
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 11 oktober 2022 
Ons kenmerk 41/5.4/2022001558 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen  
Onderwerp: Stand van zaken ondersteuning kleinschalige wooninitiatieven  
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de ondersteuning van klein-
schalige wooninitiatieven in Drenthe. 
 
Terugblik werkzaamheden 
De afgelopen anderhalf jaar zijn wij vanuit het Impulsteam Wonen intensief  
bezig geweest met het contact leggen met en ondersteunen van een breed scala 
aan wooninitiatieven in de provincie Drenthe.  
Wij hebben gesproken met alle twaalf gemeenten, zowel in Impulsteam-verband 
als tijdens de diverse Drents Wonen Overleggen, maar wij spraken ook met een 
groot aantal dorpsbelangen verenigingen, particulieren in groepsverband en par-
ticuliere grondeigenaren. 
Dit alles heeft geresulteerd in ruim 70 projecten waar wij in meer of mindere 
mate bij betrokken zijn, variërend van het gezamenlijk met een gemeente ont-
wikkelen van een tender voor CPO1-verenigingen, adviseren over het uitgeven 
van kavels, begeleiden van CPO-verenigingen, adviseren aan particuliere ‘ontwik-
kelaars’ die graag voor en met starters willen gaan bouwen of meedenken met 
een particuliere eigenaar over de mogelijkheden van erf splitsen. 
 
Mate van de ondersteuning en subsidiebehoefte 
De mate en intensiviteit van ondersteuning varieert per project en gemeente.  
In de bijlage hebben wij tien verschillende activiteiten onderscheiden en aange-
geven hoeveel projecten op die manier geholpen worden. Kort samengevat zijn 
39 initiatieven voornemens de huidige subsidie aan te vragen, de overige initia-
tieven kunnen op andere wijze geholpen worden tot nadere realisatie.  
 
  

 
1 Collectief particulier opdrachtgeverschap, een juridische organisatievorm van een groep burgers 

om gezamenlijk de realisatie van woningen vorm te geven. 
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Kennisdeling en kennisstructuur 
De vraag naar ondersteuning is groot. Om te kunnen voldoen aan deze vraag 
wordt in oktober aan enkele procesbegeleiders een verdiepende CPO-cursus aan-
geboden zodat meer initiatieven geholpen kunnen worden en zodat er kennis 
voor ondersteuning behouden blijft in Drenthe. Over de Drentse grenzen heen 
wordt met interesse naar onze manier van ondersteuning gekeken. De Drentse 
aanpak wordt op verzoek van de provincie Gelderland met hen gedeeld door 
middel van een korte kennisdelingssessie. 
 
Vooruitblik 
Het werk van de procesbegeleiders loopt ondertussen door, het contact met de 
gemeenten is het afgelopen jaar ook verbeterd waardoor zij meer dan voorheen 
in staat zijn om huidige en toekomstige wooninitiatieven te faciliteren. Daar-
naast verhogen wij het maximale subsidiebedrag voor procesbegeleiding voor 
wooninitiatieven zodat ook complexere casussen tot wasdom kunnen komen. 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Bijlage: Duiding werkzaamheden wooninitiatieven 
mb/coll. 
 



Bijlage: Duiding werkzaamheden wooninitiatieven 
 
Hieronder volgt een beknopt (en niet uitputtend) overzicht van het type werkzaamheden die wij 
als procesbegeleiders Wooninitiatieven vanuit de provincie doen en de gemeenten waar dat op 
van toepassing is. 
 
1. Adviseren gemeenten over wat een wooninitiatief inhoudt, wat het vraagt van de interne or-
ganisatie en welk doel het kan dienen. 
Intensiteit: 12 gemeenten geholpen. 
 
2. Opstellen van brochures over de verschillende facetten zoals instrumentaria voor opstellen en 
uitvoeren woonvisies of definities van verschillende woon 'hypes’. 
Intensiteit: 12 gemeenten geholpen. 
 
3. Intakegesprekken voeren met wooninitiatieven vanuit de inwoners. Analyse van haalbaarheid 
en advies over vervolgstappen. Gesprekken worden altijd gevoerd met medeweten van de des-
betreffende gemeente. 
Intensiteit: 12 gemeenten geholpen. 
 
4. Adviesgesprekken met Dorpsbelangenverenigingen over de wens om woningen aan een kern 
toe te voegen in verband met de leefbaarheid, in samenwerking met BOKD. 
Intensiteit: 22 initiatieven. 
 
5. Als vervolgstap van 4: In kaart brengen van de daadwerkelijke behoefte, samenbrengen van 
de geïnteresseerden en vormen van een solide groep die (financieel) in staat is om een CPO-
traject te doorlopen. Het vormen van een groep wordt gedaan door een extern CPO-proces-
begeleider en wordt gefinancierd door de provincie. 
Intensiteit: 20 initiatieven.  
 
6. Verstrekken van subsidie aan CPO-verenigingen om zelf een procesbegeleider in te huren die 
hen help om ‘grondpositie’ te krijgen. Dit is het punt waarop de plannen dermate concreet zijn 
dat er een grondreservering aangegaan kan worden met de grondeigenaar om gelegenheid te 
krijgen de plannen verder uit te werken. 
Intensiteit: 39 initiatieven (waarvan 2 definitief) 
 
7. Verstrekken van een renteloze lening aan CPO-verenigingen om de kosten voor het uitwerken 
van de plannen voor te kunnen financieren. Dit bedrag wordt teruggestort door de notaris op 
het moment dat de grond aan de vereniging of individuele leden verkocht wordt. 
Intensiteit: 36 initiatieven geïnteresseerd.  
 
8. Adviseren van gemeenten over het uitgeven van grond aan een CPO-vereniging. Dat kan aan 
een specifieke CPO-vereniging, wanneer er aantoonbaar geen andere groepen geïnteresseerd 
zijn, of door middel van een loting of tender wanneer er wel meerdere partijen geïnteresseerd 
zijn (dit was al de standaardprocedure maar krijgt sinds het Didam-arrest extra aandacht). 
Intensiteit: 9 gemeenten.  
 
9. Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij de uitgifte van grotere locaties waar meerdere 
CPO-verenigingen een kavel kunnen kopen. 
Intensiteit: 3 gemeenten. 
 
10. Faciliteren van procesmanager die (ongeveer een dag per week) intern bij de gemeente de 
verschillende wooninitiatieven verder kan brengen door als 'spin in web’ de verschillende. 
Intensiteit: 2 gemeenten.  


