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G eachte voorzitter/l eden,

Graag informeren wij u over de voortgang van de Woonagenda. Sinds de vast-
stelling van deze agenda in de herfst van 2020 zijn er flinke stappen gezet. Het
lmpulsteam Wonen heeft met alle gemeenten contact over de woonplannen en

ondersteunen hen bij de concretisering hiervan. Wij hebben zeer actief lobby
gevoerd richting het Rijk - met resultaat.

De moties die uw Staten hebben aangenomen op 7 juli 2021 en tijdens de meeste
recente begrotingsbehandeling van 10 november 2021, ondersteunen onze
aanpak en helpen richting geven. ln deze brief geven wij aan op welke wijze wij
door middel van de Woonagenda uitvoering geven aan uw moties.

Woonagenda
Wij koersen vol op onze ambitie om met de Drentse Woonagenda minstens
10.000 extra woningen te helpen realiseren in de komende tien jaar.Zo willen
wij meer balans brengen tussen de vraag en het aanbod naar huur- en koop-
woningen, in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit betekent duurzaam, betaal-
baar en levensloopbestendig wonen voor jong en oud, in een prettige fysieke
leefomgeving. Hiertoe helpen we woonplannen ontwikkelen en versnellen, zet-
ten wij het lmpulsteam Wonen in en richten wij onze lobby op het Rijk. Hiermee
beogen we investeringen los te trekken die niet vanuit de markt komen, zoals
voor de bijbehorende voorbereidingskosten en onrendabele toppen.
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Nieuw coalitieakkoord
Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord tussen WD, D66, CDA en de Chris-

tenUnie gepresenteerd. Daarin is aandacht voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. Op dit onderdeel zien wij veel aanknopingspunten voor Drenthe.

Met het voornemen tot het aanstellen van een minister voor Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening geeft het nieuwe kabinet helder de urgentie aan voor wo-
nen in Nederland. Het coalitieakkoord laat zien dat Drenthe met de Woonagen-
da de goede weg is ingeslagen. De doelgroepen en wooninitiatieven sluiten goed

aan bij het coalitieakkoord en de nieuwe Drentse regelingen. We zien kansen

voor de Woningbouwimpuls, de Regiodealmiddelen en het Volkshuisvestings-
fonds in Drenthe.

Vanuit Drenthe hebben wij ons steeds hard gemaakt voor afschaffing van de

verhuurderheffing - dat dit nu geëffectueerd wordt, zien wij als winst. Met het
Rijk zullen we op basis van dit coalitieakkoord zoeken naar aansluiting tussen de

Drentse Woonagenda en de Nationale Woonagenda, waarbij onze huidige inzet
versterkt lijkt te worden.

Wij verwachten nadere afspraken te kunnen maken met het Rijk, onder meer
over woningproductie, monitoring van de voortgang van woonplannen, locaties
en financiering. Voor het versnellen van de bouwopgave zijn goede afspraken
nodig - deze afspraken moeten wel wederkerig zijn en gepaard gaan met finan-
ciële ondersteuning vanuit het Rijk. Het is nu aan de aangekondigde minister
voor Volkshuisvesting om deze wederkerige afspraken met ons te maken.

Woonplannen
Op dit moment hebben wij zicht op ruim 850 plannen van enkele woningen tot
hele grote projecten, met een totale doelstelling van ruim 24.000 woningen. Wij
benadrukken dat gemeenten op vrijwillige en vertrouwelijke basis deze cijfers
met ons delen, aangezien we in Drenthe het uitgangspunt hanteren dat wij niet
sturen op plancapaciteit. De inzet van het impulsteam is erop gericht de meest
prioritaire projecten te ondersteunen en te helpen versnellen. Samen met ge-

meenten bepalen wij welke dit zijn. Het gaat hierbij zowel om nieuwbouw als

om herstructurering, klein of groot.

Deze uiteindelijke selectie van plannen betreft een totaal van 13.000 woningen
binnen een kleine 100 prioritaire plannen. Ongeveer de helft van dit aantal wo-
ningen betreft het maken van nieuwe plannen voor de woningbouwproductie na

2030.

Het ondersteunen van deze plannen doen wij door:
o te helpen extra menskracht te organiseren ten behoeve van kennis en ver-

snelde uitvoering, bijvoorbeeld door het aanstellen van een gebiedseconoom

die gemeenten helpt onrendabele toppen uit te rekenen;
. te helpen met geld en de verwerving van extra middelen, bijvoorbeeld door

wooninitiatieven in hun prille fase te ondersteunen met een opstartsubsidie;
r heel doelgericht te lobbyen om de lokale opgave en de inzet van het Rijk

beter met elkaar te verbinden.
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U hebt ons gevraagd een overzicht te maken van de bouw- en transformatie-
plannen in Drenthe en eventuele knelpunten en de rol van de provincie hierbij in
kaart te brengen (motie 2021-23).Zodra de maatregelen omtrent het coronavirus
het weer toelaten, nodigen wij uw Staten uit voor een vertrouwelijke informatie-
bijeenkomst om u mee te nemen in de werkvoorraad aan Drentse woonplannen
en onze provinciale rol en bijdrage hierin, onder meer wat betreft doelgroepen
en ruimte in dorpen en steden.

Met het Deltaplan voor het Noorden hebben wij samen met de provincies

Friesland, Groningen en Flevoland het aanbod gedaan om te bouwen voor de

landelijke opgave. Voorwaardelijk is dat het Rijk investeert in de bereikbaarheid
van Noord-Nederland via bestaand spoor en de kosten die bij deze woningbouw
komen kijken. Waar de Woonagenda zich op de korte en middellange termijn
richt, is het Deltaplan voor het Noorden voor de lange termijn.

Knelpuntenpot
Woningbouwplannen zijn het meest kansrijk als gemeenten de woonbehoefte en

de locatie goed onderbouwen in de gemeentelijke Woonvisie. Zo wordt de

balans geborgd tussen woningbouw en zaken waar ook ruimte voor nodig is,

zoals natuur en landbouw. lnwoners en belanghebbenden wordt recht gedaan

met een goede afweging, zodat plannen niet stranden bij de rechter. Waar nodig
helpen wij gemeenten om actuele woonvisies hiertoe op te stellen.

Over de volle breedte hebben gemeenten echter een personeelstekort voor het
opstellen van bestemmingsplannen, het leiden van projecten of het behandelen
van vergunningaanvragen. Ook commerciële bureaus hebben moeit met het le-

veren van menskracht.

Ook u constateert dit en hebt ons daarom in uw motie 2021-38 gevraagd een

Knelpuntenpot Wonen in te stellen om knelpunten die in Drenthe worden er-

varen bij het realiseren van nieuwbouw en transformatie te helpen oplossen,

zodat snel extra woningen beschikbaar komen en om een doorkijk te geven naar

de volgende jaren omdat mogelijk aanvullende financiering nodig zal zijn na

2022.

Een knelpunt is bijvoorbeeld dat voor verschillende woningbouwprojecten de

financieringsopgave nog uitgerekend moet worden. Soms moet in een gebied
nog inzichtelijk worden gemaakt waar wel en waar niet gebouwd kan worden.
Voor een aantalwijken en dorpen zou duidelijk moeten worden waarom op al

aangewezen percelen niet gebouwd wordt. Ook moeten vergunningen worden
voorbereid en afgegeven of bestemmingsplannen aangepast.

Om dit te doen verkennen wij daarom momenteel de mogelijkheden om ambte-
naren en projectleiders regionaalte poolen, zodat alle gemeenten zo goed mo-
gelijk bediend kunnen worden en Drenthe aantrekkelijk blijft om te werken. De

extra middelen die u ons verzocht vrijte maken binnen de Begroting2O22zijn
hiervoor zeer welkom.
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Regio's
Wij benaderen de woonopgave in Drenthe gebiedsgericht via de drie regio's
waarin sprake is van een samenhangende woningmarkt. ln de Regio Groningen
Assen (RGA) en de Regio Zwolle (Zuidwest Drenthe) werken wij met gemeenten
aan een verstedelijkingsstrategie onder regie van het Rijk. Om de benodigde
huizen te kunnen bouwen zetten wij in op een Verstedelijkingsakkoord voor
beide regio's.

ln Zuidoost Drenthe werken de BOCE-gemeenten, Aa en Hunze en Hardenberg
samen in de Regiodeal Zuid- en Zuidoost Drenthe. De pijler wonen van de Regio-

deal financiert een experimentele aanpak voor het toekomstbestendig maken
van kwetsbare goedkope koopwoningen.

Met de steun van het lmpulsteam Wonen zijn de gemeenten Borger-Odoorn,

Coevorden, Emmen en Aa en Hunze er in geslaagd aanspraak te maken op het
landelijke Volkshuisvestingsfonds: voor hen is ca. €29 miljoen beschikbaar ge-

komen voor de verduurzaming van woningen.

Lobby woningbouwimpu ls WBI)
Met de WBI versnelt het Rijk concrete woningbouwplannen van 200 woningen of
meer, door 50% van de publiek onrendabele ontoerekenbare top (PORT) te sub-

sidiëren. Dit is het bedrag dat gemeenten binnen een grondexploitatie niet uit de

markt kunnen halen, zoals investeringen in onder meer infrastructuur, energie-
voorzieningen en klimaatadaptieve maatregelen.
ln nauw overleg met Assen en Meppel hebben wij beide gemeenten bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aangemerkt voor een aanvraag voor de

landelijke Woningbouwimpuls (WBl).

Een nadeel van de voorwaarden gekoppeld aan de WBI is, is dat kleinere woning-
bouwprojecten (< 500 woningen) geen aanvraag kunnen indienen. Dit zijn juist
de projecten die in Drenthe veel voorkomen. Dankzij een actieve lobby van onze
kant, heeft de Tweede Kamer onlangs een motie aangenomen die het mogelijk
maakt dat ook een bundeling van kleinere woonplannen kans maakt op finan-
ciering vanuit de 4" tranche WBl.

Doelgroepen en betaalbaarheid
ln ons coalitieprogramma vragen wij extra aandacht voor starters, ouderen en

betaalbaarheid. ln uw motie 2021-19 vraagt u ons om in het kader van gebieds-

ontwikkeling en in overleg met gemeenten en corporaties aandacht te vragen

voor betaalbare woningbouw, aansluitend bij lokale behoeften, ook in binnen-
stedelijk gebied. Wij doen dit door gemeenten te vragen deze doelgroepen na-

drukkelijk mee te nemen in de programmering van hun woonplannen, woon-
visies en in hun prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Voor specifieke
woon-zorgprojecten is € 400.000,-- beschikbaar. Wij verwachten dat in 2022 dui-
delijk wordt waar gemeenten gaan bouwen voor welke doelgroep.

Regiodeal pijler Wonen
Omdat de samenstelling van de bevolking verandert en prognoses ook nog

steeds aangeven dat het aantal huishoudens rond 2030 afneemt, is naast
nieuwbouw ook herstructurering noodzakelijk in de grotere steden en in

Zuidoost Drenthe. Naast renovatie en verduurzaming gaat het hierbij specifiek
om energetisch slechte woningen waarvoor verduurzaming financieel en maat-

schappelijk duurder is dan sloop of nieuwbouw. De vaste lasten voor de be-
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woners zijn in deze gevallen hoog. Corporaties zijn al gestart met sloop en/of
nieuwbouw - in het kader van gemeentelijke wijkvernieuwing en via de Regio-

deal wordt onderzocht welke herstructurerings- en verduurzamingsmaatregelen
mogelijk zijn voor koopwoningen.

Energieneutraal, klimaatadaptief en circulair bouwen
U hebt ons gevraagd om ambities op andere beleidsterreinen te koppelen aan de

woningbouwopgave als uitgangspunt te hanteren en te onderzoeken welke
knelpunten er bestaan op het gebied van toekomstbestendig, energieneutraal,
klimaatadaptief wonen en circulair bouwen en welke rol de provincie kan

hebben in het oplossen hiervan (M2021-30).

Dit doen wij door bij gebiedsontwikkeling klimaatadaptief bouwen mee te
nemen bij het helpen opstellen van een gemeentelijk Programma van Eisen

voor locaties. Bijvoorbeeld om ruimte te maken voor waterberging, collectieve
energiesystemen of het tegengaan van hittestress. Circulair bouwen is onderdeel
van de opdrachtverlening van overheden aan bouwers en ontwikkelaars bij in-
dividuele bouwplannen.

Via de Expeditie EnergieneutraalWonen stimuleren wij gemeenten, marktpar-
tijen en inwoners om woningen steeds meer te verduurzamen. Om toekomst-
bestendig bouwen te borgen in de uitvoering stimuleren wij gemeenten gebruik
te maken van hun wettelijke bevoegdheden, zoals het bestemmingsplan en

publiek-private afspraken.

Wooninitiatieven
Afgelopen november hebben wij een subsidieregeling voor het ondersteunen
van wooninitiatieven gelanceerd. lnwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden
om op basis van een eigen wens en concept nieuwe woonruimte in Drenthe te
realiseren, kunnen hiermee hun plannen verder ontwikkelen. Vanuit de Sociale

Agenda wordt het lmpulsteam aangevuld met specialisten voor de begeleiding
van deze (particuliere) wooninitiatieven. Op dit moment worden ca. 50 woon-
initiatieven begeleid, 14 daarvan maken deel uit van de genoemde 100 prioritaire
projecten.

Structurele oplossingen
De huidige woningnood is niet in een paar jaar opgelost. Locaties vrij maken voor
woningbouw kost tijd, van democratische besluitvorming over plangebieden tot
vergunningen, klimaatmaatregelen en energievoorziening.

Met Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet aanvullend een miljard euro
vrijgemaakt voor woningbouw, 10 miljoen in 10 jaar tijd. Voor heel Nederland is

dit slechts een klein bedrag. Alleen al de Drentse bouwopgave overstijgt het mil-
jard ruim. Wij roepen het kabinet op om structureel middelen vrij te maken ge-

durende meerdere jaren een betrouwbare partner te kunnen zijn voor de realisa-

tie van woonruimte in Nederland.
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Tot slot
Met de Woonagenda zetten wij woonprojecten in gang die een doorlooptijd
hebben die de huidige coalitieperiode ruim overtreft. Met de Voorjaarsnota 2022
zullen wij u zoals gevraagd een doorkijk geven naar wat Drenthe langjarig nodig
heeft. Met deze brief beschouwen we de moties 'Betaalbaar wonen in Drentse
steden' (2021-19) en 'Ambitieus bouwen'(M2021-30) als afgedaan, waarbij deze
in de uitvoering onze doorlopende aandacht houden.

Wij vinden het van belang dat iedereen goed en prettig kan wonen in onze
provincie - jong en oud(er), nu en later. Wij zien het als onze taak dit voor onze
inwoners samen met gemeenten goed voor elkaar te krijgen.

Wij zetten ons met de huidige Woonagenda dan ook onverminderd in zodat
iedereen goed woont in Drenthe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


