
Omgevingsvisie Groningen



Vijf stedelijke opgaven

•  Hoe faciliteren we groei?

•  Hoe zorgen we voor nieuwe banen?

•  Hoe houden we de stad leefbaar en aantrekkelijk?

•  Hoe versnellen we de energietransitie?

•  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen meedoet, helpt en profiteert?









Speerpunten Woonvisie

- gezinnen
- jongeren
- wonen en zorg
- betaalbaarheid & beschikbaarheid
- kwaliteit woningvoorraad /
    duurzaamheid
- overig (wonen op water, aardbevingen) etc.)

‘Wonen naar ieders zin’



Meerjarenprogramma wonen – keuzes op stedelijk niveau

- doelstelling / regionale afspraken: 650 woning per jaar (excl. jongerenhuisvesting)
- grofweg o.b.v. prognoses (en gerealiseerde woningbouw afgelopen 30 jaar):

400 (binnen)stedelijk wonen
250 in de uitleg (groen milieu)

- zowel aanbod aan westkant als aan oostkant van de stad realiseren
westkant: Reitdiep / De Held III / Suikerfabriek
oostkant: Meerstad

- In crisisjaren geen 650 woningen per jaar gerealiseerd, dus er is potentie voor inhaalslag
- Per 2019 aangevuld met opgave voormalige gemeente Haren en Ten Boer (relatief gering)



Huidige planvoorraad is niet genoeg op (middel)lange termijn

Na 2020 tekort aan stedelijk en centrum-stedelijk 



Ruimtelijke strategie voor de stad
bekeken vanuit toekomstige woonvraag irt aanbod

Huidige stad
• Stedelijke kern

• Naoorlogse ring

• Suburbane buitenwijken

Opgave
• Strategie voor stedelijke milieus van binnenuit te vergroten
• Geen enclaves, maar passend in Groningse structuur



Speerpunten MJP 2018-2021

- Faciliteren groei van de stad.

- De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners.

- De energietransitie wordt versneld.



Speerpunten MJP 2018-2021

Versnellen woningbouw bestaande projecten:
• Eemskanaalzone: start planvorming Noordzijde
• Oosterhamrikzone: uitvoering projecten, ontwikkelcompetitie locatie Voedselbank
• Reitdiepzone: planvorming Gembeton afronden, daarnaast faciliteren ontwikkelingen 

Woldring, ACM, Brivec, Bouwselect
• Meerstad: naast regulier ook beter niches aanboren (bv Tiny Houses, wonen op het water)

Nieuwe projecten:
• ALO-locatie
• Vinkhuizen-Zuid
• Helperwestsingel eo, planvorming
• De Held en Suikerunie-Zuidwest; opstarten planvorming 
• Onderzoek mogelijkheden bedrijventerrein Hoendiep-Zuid
• Uitvoering projecten Wonen in de binnenstad 

Faciliteren groei van de stad



Speerpunten MJP 2018-2021

Aanvullend:
• Stedelijk investeringsfonds
• Actieplan sociale huur (samen met corporaties, uitdaging nieuwe woningwet)
• In 2018/2019: woonwensenonderzoek (Ten Boer / Haren)

Faciliteren groei van de stad



Meerjarenprogramma wonen – op zoek naar aanvullend programma voor middellange termijn!

Intensiveren wijkaanpak / herstructurering

Haalbaarheid nieuwe stedelijke woonmilieus

Hoe groen / stedelijk moet/kan het zijn?



Rol gemeente verschilt:
• Faciliterend (bv. via bestemmingsplannen)
• Samenwerking (bv. Via een overeenkomst zoals Eemskanaalzone) 
• Actief (bv. bij grondbezit zoals Meerstad en Suikerfabriekterrein)



Speerpunten MJP 2018-2021

• Werken aan de ongedeelde stad.
• Met prestatieafspraken werken aan voldoende huurwoningen en 

doorstroming (verminderen wachttijden).
• Wijkvernieuwing: (door)starten in vier prioritaire wijken Selwerd, 

Beijum, De Wijert-Noord, Indische Buurt / de Hoogte.
• Pilots woningtoewijzing (gezinnen, kwetsbare groepen, starters).
• Huisvesting kwetsbare groepen / beschermd wonen: aanbevelingen 

onderzoek uitwerken.
• Grip op woonlasten i.s.m. corporaties.

De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk





Speerpunten MJP 2018-2021

• Uitvoeren plannen corporaties, gekoppeld aan gebiedsgerichte verduurzaming 
(meenemen particuliere voorraad).

• In 2018: masterplan verduurzaming corporatieve voorraad t.b.v. versnelling.
• Start met Energietransitie Plannen per wijk.

De energietransitie wordt versneld



Meerjarenprogramma wonen – beleidsmatige projecten

- Kamerverhuurbeleid / omgevingstoets
- Pva verbetering kamerverhuur
- Misstanden kamerverhuurmarkt
- Huisvesting buitenlandse studenten
- Bestemmingsplan Herziening regels wonen
- WIJS
- Samenleven Studenten en Stadjers -> Stadclickt

Jongerenhuisvesting



Welke besluitvorming komt er aan in 2019?

• Meerjaren programma Wonen / uitgangspunten nieuwe prestatieafspraken.
• Nieuwe woonvisie voor de gehele gemeente.
• Herziening grex (voorjaar), daarbij ook informele bijeenkomst incl. wethouder over 

grondbedrijf / grexen / systeem / cyclus.
• Uitvoeringsplannen wijkvernieuwing.
• Introductie vergunning kamerverhuurs.
• Besluitvorming / planologische procedures diverse projecten, o.a.:

– Suikerfabriekterrein
– ALO-locatie
– Eemskanaalzone 



Nadere toelichting / gesprek rond drie tafels:

Tafel 1: 
Next City (wonen en leefkwaliteit), woonvisie, Meerjarenprogramma, prestatieafspraken en 
wijkvernieuwingsplannen
Aanwezig: Ronald Klaassen, Rene Asschert, Eva Bennen

Tafel 2: 
Doelgroepen (jongeren, wonen-zorg, vergunninghouders), woonruimteverdeling en grote projecten 
(Suikerfabriekterrein, Eemskanaalzone, etc.)
Aanwezig: Michiel de Boer, Jan Kleine, Jan Martini

Tafel 3:
Leefkwaliteit 
Aanwezig: Ingrid Bolhuis, Martijn Schuit, Anne Helbig 
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