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Onderwerp: Subsidieverstrekking lm puls Volkshuisvesting aan de gemeente
Emmen

Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 150.000,-- subsidie te verlenen aan de
gemeente Emmen uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie
of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Uitvoeringsregeli ng lmpu ls Vol kshuisvesting
Op 20 juni 2017 hebben wij besloten tot instelling van de Uitvoeringsregeling lmpuls
Volkshuisvesting.

Uw Staten hebben op 27 september 2017 besloten € 2 miljoen voor deze regeling
beschikbaar te stellen. ln het kader van deze regeling kunnen alle gemeenten in

Drenthe een beroep doen op een provinciale bijdrage ten behoeve van het oplossen
van een knelpunt in hun volkshuisvestingsopgave. De gemeente Emmen heeft in

september dit jaar een aanvraag voor een bijdrage uit de lmpuls Volkshuisvesting
ingediend.

Context: doelvan de lmpuls Volkshuisvesting
Voor bijdragen uit de lmpuls gaat het hierbij om maatwerk per gemeente en een breed
palet van mogelijke toepassingen, waarbij de provinciale bijdrage een steuntje in de
rug kan zijn.

Uit een rondgang langs de Drentse gemeenten en aanvullend onderzoek blijkt dat met
name in kleine kernen, in de goedkope koopsector in krimpgebieden en in specifieke
stadswijken behoefte is om door middel van gerichte ingrepen kwaliteitsverbetering
toe te passen, om hiermee de leefbaarheid van Drenthe te verbeteren. Met de lmpuls
Volkshuisvesting kan de onrendabele top voor huisvestingsprojecten worden be-
kostigd.
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Het budget van de lmpuls Volkshuisvesting heeft een looptijd tot en met september
202O. De lmpuls is in een vaste verdeling beschikbaar voor de twaalf Drentse
gemeenten.

Aanvraag gemeente Emmen
De gemeente Emmen heeft een aanvraag ingediend voor de afronding van het her-
structureringsproject Achterdiep in Nieuw-Weerdinge. De subsidie wordt ingezet voor
de realisatie van openbare verblijfsruimte en groenvoorziening. Doordat de gemeente

met steun van de provinciale bijdrage deze kosten draagt, wordt de afronding gerea-

liseerd en de leefomgeving rondom zestien nieuwgebouwde duurzame senioren-
woningen verbeterd.

Cofinanciering
De uitvoeringsregeling regelt dat de gemeente minimaal 50% van het totaal aan subsi-
diabele kosten dient te co financieren en dat de subsidie vanuit de lmpuls Volkshuis-
vesting voor maxim aal 5Oo/o van het totaal aan subsidiabele kosten kan worden in-
gezet. Voor de gemeente betekent dit dat zijtegenover het verleende subsidiebedrag
minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering moet stellen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe

voorzitter

Bijlage: Projectplan Achterdiep

mb/coll.



1 

Bijlage 1: Projectplan Achterdiep  
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Herinrichting Achterdiep e.o. 

Nieuw-Weerdinge  
 

Duurzame verbetering leefbaarheid in krimpgebied  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmen, 29 augustus 2019  
Gemeente Emmen, Beleid Leefomgeving, Marco Kamp 
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1. Korte samenvatting van het project 
Geef een korte samenhangende samenvatting van het project, waarbij u gebruik maakt van 
de onderdelen 2.1 t/m 2.5 zoals u die hieronder uitgebreid omschrijft   
 

 
Als gevolg van krimp in het Mondengebied, is er ook in Nieuw-Weerdinge sprake van een 
volkshuisvestelijke opgave. Als gevolg van de krimp heeft woningbouwcorporatie Lefier 
tussen 2010 en 2018 in de zogenaamde ‘oude bouw’ van Nieuw-Weerdinge circa 70 
verouderde en niet-toekomstbestendige huurwoningen aan de omgeving onttrokken. In 
de oorspronkelijke opzet zouden 60 woningen worden herbouwd. Vanwege minder vraag 
naar huurwoningen zijn uiteindelijk slechts 16 seniorenwoningen teruggebouwd. Dit heeft 
geresulteerd in een groot onbebouwd gebied, midden in de bouw, met een desolate 
uitstraling. Dit heeft een sterk negatief effect gehad op de ervaren leefbaarheid in dit deel 
van het dorp.  
In overleg met Lefier wordt het gebied nu als laatste fase in dit transformatieproces 
ingevuld als een openbaar groen voorziening, waarmee een kwaliteitsverbetering van de 
ruimtelijke omgeving wordt bewerkstelligd bij zowel de nieuw gerealiseerde als de 
bestaande woningen. Om dit mogelijk te maken neemt de gemeente Emmen de gronden 
van Lefier over en draagt in overleg met inwoners zorg voor het toevoegen van kwaliteit 
door een herstructurering van het gebied, waarmee de leefbaarheid voor de 
omwonenden aanzienlijk vergroot wordt. 
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2. Achtergrond en projectinhoud 

2.1 Aanleiding 
Waarom wilt u het project realiseren? Wat is de aanleiding? Wie heeft er belang bij? Wat 
is het probleem of de kans? 
Woningbouwcorporatie Lefier heeft tussen 2010 en 2018 circa 70 sterk verouderde, niet 
toekomstbestendige huurwoningen gesloopt in de zogenaamde ‘oude bouw’ van Nieuw 
Weerdinge; de eerste naoorlogse woonbuurt van Nieuw-Weerdinge. Lefier zou na sloop 
van de woningen een groot deel van het gebied opnieuw invullen met nieuwe woningen. 
Oorspronkelijk waren 60 nieuwe woningen gepland. Als gevolg van krimp in de regio 
(Nieuw-Weerdinge ligt in het Mondengebied), is er minder vraag naar huurwoningen. Uit 
prognoses blijkt dat de krimp structureel is, zodat het overschot aan woningen eerder 
toe- dan afneemt, wat leidt tot een volkshuisvestelijke opgave.  
 
Lefier heeft slechts 16 seniorenwoningen aan de rand van het gebied teruggebouwd. 
Meer woningen worden niet voorzien. Als gevolg daarvan is een groot leeg gebied ter 
grootte van 2 hectare (20.000 m2) ontstaan. De wegen, voetpaden en parkeerplaatsen in 
dit gebied zijn overbodig geworden. De desolate uitstraling heeft een negatief effect op 
de leefbaarheid. Daarom is besloten om als laatste fase binnen de herstructurering van 
het gebied, de ruimte in te richten als openbaar groengebied met (speel)voorzieningen. 
De omwonenden worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. 
Doelstelling is om niet alleen het gebied opnieuw in te richten, maar die ook tot een 
ontmoetingsplek te maken, die bijdraagt aan meer sociale cohesie tussen de inwoners, 
zodat de leefbaarheid vergroot wordt.  
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2.2 Doelstelling en Resultaten 
Wat wilt u concreet bereiken met uw project (doel op langere termijn)? Beschrijf  daarnaast 
ook de concrete resultaten die u wilt realiseren om uw doel te bereiken. Wat heeft u  bereikt 
als het project is afgerond? (Het gaat daarom om resultaten die rechtstreeks zijn toe te 
wijzen aan uw project)  
 

 
Doelstelling van het project: een impuls geven aan de leefbaarheid in het gebied en de 
aantrekkelijkheid van het wonen in dit deel van het dorp te verbeteren. Het resultaat is 
een geherstructureerd gebied, waarbij versleten en overtollige wegen in het gebied aan 
de openbare omgeving worden onttrokken. Het terrein wordt ingericht met openbaar 
groen en met diverse andere (speel)elementen. De wijze van inrichting wordt in nauwe 
samenspraak met de omwonenden tot stand gebracht, zodat de invulling kan rekenen op 
breed draagvlak. De wegen die direct grenzen aan het gebied worden opgefrist, waarmee 
de uitstraling van het gebied sterk verbeterd wordt en de leefbaarheid een flinke impuls 
krijgt.  
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2.3 Concrete activiteit(en) 
Beschrijf de concrete activiteiten die u gaat uitvoeren om het hierboven genoemde doel te 
realiseren. Welke stappen gaat u zetten? Dit zijn de activiteiten die met het project worden 
uitgevoerd en waarvoor ook kosten in het project gemaakt worden. 
 

De braakliggende gronden (waar de woningen van Lefier gestaan hebben) worden door 
de gemeente Emmen van Lefier overgenomen (overdracht vindt plaats in 
augustus/september). Dit voorjaar is gestart met het maken van een schetsontwerp, in 
nauwe samenspraak met de omwonenden van het gebied, passend binnen de financiële 
kaders.  
Onderstaand schetsontwerp is daarvan het resultaat. Het schetsontwerp zal nu verder 
worden uitgewerkt. Naar verwachting kan eind 2019 of uiterlijk voorjaar 2020 gestart met 
de uitvoering.  
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2.4 De aanpak (uitvoering) 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw project verzoeken wij u te beschrijven hoe 
en door wie het project uitgevoerd gaat worden. Verdeeld over bijvoorbeeld activiteiten in 
de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afrondingsfase. Wie gaat wát doen en met wie 
werkt u samen? Hebben deze partijen al medewerking toegezegd of is dat nog onderdeel 
van het project? 
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De herinrichting van het gebied Achterdiep e.o. is geïnitieerd vanuit het programma 
Wonen (woon- en leefbaarheidsvisie). In de initiatieffase zijn kaders en uitgangspunten 
bepaald, heeft afstemming plaatsgevonden met de portefeuillehouder en is het 
collegebesluit genomen om het project uit te voeren.  
In de voorbereidingsfase wordt het ontwerp uitgewerkt, onder verantwoordelijkheid van 
een projectleider van de gemeente Emmen. Vervolgens wordt de werkomschrijving c.q. 
het bestek gemaakt en het werk aanbesteed. Deze fase is eind 2019 afgerond.  
De uitvoering van het project is gepland tussen januari 2020 en 15 juni 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Doelgroep, Marketing en Communicatie 
Voor wie gaat u dit project uitvoeren? Beschrijf hoe u er voor zorgt dat u uw doelgroep of 
publiek bereikt. Heeft de doelgroep belang bij de resultaten of is er een derde partij die 
graag wil dat de doelgroep mee gaat doen  
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De status van het project wordt gedeeld via de website van de gemeente Emmen en via 
de website van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.  
In de dorpsteamvergaderingen is aandacht voor het project en de gebiedscoördinator van 
de gemeente Emmen stimuleert de betrokkenheid van de inwoners / omwonenden. De 
omwonenden en inwoners die eerder hebben aangegeven te willen meedenken, zijn 
actief benaderd in het ontwerpproces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Planning en begroting 
 
Statdatum project: 12 juni 2018 (datum vaststelling woon- en leefbaarheidsvisie).  
Einddatum project:  15 juni 2020  
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3.1 Beoogde planning 
 2019 2020 

Planning 1 2 3 4 1 2 3 4 

         

 
Legenda         

Voorbereidingsfase          

Uitvoeringsfase         

afrondingsfase         
 
 

3.2 Begroting en Dekkingsplan 
 
Kosten: 
Opruimkosten bestaand gebied   €   15.000,- 
Grondwerk      €   30.000,- 
Afwatering en verhardingen   €   65.000,- 
Facelift direct aangrenzende wegen  €   20.000,- 
Groenvoorzieningen    €   70.000,- 
Inrichting, straatmeubilair, speeltoestellen €   30.000,- 
Openbare verlichting    €   20.000,- 
Bijkomende kosten    €     5.000,-    
Onvoorziene en bijkomende kosten   €   25.000,- 
Voorbereiding en begeleiding   €   35.000,- 
Start- en onderzoekskosten    €      5.000 
Totaal geraamde investering project  € 320.000,-  
  
 
Bekostiging: 
Positief saldo grondexploitatie   : €   30.000,- 
Bijdrage uit fonds fysieke leefomgeving  : € 140.000,- 
Aanvraag subsidie Impuls Volkshuisvesting : € 150.000,- 
 
 
Voor nadere details: zie opgestelde kostenraming van 20-11-2018 en collegebesluit BW 
19.0160 van 23 april 2019. 
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