
 
 

 
 

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 
 

 
Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl 

Datum  : 22 april 2021 

Naam & fractie : Dinand Leferink - VVD 

Onderwerp : Naar aanleiding van de aangenomen VVD motie ‘Woondeal Zwolle-
Deventer’ in de Tweede Kamer der Staten Generaal 

 
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 woningmarkt staat onder enorme druk en voor veel mensen is het bijna onmogelijk een 
geschikte betaalbare woning te vinden. Daarvoor moeten er veel woningen gebouwd worden in 
Overijssel. De regering sluit woondeals om het bouwen van woningen in regio’s waar er grote 
krapte op de markt is te stimuleren en te bespoedigen. Voor o.a. de regio Zwolle, Deventer was er 
nog geen woondeal gesloten. De motie die op 20 april 2021 met een ruime meerderheid is 
aangenomen in de Tweede Kamer vraagt de regering in gesprek te gaan met de betreffende 
gemeenten over een woondeal.  In aansluiting hierop komt de Overijsselse VVD fractie met de 
volgende vragen: 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de aangenomen motie?  
2. Zo ja, hoe is deze ontvangen in het College?  
3. Deelt het college de mening van de VVD dat een woondeal met het Rijk zorgt voor een 

stimulans voor woningbouw die voor de onderhavige regio’s erg belangrijk is en we als 
regio deze kans met twee handen aan moeten grijpen? Zo ja, wat ziet zij daarin als 
belangrijkste motivatie? Zo nee, waarom niet? 

4. Welke stappen gaat het college ondernemen om het gesprek met de regering over een 
woondeal voor de regio Zwolle en Deventer zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden?  

5. Kan het college de Staten blijvend over de voortgang informeren? 
 
Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 
Motie Koerhuis link: 
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Motie_van_het_lid_Koerhuis_over_een_woondeal_Zwolle-
Deventer_.pdf 
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