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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de Uitvoeringsregeling lmpuls
Volkshuisvesting.

Voorgeschiedenis
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 be-
schikbaar 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 regeling
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.

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

Het budget van de lmpuls Volkshuisvesting heeft een looptijd tot en met september
2020. De lmpuls is in een vaste verdeling beschikbaar voor de twaalf Drentse ge-
meenten.
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Verloop uitvoeri ngsregeling
Met deze brief informeren wij u over de aangevraagde en verleende subsidies vanaf
het begin van de regeling tot en met het heden. Van enkele projecten hebt u reeds
kennis kunnen nemen aangezien deze projecten door middel van de voorhangproce-
dure voor eventuele wensen of bedenkingen met u gedeeld zijn.

ln 2018 heeft de gemeente Meppel een aanvraag ingediend. ln 2019 hebben zeven
gemeenten een aanvraag ingediend, namelijk Assen, Coevorden, Emmen,
De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Westerveld. Enkele gemeenten hebben
meer dan één aanvraag ingediend. Het totaal aantal ingediende projecten staat op elf
Bijeen drietal projecten wordt nu naar de mogelijkheden voor de lmpuls Volkshuis-
vesting gekeken. Ons streven is om voor 1 september 2020 een provinciale bijdrage
geleverd te hebben aan projecten in alle twaalf gemeenten. Hiervoor zijn wij nu op de
goede weg.

ln de bijlage vindt u een kort overzicht van alle aangevraagde en verleende subsidies
ln deze bijlage vindt u ook de aangevraagde bedragen terug.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Bijlage Stand van zaken
mdlcoll.



Stand van zaken 

 

Aanvragen 2018  

 

Meppel 

de gebiedsontwikkeling van Het Vledder 

nabij het centrum van Meppel. De 

doelstellingen van dit projecten waren 

het aanpakken van een "rotte kies" in de 

binnenstad, het vergroten van de mix 

aan woonmilieus en het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit. Bij de 

herinrichting is rekening gehouden met 

duurzaamheid en het verhogen van de 

stedelijke kwaliteit.  

 

De gemeente Meppel vroeg hiervoor 

een bedrag van €152.368. Dit is het 

totaal beschikbare bedrag voor de 

gemeente Meppel. De provinciale bijdrage is ingezet voor herstructurering. De cofinanciering is 

bekostigd door de gemeente zelf. 

 

Aanvragen 2019  

 

Assen 

De gemeente Assen heeft in begin 2019 

een aanvraag gedaan. Deze aanvraag 

betreft het herstructureringsplan 

Meester P.J. Troelstralaan, in Assen. De 

fysieke ingrepen in de buurt worden 

gebruikt als middel om in contact te 

komen met de buurtbewoners. Alle 

huurders van de woningen die 

onderdeel zijn van de herstructurering 

worden thuis bezocht, zodat in een 

vroegtijdig stadium sociaaleconomische 

vraagstukken kunnen worden 

gesignaleerd. De huisbezoeken worden 

ingegaan met aandacht voor de 

volledige leefsituatie, zodat duidelijk wordt of iemand behoefte heeft aan hulp op andere terreinen dan 

de fysieke woning. Corporatie Actium, welzijnsorganisatie Vaart Welzijn en de gemeente Assen 

trekken hierin gezamenlijk op.  

 

De gemeente Assen vroeg hiervoor een bijdrage van € 255.000,--, het totale beschikbare 

subsidiebedrag voor de gemeente. De provinciale bijdrage wordt gebruikt voor het verbeteren van de 

fysieke leefomgeving rondom de woningen. De cofinanciering wordt gedragen door de gemeente zelf. 

 

  



Coevorden (1)  

De gemeente Coevorden heeft een aanvraag gedaan voor het renovatieproject van de Woon-

zorglocatie de Voorde aan de rand van het centrum van Coevorden. Op deze locatie worden 56 

verouderde aanleunwoningen gesloopt en gefaseerd vervangen door 52 nieuwe woningen.  

Daarnaast wordt een zorgsteunpunt gerealiseerd en wordt de nieuwe gemeenschappelijke tuin de-

mentievriendelijk ingericht. Het deel van het zorgcomplex dat blijft bestaan wordt verduurzaamd. De 

huidige woningen zijn verouderd en bovendien energetisch slecht. Dit geldt ook voor het zorgpunt. 

Renovatie is in belang van de levensloopbestendigheid van de woningen en de ervaren leefbaarheid 

van de bewoners. De bouwplannen sluiten aan op de vraag in de omgeving en er wordt rekening 

gehouden met de demografische ontwikkelingen van het gebied. Aan het bouwplan is een participatief 

proces voorafgegaan waarbij naast Tangenborgh ook de bewoners waren betrokken.  

 

De provinciale bijdrage is € 87.884,--. Deze bijdrage wordt ingezet voor de sloopwerkzaamheden. De 

cofinanciering wordt gedragen door de woningcorporatie Domesta. 

  

Coevorden (2) 

De gemeente Coevorden heeft een provinciale bijdrage gevraagd voor het project Jongbloed in het 

dorp Sleen. Hier worden negen nieuwe en duurzame sociale huurwoningen gerealiseerd, waaronder 

zeven seniorenwoningen. Dit nieuwbouwproject levert een kwalitatieve en energetische verbetering 

aan de woonvoorraad op. Daarnaast maakt dit nieuwbouwproject wonen in de wijk Jongbloed mogelijk 

voor verschillende inkomensniveaus.   

 

De provinciale bijdrage van € 65.913,-- wordt ingezet voor verduurzamingsmaatregelingen. De 

cofinanciering van het project wordt gedragen door de woningbouwcorporatie Woonservice. Dit is de 

tweede aanvraag van de gemeente Coevorden. Tezamen met de eerste aanvraag hebben zij 

aanspraak gemaakt op het totale subsidiebedrag voor de gemeente Coevorden. 

 

  



De Wolden  

De provincie draagt bij aan 

het nieuwbouwproject op de 

locatie van de oude locatie 

van de basisschool de Dissel 

in Ruinerwold. Momenteel 

geeft deze locatie een 

verpauperde indruk. Het 

bouwen van woningen op 

deze locatie verhelpt niet 

alleen deze verpauperde 

indruk maar verhoogt ook de 

kwaliteit van de 

woningvoorraad. Op de 

woonrijpe locatie komen tien 

duurzame woningen met 

koopprijzen tot € 230.000,-- 

von. De bouw van deze 

huizen sluit aan bij de lokale 

woonvraag en de 

gemeentelijke woonvisie.  

 

Voor dit project is € 129.207,-

- aangevraagd, het maximale subsidiebedrag voor de gemeente De Wolden. De provinciale bijdrage 

wordt in ingezet voor sloop en renovatie. De cofinanciering wordt gedragen door de gemeente zelf.  

 

 
Emmen  (1) 

De gemeente Emmen heeft een 

aanvraag gedaan voor de laatste 

fase van het nieuwbouwproject 

Achterdiep in Nieuw Weerdinge. 

Op deze locatie zijn 70 woningen 

gesloopt en 16 

levensloopbestendige 

seniorenwoningen teruggebouwd. 

Bij het aantal terug gebouwde 

woningen is rekening gehouden 

met de regionale demografische 

ontwikkelingen. Omdat er in eerste 

instantie een plan lag voor het 

terugbouwen van meer woningen is 

een "rotte kies" ontstaan op de 

voormalige bouwlocatie. Samen 

met de provinciale bijdrage wordt de directe leefomgeving rondom de nieuwe huurwoningen nu 

opgeknapt. 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.  

 



De gemeente heeft voor dit project een provinciale bijdrage van € 150.000,-- aangevraagd. De 

cofinanciering wordt gedragen door de gemeente zelf. Het overige deel van de beschikbare subsidie 

is aangevraagd voor een tweede project. De omschrijving van dat project staat hieronder. 

 

Emmen  (2) 

De tweede aanvraag van de gemeente 

Emmen betreft de gebiedsgerichte aanpak van 

drie hofjes in Veenoord. De sociale 

huurwoningen in deze hofjes worden 

verduurzaamd en ook esthetisch verbeterd. 

De gemeente en de woningbouwcorporatie 

gaan daarnaast in gesprek met de bewoners 

van zowel de koop als huurwoningen over de 

verduurzamingsaanpak.  

 

De gemeente Emmen heeft een aanvraag 

gedaan van € 158.259,--. De provinciale 

bijdrage wordt ingezet voor de verduurzaming 

van de sociale huurwoningvoorraad. De 

cofinanciering wordt gedragen door de woningbouwcorporatie Woonservice. 

 

  



Hoogeveen (1) 

De gemeente Hoogeveen heeft een aanvraag gedaan voor een provinciale bijdrage aan het 

nieuwbouwproject Woongroep Brederoweg in het centrum van Hoogeveen. Dankzij dit 

nieuwbouwproject worden 36 wooneenheden gecreëerd voor verstandelijk gehandicapte kinderen. De 

realisatie van deze wooneenheden is tot stand gekomen door een participatief proces tussen de 

ouderen van de kinderen, de woningbouwcorporatie en de zorgverlener Philadelphia. De provinciale 

bijdrage wordt ingezet voor de verduurzamingsmaatregelen van de woningen.  

 

De gemeente Hoogeveen heeft voor dit project € 97.630,--. Dit is een deel van de totaal beschikbare 

subsidie. Het tweede deel wordt ingezet voor een project dat hieronder beschreven wordt.  De 

cofinanciering wordt gedragen door Domesta. 

 
Hoogeveen (2) 

De tweede aanvraag van de gemeente Hoogeveen betreft de sloop van 63 woningen en het bouwen 

van 36 nieuwe woningen in de Verzetsbuurt in Hoogeveen. Dankzij deze renovatie wordt de kwaliteit 

van de woningvoorraad verbeterd en duurzamer gemaakt. De gemeente en de woningbouwcorporatie 

Woonconcept onderhouden samen met de buurt contact over de voortgang van de bouwplannen. 

 

De provinciale bijdrage van € 97.631,-- wordt ingezet voor de afronding van de tuinen van de kavels. 

De cofinanciering wordt gedragen door de woningbouwcorporatie Woonconcept. De gemeente 

Hoogeveen heeft twee aanvragen ingediend. Deze aanvraag en bovenstaande aanvraag komen 

samen neer op het totale subsidiebedrag voor de gemeente Hoogeveen. 

 

Midden-Drenthe (1) 

Het bouwproject Jade (deelgebied B) in 

Beilen. Op het terrein waar verouderde 

woningen gesloopt zijn worden 9 

levensloopbestendige huurwoningen en4 

koopwoningen teruggebouwd. Daarnaast 

wordt de leegstaande kleuterschool 

heringericht tot drie appartementen waar 

mensen tijdelijk kunnen wonen. Bovendien 

wordt de groenvoorziening in de directe 

omgeving opgeknapt. Het bouwproject past 

binnen de lokale woonvisie en houdt ook 

rekening met de groeiende vraag naar 

levensloopbestendige (senioren)woningen. 

De huizen worden duurzaam en gasloos 

gebouwd.  

 

De gemeente Midden-Drenthe heeft een 

bedrag van € 50.000,-- aangevraagd. Dit is 

een gedeelte van de totaal beschikbare 

subsidie. De provinciale subsidie wordt 

ingezet voor de kwalitatieve verbetering van 

de directe leefomgeving rondom de nieuwe woningen. De cofinanciering wordt gedragen door de 

gemeente zelf en door de woningbouwcorporatie Woonservice. Het overige subsidiebedrag voor de 

gemeente Midden-Drenthe wordt gebruikt voor een tweede bouwproject. 

 

  



Westerveld 

De gemeente Westerveld heeft een aanvraag gedaan voor het nieuwbouwproject Vledder-Noord. De 

provinciale bijdrage wordt ingezet voor de verduurzamingsmaatregelen van de bouw van de woon-

zorglocatie. Er worden op de locatie Vledder-Noord 32 appartementen, een ontmoetingsruimte en 

zorgverlening faciliterende ruimten gerealiseerd. De uitwerking is tot stand gekomen door nauwe 

samenwerking met betrokkenen uit het dorp.  

 

De gemeente Westerveld heeft € 50.000,-- aangevraagd, dit is een deel van het maximale 

subsidiebedrag. Over eventuele toekomstige aanvragen worden uw Staten tijdens een volgende 

periodieke update geïnformeerd.   

 


