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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 
De druk op de Overijsselse woningmarkt is hoog. De woningtekorten en huizenprijzen lopen 
zorgwekkend op. Daardoor kost het steeds meer moeite om een geschikte huur- of 
koopwoning te vinden. Het is hard nodig dat er de komende jaren veel nieuwe woningen 
gebouwd worden. De woonagenda’s Twente en West Overijssel werden ongeveer een jaar 
geleden vastgesteld. Hierin staan hoge ambities, voor Twente, het toevoegen van 60.000 
woningen en voor West-Overijssel, 35.000 - 40.000 woningen tot 2030. 
 
De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen: 
 

1. Lopen we op schema om het beoogd aantal woningen te realiseren en kunt u dit 
met cijfers (gerealiseerde woningen en harde plannen) onderbouwen? Kunt u hierin 
aangeven in welk segment deze huur- en koopwoningen zich bevinden (in 
percentages)? 
 

2. Nieuwe wijken 
a. In het kader van zorgvuldig ruimte gebruik, heeft de provincie altijd voorkeur 

gegeven aan inbreiding voor uitbreiding. Wij denken dat met alleen inbreiding 
onvoldoende woningen kunnen worden gerealiseerd om tegemoet te komen aan 
de huidige vraag en dat grotere uitbreiding door de bouw van nieuwe wijken, 
met name, rondom de steden wenselijk en noodzakelijk is. Deelt u deze 
opvatting?  

b. Vinden er gesprekken plaats met de West-Overijsselse en Twentse steden over 
grotere uitbreidingslocaties? En welke rol kan en wil de provincie spelen in het 
versnellen van deze bouwplannen? 

c. Zijn de huidige kaders die PS heeft vastgesteld, bijvoorbeeld in de 
omgevingsvisie, belemmerend voor de ontwikkeling van grotere 
uitbreidingslocaties?  

 

3. In de woonagenda West-Overijssel wordt gesproken over een “kwalitatief 
afwegingskader” voor uitbreiding, is deze al gereed voor West-Overijssel? En heeft 
Twente een vergelijkbaar afwegingskader? Zo ja, kunt u deze met ons delen? Zo 
nee, wanneer zijn deze klaar? 



 

 

 

 
4. De PvdA vindt het belangrijk dat bij uitbreidingslocaties voldoende rekening wordt 

gehouden met de leefbaarheid in deze nieuwe wijken. Hierbij zijn o.a. van belang, 
de bereikbaarheid (ook met OV), voorzieningen zoals scholen, zorg en winkels en 
culturele en welzijnsvoorzieningen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze 
wijken gemengd zijn, en dat er dus ook een aanzienlijk deel van de woningen 
geschikt is voor starters, ouderen en mensen met een smallere beurs.  
a. Zijn dit zaken die geregeld worden in het kwalitatief afwegingskader of wordt dit 

op een andere manier geregeld?  
b. Welke rol ziet de provincie voor zichzelf in het bevorderen van de leefbaarheid 

van deze nieuwe wijken?  
c. Welke rol heeft de provincie in het zorgen dat deze woningen passen bij de lokale 

woningbehoefte en betaalbaar zijn voor de Overijsselse woningzoekers? 
 

 


