GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-668821406 (DOS-20170004230)

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

13 november 2018

-

Onderwerp
Stand van zaken Woonvisie 2017 van Goeree-Overflakkee

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan gemeente Goeree-Overflakkee als reactie op de brief van de
gemeente Goeree-Overflakkee over de stand van zaken Woonvisie 2017.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken Woonvisie 2017 van de
gemeente Goeree-Overflakkee.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
a. GS-brief aan gemeente Goeree-Overflakkee als reactie op de brief van Goereeb.
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Overflakkee over de stand van zaken Woonvisie 2017.
Brief van de gemeente Goeree-Overflakkee over de stand van zaken Woonvisie 2017.

1

Toelichting voor het College

De gemeente Goeree-Overflakkee geeft in haar brief weer wat de stand van zaken is omtrent de
aandachtspunten op de Woonvisie 2017 van Goeree-Overflakkee die door GS in haar brief van
februari 2018 aan de gemeente Goeree-Overflakkee kenbaar zijn gemaakt.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW:
Programma:

Er zijn geen uitgaven gemoeid met dit besluit.
Aantrekkelijk en concurrerend (taak: 3.5.1 regionale
afstemming).

Financiële risico’s:

Er zijn geen financiële risico’s gemoeid met dit besluit.

Juridisch kader
Er zijn geen juridische consequenties.
Gemeenten bieden hun Woonvisie aan Gedeputeerde Staten aan op grond van de Visie ruimte
en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte.

2 Proces
Goeree-Overflakkee heeft voor eind vorig jaar hun Woonvisie 2017 aan GS aangeboden. GS
heeft deze woonvisie in februari 2018 aanvaard, echter niet het daarbij behorende
woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma 2017 was onvoldoende onderbouwd,
waardoor er geen analyse op kon worden gemaakt. Dit punt en nog een aantal andere
aandachtspunten hebben GS in hun brief van februari 2018 aan de gemeente GoereeOverflakkee meegegeven.
Goeree-Overflakkee geeft in bijgaande brief aan welke aandachtspunten zij heeft opgepakt. Zo
heeft de gemeente de intentie om nieuwbouw niet meer op het gas te laten aansluiten en brengt
het aanbod sociale woningbouw voor doelgroepen beter in beeld. Verder gaat de gemeente graag
(verder) in gesprek met de provincie over onderwerpen zoals klimaatadaptatie,
recreatiewoningen, wonen en zorg, economie en de samenwerking tussen de gemeente en
provincie.

3 Communicatiestrategie
Nadat GS een positief besluit hebben genomen, wordt de brief naar de gemeente verstuurd.
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