
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.10/2022001793 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe (Motie 
2021-38)   
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de subsidieregeling Knel-
puntenpot wonen, waarmee wij uw motie M2021-38 ter uitvoering brengen.  
 
Aanleiding    
Samen met de Drentse gemeenten en corporaties werkt de provincie aan de 
Drentse Woonagenda om vraag en aanbod in de woningvoorraad in balans te 
houden en aan te laten sluiten bij de behoefte. Onze gezamenlijke ambitie is om 
13.000 woningen tot 2030 tot realisatie te brengen, met aandacht voor de kwa-
liteit, kwantiteit, doelgroepen, leefbaarheid, levensduur, duurzaamheid en lo- 
catie van de huidige en toekomstige Drentse woningvoorraad. 
 
Op 10 november 2021 hebt u door middel van motie M2021-38 ons opgeroepen 
€ 1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten bij het 
ontwikkelen van woningbouwplannen en transformatieopgaven, zoals het  
gebrek aan voldoende mensen en kundig personeel. In aanvulling op de inzet 
van ons Impulsteam Wonen en om invulling te geven aan onze financiële bij-
drage aan de woonopgave(n), hebben wij een subsidieregeling opgesteld.   
 
Inzet en voorwaarden 
De subsidieregeling is bedoeld om woningbouwprojecten op gang te krijgen 
waarbij de omstandigheden op en rondom de locatie ervoor zorgen dat de  
kostprijs (om een bouwrijpe kavel te realiseren), hoger is dan de opbrengst-
waarde. 
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Bij het opstellen van de regeling is rekening gehouden met een aantal voor-
waarden, zodat de subsidie gericht bijdraagt aan een beter passendere woning-
voorraad en goed aansluit op de gemeentelijke woonvisies. De focus van de re-
geling ligt op inbreiding in dorpen en steden waar al infrastructuur aanwezig is 
en waardoor ook natuur en agrarisch gebied gespaard blijven. Met lagere grond-
prijzen kunnen corporaties ook sociale huurwoningen toevoegen.  
 
Tenslotte is ervoor gekozen om de regeling alleen inzetbaar te maken voor  
plannen die planologisch hard zijn1. De doorlooptijd tot realisatie is voor derge-
lijke plannen doorgaans korter dan bij zachte plannen.  
 
Middelen en bijdrage woningbouw 
Het budget voor de regeling bedraagt in totaal € 1.500.000,--. De middelen voor 
deze regeling bestaan uit de door u vastgestelde reservering van € 1.000.000,-- in 
het kader van de motie Knelpuntenpot Wonen en € 500.000,-- van de door u 
vastgestelde Woonagenda. Hiermee geven wij ook invulling aan het onderdeel 
transitiefaciliteit van de Woonagenda.  
 
Met de regeling hebben wij ook een instrument in handen om de in de begroting 
voorgestelde structurele middelen voor de onrendabele top2 in te kunnen zetten. 
De ervaring die wij opdoen met dit eerste bedrag nemen we mee in het voorstel 
voor uw Staten om de bestemmingsreserve onrendabele top komend jaar te acti-
veren door jaarlijks € 2.500.000,-- te reserveren voor onrendabele toppen. Voor-
afgaand daaraan komen we bij u terug met de opgedane ervaring van deze re-
geling. 
 
De subsidieregeling helpt minimaal 375 woningen te realiseren in Drenthe, uit-
gaande van het maximumbedrag van € 4.000,-- per wooneenheid en een volle-
dige uitputting van de beschikbare € 1.500.000,--. 
 
Gemeenten kunnen onze bijdrage ook inzetten als cofinanciering om een beroep 
te doen op een Rijkssubsidie voor woningbouw. Hiervoor bestaan er diverse rege-
lingen. Hiermee vergroten we de kans om nog meer middelen aan te trekken ten 
behoeve van de Drentse woonopgave. 
 
Aanvraag en looptijd 
De gemeente dient de subsidie aan te vragen en kan dit ook doen in samen- 
werking met een realisator van een woonproject, zoals een ontwikkelaar.  
De regeling loopt tot en met 31 december 2026, rekening houdend met de reali-
satietermijn van woonplannen in Drenthe zoals door onze gemeenten aange- 
geven. De regeling wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 
  

 
1 Een plan wordt hard beschouwd als het bestemmingsplan (onherroepelijk) is vastgesteld, zonder 

wijzigingsbevoegdheid. Een zacht bestemmingsplan bevindt zich nog in een eerder stadium.  
2 Tekorten die ontstaan doordat bij woningbouwprojecten de opbrengsten van bouwrijpe grond  

lager zijn dan de vervaardigingskosten (onrendabele top) en door de voor het woningbouwproject 
noodzakelijke publieke investeringen. 
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Hopend hier u voldoende mee geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe   



Subsidieregeling Knelpuntenpot 
woningrealisatie Drenthe 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe; 
 
gelet op de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017; 
 
overwegende dat: 
 
de provincie Drenthe in de Woonagenda een ambitie heeft uitgesproken om de woningbouw in Drenthe te 
versnellen en passender te maken; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Subsidieregeling knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe vast te stellen. 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
Assen, 15 november 2022 
Kenmerk 5.10/2022001793 
 
Uitgegeven: @ november 2022 
 
 
 
 
 
Subsidieregeling knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe  
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 
Anterieure overeenkomst: privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelende partij(en) 
als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, onderdeel a en artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017; 
Bestaand of aansluitend aan het stedelijk gebied: bestaand stedelijk gebied als bedoeld in artikel 1.1.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening; 
 



Financieel tekort: tekorten die ontstaan doordat bij woningbouwprojecten de opbrengsten van bouwrijpe 
grond lager zijn dan de vervaardigingskosten (onrendabele top) en door de voor het woningbouwproject 
noodzakelijke publieke investeringen; 
Grondexploitatie: exploitatieplan als bedoeld in Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening; 
Planologische planstatus hard: een onherroepelijk bestemmingsplan of inpassingsplan, onherroepelijk 
bestemmingsplan met uitvoeringsplicht, vastgesteld bestemmingsplan of inpassingsplan of vastgesteld 
bestemmingsplan met uitvoeringsplicht; 
 
Primaire doelgroep: een in de gemeentelijke Woonvisie gedefinieerde doelgroep in het kader van 
woningbouw, waarvoor de te realiseren woningen beoogd worden. Een doelgroep bevat tenminste 1 van 
de 3 elementen: een leeftijdscategorie, een sociaal-economische categorie, een categorie op basis van 
hun status op de woningmarkt;  
 
Provinciale omgevingsvisie: visie met de daarin wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen, te 
weten de provinciale structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het 
Provinciaal Verkeers- en vervoersplan; 
 
Woningbouwproject: project voor de bouw van bouwkundig met elkaar verbonden woningen en 
bouwkundig daarmee verbonden niet-woningbouwdelen; 
Woondeal Drenthe: afspraak tussen Rijk, provincie, gemeenten en corporaties over het aantal en het type 
te bouwen woningen in de provincie tot 2030. Tevens bevatten de regionale woondeals werkafspraken 
om tot deze gezamenlijke ambitie te komen;  
 
Wooneenheid: een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is 
bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden;  
 
Woonvisie: visie waarin alle aspecten van wonen aan bod komen, zoals kwantiteit, kwaliteit, locaties, 
woonruimteverdeling, doelgroepen en de rol van woningcorporaties. 
 

Artikel 2 Doel 
 
De subsidie heeft tot doel het wegnemen van knelpunten bij woningbouwplannen en 
transformatieopgaven in Drenthe ter versnelling van de realisatie van de Drentse woningbouwopgave. 
 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten 
 
Subsidie kan worden verstrekt voor het financieel tekort blijkens een grondexploitatie of anterieure 
overeenkomst voor een woningbouwproject voor de bouw van wooneenheden. 
 

Artikel 4 Doelgroep 
 
Subsidie kan worden aangevraagd door een Drentse gemeente of door een realisator via een Drentse 
gemeente. 
 

Artikel 5 Aanvraag 
 
Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden. 
 

Artikel 6 Weigeringsgronden 
 



In aanvulling op de weigeringsgronden van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien: 
a. het plan in strijd is met de provinciale omgevingsvisie;  
b. de gemeente kostenverhaal toepast als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;  
c. de aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor eerder een provinciale subsidie is verstrekt;  
d. het woningbouwproject betrekking heeft op de bouw van woningen die niet worden gerealiseerd voor 

onbepaalde tijd;  
e. de aanvrager is gestart met de subsidiabele activiteiten voordat de subsidieaanvraag is ingediend. 
 

Artikel 7 Toetsingscriteria 
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet, in aanvulling op artikel 1.12 van de Asv, voldaan worden 
aan de volgende criteria: 
a. er is aantoonbaar sprake van een financieel tekort blijkens een grondexploitatie of anterieure 

overeenkomst voor een woningbouwproject;  
b. de aanvraag heeft betrekking op een woningbouwproject dat deel uitmaakt van de Woondeal Drenthe;  
c. het gehele plangebied van het project ligt binnen het bestaand of aansluitend aan het stedelijk gebied 

van de provincie Drenthe;  
d. de aanvraag heeft betrekking op minimaal 15 wooneenheden;  
e. het plan heeft betrekking op één project in een afgebakend gebied in één dorp of wijk;  
f. het plan bevindt zich in de planologische planstatus hard;  
g. de te realiseren wooneenheden hebben betrekking op tenminste één van de in de woonvisie 

benoemde doelgroepen;  
h. uit de aanvraag blijkt dat het woningbouwproject binnen drie jaar na indieningsdatum van de 

subsidieaanvraag uitgevoerd kan worden;  
i. uit de aanvraag blijkt dat de activiteiten binnen twee jaar na start van de uitvoering gerealiseerd 

kunnen worden. 
 

Artikel 8 Subsidieverplichtingen 
 

Artikel 7, onderdelen h en i gelden tevens als subsidieverplichtingen. 
 

Artikel 9 Subsidiabele kosten 
 
De subsidiabele kosten betreffen uitsluitend het financiële tekort blijkens grondexploitatie of anterieure 
overeenkomst bij een woningbouwproject voor de bouw van wooneenheden. 
 

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten 
 
Financiële tekorten binnen een woningbouwproject die niet gerelateerd zijn aan woningbouw voor de 
primaire doelgroep blijkens de gemeentelijke woonvisie zijn niet subsidiabel. 
 

Artikel 11 Subsidiehoogte 
 
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 4.000,-- per te realiseren wooneenheid, tot in totaal 
maximaal het bedrag van het tekort in de grondexploitatie of anterieure overeenkomst bij indiening van de 
subsidieaanvraag, met een maximum van € 100.000,-- per aanvraag.  
 

Artikel 12 Verdeelsystematiek 
 



1. Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de 
subsidieaanvragen. 

2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag en tijdstip zijn 
ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die 
aanvragen vastgesteld door middel van loting. 

 

Artikel 13 Subsidieplafond 
 
Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 1.500.000,--. 
 

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt van rechtswege op 31 december 
2026. 
 

Artikel 15 Overgangsrecht 
 
Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die voor 31 december 2026 zijn aangevraagd op grond 
van deze regeling. 
 


