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de voorzitter en leden van 
provinciale staten van Drenthe 
 
  

 
 
 
 
 
 
Assen, 6 april 2005 
Ons kenmerk 14/5.5/2005002923 
Behandeld door de heer D. Kuiper (0592) 36 56 12 
Onderwerp: Convenant woningbouwafspraken 2005 tot 2010 provincie Drenthe - regio 
Emmen 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Begin 2002 heeft het Rijk ten aanzien van twintig stedelijke regio's, waaronder  
Emmen, zogeheten intentieafspraken gemaakt over de verstedelijking. Het kabinet 
heeft in de sindsdien gewijzigde (economische) omstandigheden aanleiding gezien tot 
een koerswijziging in het verstedelijkingsbeleid. De nadruk is komen te liggen op  
terugdringing van het woningtekort, een kwaliteitsslag in het woningbestand en stimu-
lering van eigenbouw. Hoofddoel is nu de stagnerende woningmarkt weer in beweging 
te brengen door in samenhang de woningproductie aan te jagen, de herstructurering 
te stimuleren en het huurbeleid te moderniseren. Provincies en kaderwetgebieden is 
een rol als medeaanjager toebedacht. Een en ander is per regio vastgelegd in een 
parapluconvenant. 
 
In overleg met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe heeft het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het Convenant woningbouw-
afspraken 2005 tot 2010 provincie Drenthe - regio Emmen opgesteld. De drie betrok-
ken partijen zullen het convenant op woensdag 13 april 2005 ondertekenen tijdens het 
werkbezoek van minister Dekker aan Emmen. Gedeputeerde mevrouw A. Haarsma 
ondertekent namens de provincie Drenthe. 
 
Uitgangspunt van de woningbouwafspraken is het woningtekort in alle twintig stedelij-
ke regio's in 2010 terug te brengen tot 1,5%. Hiertoe moeten in Emmen per saldo 
1.721 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. In combinatie daarmee wordt 
beoogd bodemsanering, groen, openbaar vervoer en infrastructuur in de regio te  
bevorderen. 
Het Rijk stelt voor de woningproductie in Emmen een Besluit locatiegebonden  
subsidie (BLS)-budget aan de provincie Drenthe beschikbaar van € 735,-- per woning 
(totaalbedrag € 1.265.306,--).  
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De provincie keert deze subsidie aan de gemeente Emmen uit naar rato van het aan-
tal woningen dat daadwerkelijk per saldo is toegevoegd. Voor wat betreft bodemsane-
ring, groen, openbaar vervoer en infrastructuur, worden in het convenant eerdere  
afspraken met het Rijk herbevestigd. Het levert Emmen voor deze sectoren geen  
extra financiële middelen op. 
 
In vergelijking met de intentieafspraken van 2002 gaat Emmen er in financiële zin fors 
op achteruit: € 4.815.000,-- versus € 1.265.306,--. Volgens het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de gemeente namelijk nau-
welijks woningtekort, terwijl de gemeente daarentegen het woningaanbod met ten 
minste 3.854 woningen wil vergroten, mits deze activiteit met voldoende rijksmiddelen 
wordt ondersteund. Verder pakt de gehanteerde berekeningsmethodiek (PRIMOS-
model) uit 1997 voor Emmen nadelig uit en mag de overschrijding van de grens van 
100.000 inwoners niet in de beschouwing worden betrokken.  
 
Vanaf begin 2004 hebben ambtelijke vertegenwoordigers van het Rijk, de provincie 
Drenthe en de gemeente Emmen over de convenanttekst onderhandeld. Bij brief d.d. 
14 juli 2004 heeft ons college de minister met klem gevraagd het voorgenomen beleid 
met betrekking tot Emmen te heroverwegen en de in het kader van de woningbouw-
afspraken aan deze gemeente toe te kennen middelen te vergroten. Betere resultaten 
blijken voor de regio echter niet haalbaar te zijn. Het niet ondertekenen van het con-
venant heeft als consequentie dat afstand wordt gedaan van de aanspraak op 
€ 1.265.306,-- aan BLS-middelen. Bovendien zal te zijner tijd een beroep worden  
gedaan op de inzet in Emmen van BLS-middelen die vrijvallen wanneer elders de 
overeengekomen woningproductie niet wordt gehaald. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Emmen en ons college hebben 
daarom besloten met dit convenant akkoord te gaan. 
Beide colleges hebben tevens besloten in brieven aan respectievelijk de minister van 
landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de minister van verkeer en waterstaat, deze 
bewindslieden te wijzen op het ontbreken van een specifieke financiële inbreng van 
beide ministeries in de integrale woningbouwopgave voor Emmen. Een en ander con-
form de gang van zaken bij het convenant voor de Regio Groningen-Assen. 
 
Ter verdere informatie zijn de tekst van het Convenant woningbouwafspraken 2005 tot 
2010 provincie Drenthe - regio Emmen en de brieven aan beide ministers aan deze 
brief toegevoegd. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
aw/coll. 
 



























Aan: 
de minister van landbouw, natuur  
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2500 EK  's-GRAVENHAGE 
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Assen, 7 april 2005 
Ons kenmerk 14/5.5/2005002923 
Behandeld door de heer D. Kuiper (0592) 36 56 12 
Onderwerp: Convenant woningbouwafspraken 2005-2010 provincie Drenthe -
 gemeente Emmen 
 
 
 
Geachte heer Veerman, 
 
Het college van gedeputeerde staten van Drenthe en het college van burgemeester 
en wethouders van Emmen hebben beide besloten het Convenant woningbouwaf-
spraken 2005-2010 provincie Drenthe te ondertekenen. 
Artikel 4 van het convenant heeft betrekking op groen(voorzieningen).  
Omdat groenvoorzieningen van groot belang zijn voor woningbouw, onderschrijven de 
twee colleges de opname van deze beleidssector in het convenant. Artikel 4 is echter 
beperkt tot een verwijzing naar het ILG voor Groen om de stad en ISV-2 voor Groen in 
de stad. Dit is slechts een herbevestiging van afspraken die eerder zijn gemaakt in het 
kader van de decentralisatie van het rijksbeleid. 
 
Voor Groen om de stad is echter vooralsnog geen geld op de begroting van uw depar-
tement voor de provincie Drenthe gereserveerd en in artikel 4, eerste lid, is aangege-
ven dat in het kader van het huidige rijksprogramma Recreatie om de stad geen af-
spraken (ten aanzien van Emmen) zijn gemaakt. 
 
Beide colleges zien artikel 4 als een uiting van de intentie van uw ministerie betrokken 
te willen zijn bij een integrale benadering van de onderhavige woningbouwopgave 
voor de regio Emmen. Zij waarderen deze intentie, maar constateren dat het huidige 
rijksbeleid onvoldoende ruimte biedt om met name de voorgenomen groenprojecten in 
en rond Emmen binnen de gestelde termijnen te realiseren. Het betreft hier met name 
de realisering van het Landschapvenster Delftlanden als grootschalige groene over-
gangs- en inpassingszone naar het landelijk gebied. Dit Landschapvenster omvat 
26 ha waarvan ten hoogste 10 ha in de grondexploitatie van de pas in ontwikkeling 
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genomen woonwijk Delftlanden is gedekt. Verder gaat het om de aanleg van de stads-
randzone Zuid, opgenomen in het Provinciaal omgevingsplan II. 
 
Niet alleen de beoogde woningbouwopgave, maar ook de gehele stedelijke ontwikke-
ling van Emmen wordt door het structurele tekort aan financiën ten behoeve van 
groenvoorzieningen belemmerd. Beide colleges willen deze ongewenste situatie 
graag doorbreken en zullen daartoe de discussie met het Rijk over de omvang van de 
financiële middelen via ILG en andere voor Emmen aan te wenden middelen voortzet-
ten. 
 
Een afschrift van deze brief is gezonden aan de minister van volkshuisvesting, ruimte-
lijke ordening en milieubeheer. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Emmen, 
 
 
 
 
 , secretaris , burgemeester 
 
it/coll. 
 
Afschrift aan de minister van VROM, Postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage 
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de minister van verkeer en waterstaat 
t.a.v. mevrouw drs. K.M.H. Peijs 
Postbus 20901 
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Assen, 7 april 2005 
Ons kenmerk 14/5.5/2005002923 
Behandeld door de heer D. Kuiper (0592) 36 56 12 
Onderwerp: Convenant woningbouwafspraken 2005-2010 provincie Drenthe -
 gemeente Emmen 
 
 
 
Geachte mevrouw Peijs, 
 
Het college van gedeputeerde staten van Drenthe en het college van burgemeester 
en wethouders van Emmen hebben beide besloten het Convenant woningbouwaf-
spraken 2005-2010 provincie Drenthe te ondertekenen. 
Artikel 3 van het convenant heeft betrekking op openbaar vervoer en infrastructuur.  
Omdat een goede ontsluiting via infrastructuur en openbaar vervoer van groot belang 
is voor woningbouw, onderschrijven de twee colleges de opname van deze beleids-
sectoren in het convenant. 
 
In artikel 3 wordt echter slechts verwezen naar reguliere bijdragen die via de gebun-
delde doeluitkering+/brede doeluitkering (BDU) worden verstrekt. Dit is slechts een 
herbevestiging van afspraken die eerder zijn gemaakt in het kader van de decentrali-
satie van het rijksbeleid. 
 
Beide colleges zien artikel 3 als een uiting van de intentie van uw ministerie betrokken 
te willen zijn bij een integrale benadering van de onderhavige woningbouwopgave 
voor de regio Emmen. Zij waarderen deze intentie, maar constateren dat de middelen 
die het Rijk via de BDU beschikbaar stelt, volstrekt onvoldoende zijn om de voorge-
nomen OV- en infrastructuurprojecten in en rond Emmen binnen de gestelde termij-
nen te realiseren. Het betreft hier met name maatregelen ten aanzien van de Nieuw-
Amsterdamsestraat en de bouw van het station Emmen-Zuid: projecten die zijn opge-
nomen in de Intentieafspraken die de provincie Drenthe en de gemeente Emmen in 
oktober 2001 met het Rijk (staatssecretaris Remkes) hebben gemaakt. 
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Niet alleen de beoogde woningbouwopgave, maar ook de gehele stedelijke ontwikke-
ling van Emmen wordt door het structurele tekort van de BDU ernstig belemmerd. 
Beide colleges willen deze ongewenste situatie graag doorbreken en zullen daartoe 
de discussie met het Rijk over de omvang van de financiële middelen via de BDU en 
andere voor Emmen aan te wenden middelen voortzetten. 
 
Een afschrift van deze brief is gezonden aan de minister van volkshuisvesting, ruimte-
lijke ordening en milieubeheer. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders van Emmen, 
 
 
 
 
 , secretaris , burgemeester 
 
it/coll. 
 
Afschrift aan de minister van VROM, Postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage 
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