschillende projecten van jeugd
werkers in de wijken van Groningen—aan het eind van periode 1. Eveneens zijn er 120 studenten Bedrijfs
kunde gestart in verschillende projecten van WIJS. 
De Dansacademie heeft voor haar honoursstudenten de weg naar WIJS gevonden. We hebben twee pro
jecten in de aanbieding waaraan deze studenten kunnen deelnemen. 

Er wordt naar een structurele mogelijkheid gezocht om het project Community Art & Music (een samenwer
king van docenten van Social Work en Prins Claus en waarschijnlijk dit jaar ook van Minerva met het Poor
tershoes & de Borgmanschool) te verbinden aan de minor Event Management. Studenten van deze minor 
zouden dan elk jaar opnieuw de organisatie van dit project tot stand kunnen brengen. Ook proberen we 
hierbij de Dansacademie te betrekken. 

Een stagiaire van Human Technology onderzoekt samen met de opleiding Voeding en Diëtiek de mogelijk
heid om een gezondheidssteunpunt op te zetten en in te richten. In totaal werken er 15 studenten van Soci
al Work, Communicatie, Recht & SJD aan afstudeerprojecten in opdracht van WIJS. In ruil daarvoor zetten zij 
zich 8 uur per week in voor WIJS. Ze draaien mee in projecten in de wijken en in de verschillende steunpun
ten voor bewoners. De Front Office van WIJS is de toegang tot die steunpunten en wordt 5 dagen per week 
bemand door deze 15 studenten. 

Dit jaar merken we dat er een aantal onderwijsprogramma's zijn van verschillende opleidingen waarmee een 
structurele verbinding is ontstaan. Dit is waar WIJS naar streeft: omdat op deze manier een efficiënte route 
van vraag & aanbod (matchmaking) ontstaat en ook opdrachtgevers in de wijken (wij-teams en anderen) 



weten wanneer zij studenteninzet kunnen verwachten of hier om kunnen vragen. Ook kan WIJS deze vraag 
& Aanbod sturen, door actief naar opdrachten voor deze studenten te gaan zoeken. 

Communicatie 
Op het gebied van communicatie ligt de focus voor de komende tijd op professionalisering en terugkoppe
ling van informatie naar bewoners. We merken dat er behoefte is aan een duidelijk overzicht van concrete 
onderzoeken in de wijk en zichtbare resultaten. In dit kader willen we in de toekomst een aantal veranderin
gen doorvoeren. Ten eerste wordt de website visueel verbeterd en zal de site inhoudelijk worden aangepast 
aan deze eis. Ten tweede willen we de terugkoppeling in het pand beter laten terugkomen, onder andere 
door het gebruiken van een tv-scherm voor het presenteren van resultaten tijdens openingstijden. Het TV-
scherm kan daarnaast interessant zijn voor een gedeelde wijkagenda. 
Op het gebied van sociale media is het doel om door middel van een campagne meer likes te genereren voor 
de Facebookpagina van WIJS om zo de achterban te vergroten. Er zal het komende semester gewerkt wor
den aan een content calendar, waardoor er wekelijks op vaste thema's gecommuniceerd kan worden. 

Naast terugkoppeling is kwaliteitsverbetering een speerpunt voor communicatie. Concreet zal dit betekenen 
dat flyers worden opgefrist, banners opnieuw worden ontworpen en dat er het komende halfjaar wordt 
gewerkt aan het maken van foto's en videos, die geschikt zijn voor communicatie- en marketingdoeleinden. 

Samenwerkingsovereenkomst 
Eind dit jaar/begin volgend jaar zal een Samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met de HG. Hiermee 
regelen we een meer structurele inbedding van WIJS binnen de gemeente en de HG. Speerpunt voor de ko
mende tijd is ook een meer structurele financiële inbedding van WIJS. Conform uw motie 'Meer dan ik ei
genlijk toegeven wil, WIJS maakt het verschil' leggen we u voor de zomer van 2018 hiervoor een voorstel 
neer. 

Campagne Leven in Stad 
Leven in Stad (LIS) maakt onderdeel uit van het flankerend beleid voor jongerenhuisvesting en is gericht op 
het informeren over beleid van de gemeente en het bevorderen van het samenleven tussen studenten en 
andere stadjers. In 2015 is Leven in Stad omgezet naar een gezamenlijk platform met verschillende partijen 
(Studentenorganisaties, brandweer, politie, vastgoedeigenaren etcetera). Via Stadclickt (www.stadclickt.nl) 
worden vooral de positieve kanten van het samenleven in de stad tussen studenten en andere stadjers be
licht. De site wordt goed bezocht en het aantal bezoekers neemt nog steeds toe. Hieronder vindt u een over
zicht van deze cijfers over de periode 1 januari 2017 - 31 oktober 2017: 
• Aantal unieke bezoekers: 69.561 
• Videoviews via youtube: 10.629 
• Videoviews op Facebook: 61.500 
Volgers: 
• Facebook: 1.634 
• Twitter: 389 
• Pinterest: 40 
• Youtube: 13 
• Instagram: 288 

Via Leven in Stad (www.leveninstad.nl) wordt meer algemene informatie verstrekt en worden subsidies ver
strekt voor initiatieven die zijn gericht op het bevorderen van contact tussen studenten en andere stadjers. 
Sinds de lancering van Stadclickt zien we een duidelijke toename van het aantal subsidieaanvragen. Daar 
zitten ook steeds meer algemene aanvragen tussen voor buurtfeesten. Deze wijzen we in de meeste geval
len af In totaal zijn 10 subsidies verleend voor in totaal € 4.900,-. Van de middelen voor flankerend beleid 
reserveren we €5.000,- voor subsidies in het kader van Leven in Stad. Voor 2017 betekent dit dat het volledi
ge budget aan subsidies wordt ingezet. 


