
prov incie h uis rVesterbrink r, Assen
postadres Postbus r22,94oo Ac Assen

w-ww'drenthe.nl
o59z - 36 55 51

pro'uincieprenthe

Aan:
de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 15 december 2020
Ons kenm e rk 51 15.'1312020002575

Behandeld door de heer U.P. Leever (0592) 3654 46

Onderwerp: Uitvoering Motie M 2020-27 Ruimte binnen de woningwet voor partici-
patie van corporaties
Status: .Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

.ln uw vergadering van 7 oktober 2020 is de motie Ruimte binnen de Woningwet voor
participatie van corporaties aangenomen (M2020-27). Woningcorporaties moeten
volgens de motie meer wettelijke ruimte worden geboden om deel te nemen in initia-
tieven om particulier woningbezit gelijktijdig te verduurzamen met de eigen woning-
voorraad. U verzoekt ons bij de minister aan te dringen op meer praktische oplos-
singen, zodat woningcorporaties kunnen participeren in initiatieven om particulier
eigendom gelijktijdig met de eigen woningvoorraad te kunnen verduurzamen.

Hierbij informeren wij u over de acties die op basis van motie M 2020-27 door ons zijn
ondernomen.

ln oktober van dit jaar is met minister Ollongren en de DG Woningmarkt gesproken.
Hier is ook de slagkracht van woningcorporaties ter sprake gekomen, waarbij is aan-
gedrongen op meer wettelijke ruimte voor woningcorporaties voor het oppakken van

hun maatschappelijke taak ten behoeve van de verduurzaming van particulier
vastgoed, zeker daar waar dit in het verlengde van hun werkzaamheden ligt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan aangrenzende particuliere woningen in een rijtje van de cor-
poratie.

ln dit verband is al eerder met de Autoriteit Woningmarkt (AW) van BZK gesproken

over de wijze waarop bestaande regelgeving geïnterpreteerd moet worden, omdat de
AW aangeeft dat er meer kan dan gedacht, maar dit in de praktijk uitblijft.
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ln onze lobbyboodschap blijven wij ook de komende periode aansturen op meer
ruimte voor woningcorporaties, overigens ook met de woningcorporaties zelf, als het
nodig is ook in experimentvorm.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


