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Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Waarom wordt de experimenteerruimte tijdelijk wonen buiten 
stedelijk gebied specifiek gerefereerd aan de huisvesting van 
aandachts groepen zoals statushouders. Waar komt dit actiepunt 
vandaan?

De woningnood treft vooral groepen woningzoekenden met een moeilijke positie 
op de woningmarkt. In het programmaplan Versnelling Woningbouw (paragraaf 
6.1, subdoel 4) is als actie opgenomen om de bouw van tijdelijke woningen voor 
verschillende doelgroepen te stimuleren om te voorzien in de urgente 
woningbehoefte. Dit belang wordt onderstreept in het adviesrapport “Een thuis 
voor iedereen” van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting 
aandachtsgroepen. Zonder maatregelen dreigt voor diverse groepen 
woningzoekenden dakloosheid. 

Voor statushouders speelt mee dat vanwege een gebrek aan woningen de 
uitstroom uit asielzoekerscentra ernstig wordt beperkt, terwijl momenteel sprake 
is van een grote instroom van asielzoekers. Gemeenten wordt vanuit het Rijk 
gevraagd om (onder andere vanwege de verdubbelde taakstelling voor het 
huisvesten van statushouders) op korte termijn flexibele woonvoorzieningen te 
realiseren voor deze doelgroep. De experimenteerruimte tijdelijk wonen buiten 
stedelijk gebied neemt dan ook expliciet deze doelgroep mee. De 
experimenteerruimte is nodig voor gemeenten waar het aantoonbaar niet 
mogelijk is om tijdelijke woningen te realiseren binnen het stedelijk gebied. 

2 Is het u bekend dat deze groepen nog andere specifieke 
behoeften hebben op sociaal terrein zoals een sociaal netwerk, 
hulp van vrijwilligers, zelf meedoen aan vrijwilligerswerk, volgen 
van taallessen.?

Groepen woningzoekenden worden bij voorkeur gemengd gehuisvest. De 
beschikbaarheid van voorzieningen is van belang voor al deze groepen. 
Gemeenten en woningcorporaties nemen dit mee in de zoektocht naar 
geschikte locaties. Ook het provinciale Omgevingsbeleid is er in algemene zin 
op gericht om woningen te bouwen nabij bestaande voorzieningen binnen het 
stedelijk gebied. 

3 Bent u het met GL eens dat aandachtgroepen vaak gebaat zijn 
bij huisvesting in stedelijk of binnendorps gebied?

Om deze en andere redenen is bouwen binnen stedelijk gebied het 
uitgangspunt in het provincie omgevingsbeleid. Het Actieplan Flexwonen volgt 
dit beleid en stimuleert gemeenten om geschikte locaties te vinden. Actie 4 en 5 
van het actieplan zijn hier op gericht.
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4 Op welke manier worden de gesprekken met de gemeente 
gedaan? Kan dat niet tegelijk, zodat je al voor de zomer 
duidelijkheid kan krijgen over de geschikte locaties? Staat nu in 
de planning hele jaar gesprekken.

Gesprekken kunnen zowel op initiatief van de gemeenten als op initiatief van de 
provincie plaatsvinden. Vanuit het programma Versnelling Woningbouw is 
doorlopend contact met gemeenten om projecten (o.a. met tijdelijke woningen) 
te stimuleren en te versnellen. Vanuit het Actieplan Flexwonen worden voorts 
maatregelen voorgesteld om gemeenten te ondersteunen met het vinden van 
geschikte locaties, zoals het uitvoeren van een locatiescan (actie 5) en het 
maken van afspraken over vervolglocaties (actie 7). Dit wordt op regionaal 
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niveau (ambtelijk en bestuurlijk) geagendeerd.
5 Het moet passen in de omgevingsbeleid staat er. Zijn er ook 

kansen om aan de randen van een kern ook vormen van 
flexwonen toe te passen? Wij zouden die ruimte wel willen 
hebben in het plan!

Wonen (al dan niet tijdelijk) wordt in het omgevingsbeleid gezien als een 
stedelijke functie. Er is geen specifiek beleid of regelgeving opgenomen in onze 
omgevingsvisie en interim omgevingsverordening voor tijdelijk wonen. 

Binnen het bestaande omgevingsbeleid bestaan mogelijkheden om 
verstedelijking aan de randen van een kern toe te staan. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om locaties die al zijn aangewezen als uitleglocatie voor wonen of 
bedrijven of om de toepassing van het kernrandzonebeleid. GS is voornemens 
aan de hand van een aantal experimenten te onderzoeken of er aanleiding is 
om het omgevingsbeleid en de omgevingsverordening op dit punt aan te 
passen. 

6 Is er meer informatie te geven over wat voor type woningen wordt 
gedacht? Standaard overal zelfde type en grootte of zitten daar 
ook variaties in van bijv. 1 slaapkamer tot meerdere en bijv. 1 
laag?"

In het adviesrapport “Een thuis voor iedereen” wordt een overzicht van 
specifieke woonwensen voor verschillende aandachtsgroepen gegeven. Het is 
primair aan gemeenten en woningcorporaties om tot een nadere 
programmering te komen. Hier wordt vanuit de provincie niet op gestuurd.

SGP 7 Klopt het dat in deze SB het kopje Financiële consequenties 
mist?

Het Actieplan Flexwonen heeft geen financiële consequenties. De maatregelen 
worden uitgevoerd binnen het programma Versnelling Woningbouw. Nader 
onderzocht zal worden of voor de provincie een rol is weggelegd in het 
financieringsvraagstuk voor flexwonen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
garantstelling voor vervolglocaties (zie actie 8).
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