
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Via deze brief stellen wij de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken over het aangaan van een lidmaatschap van de vereniging 

Boumakring. 

 

De vereniging Boumakring heeft als doel om de leefkwaliteit in de gemeente 

Groningen te bevorderen en bij te dragen aan een goed werkende en evenwichtige 

vastgoedmarkt. De vereniging is eind 2022 opgericht naar aanleiding van de 

doelstelling uit de Woonvisie om met de partijen die in Groningen willen bouwen een 

Woonakkoord te sluiten. Inmiddels werken de aspirant leden van de Boumakring 

verschillende onderwerpen uit (duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulair 

bouwen, ongedeelde stad en participatie en Omgevingswet) die in een later stadium in 

het te sluiten Woonakkoord kunnen worden opgenomen. De vereniging Boumakring 

kan worden gezien als maatschappelijke coalitie en draagt bij aan betere 

bouwprojecten en snellere procedures. De vereniging dient daarmee een duidelijk 

openbaar belang. De keuze voor de rechtsvorm van een vereniging benadrukt dat 

samenwerking voorop staat bij het bereiken van genoemde doelstellingen. 

 

De vereniging ziet niet toe op specifieke bouwprojecten. Ook is in de statuten 

opgenomen dat de vereniging niet bedoeld is voor acquisitie of handelen in strijd met 

het mededingingsrecht. 

 

Ons college is van plan om lid te worden van de vereniging Boumakring. Elke 

ledengroepering (gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers) draagt een 

bestuurslid voor. De heer R. van Niejenhuis, wethouder, is voornemens om de 
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gemeente Groningen in het bestuur van de vereniging te vertegenwoordigen en zal de 

functie van voorzitter op zich nemen. 

 

Naast de gemeente Groningen zijn momenteel de volgende organisaties (aspirant) lid 

van de vereniging: 

• bouwende aannemers 

Dura Vermeer Bouw 

Geveke 

Nijhuis Noord 

Plegt-Vos Noord 

Ter Steege Bouw Vastgoed 

Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost 

VDM Woningen 

• ontwikkelaars 

BED’R apartments 

BPD Ontwikkeling 

MWPO 

Slokker Vastgoed 

VanWonen 

• woningcorporaties 

De Huismeesters 

Lefier 

Nijestee 

Patrimonium 

• overig 

Buro DECIDE 

Platform GRAS 

 

De Boumakring staat open voor andere organisaties die de doelstellingen van de 

vereniging onderschrijven en behoren tot in Groningen werkzame bouwende 

aannemers, ontwikkelaars of woningcorporaties. 

 

Graag vernemen wij uw eventuele wensen en bedenkingen over dit ontwerpbesluit. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


