
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 20 december 2022 
Ons kenmerk 51/5.9/2022002100 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Subsidieregeling levensloopbestendig wonen  
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het thema Levensloopbe-
stendig Wonen. Levensloopbestendig wonen is een aandachtspunt vanuit zowel 
de Sociale Agenda als de Woonagenda.  
 
Eerder dit jaar heeft een consultatieronde plaatsgevonden voor de regeling  
levensloopbestendig wonen. Hiervoor is contact gelegd met gemeenten  
(wonen/sociaal), corporaties en Icare, Zilveren Kruis, TZA, VRD1, Techniek  
Nederland. Op basis van de resultaten van de consultatie hebben wij besloten om 
in te zetten op een subsidieregeling die ondersteuning biedt aan concrete, fy-
sieke ingrepen in woningen die als voorbeeld (vliegwieleffect) kunnen dienen en 
ten gunste kunnen komen van de bewustwordingscampagne Lang Zult U Wonen 
Drenthe. De subsidieregeling heeft als doel het geven van een impuls aan initia-
tieven van niet-particuliere woningeigenaren om hun woningen levensloopbe-
stendiger te maken en het creëren van bewustwording over de kansen en moge-
lijkheden van het levensloopbestendig maken van woningen.  
 
De initiatieven die ondersteund worden met deze regeling worden als pilotpro-
jecten gezien die ook onderdeel dienen te vormen van de bewustwordingscam-
pagne. Projecten worden gedurende de voortgang en de realisatie uitgelicht via 
de communicatiekanalen van de campagne. 
 
Voor de regeling is een bedrag van €230.000,-- beschikbaar. Dit bedrag valt bin-
nen de kaders van het thema wonen van de Sociale Agenda. De opgave van het 
levensloopbestendig maken van de Drentse woningvoorraad is fors groter.  

 
1 Technologie & Zorgacademie, Veiligheidsregio Drenthe.  
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Om een grotere rol in die opgave te spelen zou een groter bedrag nodig zijn. De 
huidige regeling is beperkt tot de doelgroepen binnen het kader van de Woon-
agenda en de Sociale Agenda. De initiatieven worden gedurende de looptijd en 
na afloop geëvalueerd op resultaten. Over deze resultaten en het eventueel op-
schalen van de regeling informeren wij u in het najaar van 2023. Mogelijk geeft 
die eerste evaluatie aanleiding tot opschaling, waarmee meer initiatieven bereikt 
kunnen worden.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 


