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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-642267727 (DOS-2017-

0004230)

Contact

F. Kamminga

070 -  441 61 57

f.kamminga@pzh.nl

Onderwerp

Gewijzigde brieven mbt. geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-

Overflakkee

Publiekssamenvatting

Op 13 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten de reacties op de Geactualiseerde regionale 

woonvisies van Drechtsteden en Goeree-Overflakkee vastgesteld en besloten deze voor een 

inhoudelijke reactie aan Provinciale Staten voor te leggen. 

De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving heeft op 7 maart gevraagd om in de brieven ten 

aanzien van ‘scheefwonen’ onderscheid te maken tussen zowel goedkoop als duur scheefwonen. 

Gedeputeerde Staten hebben de brieven daarop aangepast en de gewijzigde brieven aan de 

regio’s vastgesteld. 

Advies

1. Vast te stellen de gewijzigde brieven aan de regio’s Drechtsteden en Goeree-Overflakkee met 

betrekking tot de geactualiseerde regionale woonvisies, naar aanleiding van het verzoek van de 

Statencommissie Ruimte en Leefomgeving daartoe op 7 maart 2018.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het vaststellen van de gewijzigde brieven over de 

geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan de Drechtsteden toe te voegen dat ook inzake de A15 vanuit de woonopgave 
geïnvesteerd wordt en hetzelfde in de brief aan Goeree-Overflakkee voor wat betreft de N59.

Bijlagen

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar F. Kamminga Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Verbeeten, TCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 13 maart 2018
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Twee brieven van GS aan de betreffende regio en gemeente over de geactualiseerde woonvisies 

en woningbouwprogramma’s:

- GS-brief gemeente Goeree-Overflakkee met vier bijlagen

- GS-brief regio Drechtsteden met vier bijlagen
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1 Toelichting voor het College

Op 13 februari 2018 heeft u een besluit genomen ten aanzien van de geactualiseerde regionale 

woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee. Provinciale Staten hebben ten aanzien van de 

aanvaarding van de regionale woonvisies verzocht om een voorhangprocedure op grond van de 

‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en GS’. Op 7 maart 2018 is 

uw besluit binnen de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving behandeld. Vanuit de 

Statencommissie werd verzocht om in de brieven aan de regio’s ten aanzien van ‘scheefwonen’ 

onderscheid te maken tussen zowel goedkoop als duur scheefwonen. Gedeputeerde Bom –

Lemstra heeft toegezegd de brieven hierop aan te passen. 

In de brief aan de regio Drechtsteden wordt de volgende zin toegevoegd: 

‘Daarbij vragen wij ook aandacht voor de doorstroming van scheefwoners, waarbij wij 

benadrukken dat het hierbij gaat om de doorstroming van huurders, die wonen in een te 

goedkope of een te dure huurwoning.’ (pagina 3, 1ste alinea).

In de brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee wordt de volgende zin toegevoegd: 

‘Wij benadrukken ten aanzien van de doorstroming van de scheefwoners dat het hierbij gaat om 

de doorstroming van huurders, die wonen in een te goedkope of een te dure huurwoning.’ (pagina 

3, 1e alinea).

2 Proces

Naar aanleiding van de voorhangprocedure bij Provinciale Staten worden wijzigingen in de 

brieven doorgevoerd. 

3 Communicatiestrategie

De brieven zullen aan de regio Drechtsteden en de gemeente Goeree-Overflakkee worden 

verzonden.
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