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O nderwerp : Sti m u leri ng woni n gm arkt 2009-201 4

Geachte voorzitter/leden,

ln de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) van 14 mei

2014 is toegezegd u te informeren over de resultaten van het Drents Woningmarkt-

offensief. Dit willen wij graag doen in de context van onze inspanningen sinds

2008/2009, het moment waarop de crisis zichtbaar werd, om de Drentse woningmarkt

van impulsen te voorzien.

Stimuleringsmaatregel Drentse Woningmarkt
ln 2009 is besloten tot deze maatregel waarmee nieuwbouwprojecten werden on-

dersteund die klaar waren om uitgevoerd te worden , maat waar de crisis de financiële

haalbaarheid onderuit haalde. Voor directe projectondersteuning was € 4,5 miljoen

beschikbaar gesteld, waarvan circa € 3,1 miljoen is toegekend. Hiermee ziinzo'n
470 woningen gerealiseerd waar voorwaarden aan zijn gekoppeld voor inzet van leer-

lingbouwplaatsen en een lagere energieprestatie dan de landelijke normstelling. Van

die 470 woningen zijn er 440 gerealiseerd op binnenstedelijke locaties. Daarmee heeft

de maatregel ook positief bijgedragen aan het beleid voor een duurzame verstede-

lijking.

Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw
Dit noordelijke fonds is in 2009 opgezet om werkgelegenheid in de bouw- en installa-

tiesector te behouden en deze sectoren een goede propositie te bieden op de "markt"

van energierenovatie. Vanuit het fonds zijn regelingen (subsidies, leningen) ontwikkeld

en ingezet voor energiebesparing in de woningvoorraad en een betere betaalbaarheid

van het wonen. Woningcorporaties en particulieren hebben hiervan gebruik gemaakt.

Met dit fonds is bijgedragen aan de verduurzaming van de woningvoorraad.



2

Drents Woningmarktoffensief
Met de ervaringen van de Stimuleringsmaatregel Drentse Woningmarkt, de verder-

gaande terugloop in de werkgelegenheid en de toenemende aandacht voor de be-

staande bouw (onder andere het Regeerakkoord) is in 2013 het idee ontstaan voor

een Drents Woningmarktoffensief. Samen met diverse partijen zijn de doorstroming op

de woningmarkt en de verduurzaming van de woningvoorraad als belangrijkste aan-

dachtsgebieden genoemd waarop in te zetten.

Met de gemeenten en de makelaardij is het idee voor een Startersmanifestatie

Drenthe opgepakt als uitwerking om de doorstroming op de woningmarkt te stimu-

leren. Tegelijk informeerden wij potentiële kopers en particulieren met verbouw-

plannen over wat er wel mogelijk was in de woningmarkt (onder andere lage rente,

meer reële vraagprijzen en laag btw-tarief op arbeidsloon). Van 25 mei tot 15 juni

2013 liep de manifestatie. Bij de start op 25 mei 2013 is in iedere gemeente een

markt georganiseerd met lokale ondernemers (bouwer, installateur, energieadviseur,

inrichter, financieel adviseur en anderen). De provincie ondersteunde de manifestatie

met een gratis energiepakket voor een ieder die in die periode een woning kocht met

een vraagprijs tot € 200.000,--.

De positieve ervaringen hiermee hebben ertoe geleid dat van 10 tot 31 mei 2014 de

Bouw en Woonweken Drenthe zijn georganiseerd. Met de leerpunten van vorig jaar

zijn wederom lokaal markten georganiseerd en is meer energie gestoken in het com-

municeren via lokale kanalen en klantencontacten van ondernemers. Deze campagne

is op een bredere doelgroep gericht geweest dan "koopstarters" en onder de aandacht

gebracht in de "randen" van de provincie.

Voor de verduurzaming van de woningvoorraad is gekeken naar de aanpak die de

gemeente Assen sinds enkele jaren heeft. Met de gemeente Hoogeveen is daar een

vervolg aan gegeven en bezien hoe de "Asser aanpak" kan worden doorontwikkeld,

zodat het overdraagbaar is naar andere gemeenten. De verdere (mogelijk Drenthe-

brede) uitrol vindt dit jaar en begin volgend jaar plaats. De aanpak maakt daarbij deel

uit van de zogeheten "Ondersteuningsstructuurl energiebesparing en duurzame ener-

gieopwekking" (Energieloket) die door de Drentse gemeenten op dit moment wordt

opgezet. Ook gemeenten hebben initiatieven genomen en extra middelen ingezet om

de (verduurzaming van de) woningmarkt te stimuleren.

Resultaten
ln de commissie FCBE is gevraagd naar de resultaten van het Drents Woningmarkt-

offensief. Daarbij kijken wij niet alleen naar het resultaat van 2013, maar betrekken

ook de ervaringen erbij met de Bouw en Woonweken Drenthe 2014. Een van de

doelen met het Drents Woningmarktoffensief was het positief communiceren van wat

wél mogelijk is in een tijd dat het economisch minder gaat. Daarmee heeft de Star-

tersmanifestatie een stevig promotiekarakter gehad wat zich moeilijk laat meten in

concrete resultaten. Het offensief heeft partijen bij elkaar gebracht wat tot onderlinge

afspraken heeft geleid. Het heeft ook bewust gemaakt dat in tijden van economische

1 ln maart 2014 is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ondersteuningsprogramma

voor de uitvoering van het Energieakkoord gepresenteerd. Hierin stelt de VNG onder andere geld be-

schikbaar voor het ondersteunen van regio's bij het opschalen en versnellen van bestaande initiatieven

rond energiebesparing en duurzame energieopwekking op basis van een gebiedsgerichte aanpak. De

Drentse gemeenten is voor de jaren 2014 tot en met 201 6 door de VNG een bedrag van € 300.000,- toe-

gezegd.
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tegenwind het waardevol is elkaar op te zoeken en dat met bundeling van krachten en

middelen je meer effect sorteert. Wellicht voor de hand liggend maar daarom niet van-

zelfsprekend.

Wat in die periode van mei/juni 2013 is opgevallen, is dat het aantal woningverkopen

in die periode toenam ten opzichte van de verkopen in de maanden ervoor. Voor een

deel was dit de landelijke trend, maar uit de contacten met kopers bleek de Starters-

manifestatie daar ook aan bij te hebben gedragen. ln de periode 25 mei-15 juni 2013

zijn circa 150 woningen met een vraagprijs tot € 200.000,-- verkocht. Kopers van deze

woningen kregen van de provincie een gratis energiepakket aangeboden ter waarde

van € 1 .850,--. Hiervan hebben I 14 kopers gebruik gemaakt en een gratis energie-

bespaaradvies laten opstellen. 75 kopers hebben op dat moment ook besloten maat-

regelen te laten uitvoeren. Daarmee is een impuls gegeven aan de verduurzaming

van de woningvoorraad en de lokale werkgelegenheid in Drenthe.

Een ander resultaat van de manifestatie is dat ondernemers het zeer gewaardeerd

hebben dat de overheid dit initiatief heeft genomen. Tijdens de lokale "markten"

hebben zijzich gezamenlijk kunnen presenteren en onderling contacten kunnen

leggen. ln diverse gemeenten was dat ook met de Bouw en Woonweken afgelopen

mei terug te zien, waar op een uitzondering na de lokale markten breder werden op-

gezet met meer betrokkenheid van ondernemers. ln die zin tonen de gehouden mani-

festaties aan dat er een behoefte is om lokaal en laagdrempelig samenwerking met

ondernemers te organiseren, waarin de overheid in een andere, meer "promotende"

rolzit.

Tot slot
Het Drents Woningmarktoffensief staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van con-

tinue inspanningen van de provincie om woning(ver)bouw en de verduurzaming van

de woningvoorraad te stimuleren. De inspanningen gericht op het bevorderen van

samenwerking in de bouw- en installatiekolom en de oprichting van zogeheten consor-

tia die particulieren met een klantgerichte benadering "ontzorgen" (SLIM Wonen met

Energie) zijn daar een goed voorbeeld van. Recente campagnes en regelingen als

Zon zoekl Drent, Drentse Energiepremie en Regeling Stimulering herontwikkeling en

herbestemming van vastgoed, stimuleren kleinschalige initiatieven (particuliere wonin-
gen, vastgoedobjecten) en daarmee de lokale werkgelegenheid in Drenthe.

Hoogachtend,

Gede van Drenthe,
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, voorzitter
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