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Samenvatting 

 

De visie en strategie voor de aanpak van de transitieopgave voor de Limburgse woningmarkt zijn 

verwoord in het Coalitieakkoord, Limburgagenda en de door uw Staten vastgestelde Strategisch 

Kadernota Wonen en Leefbaarheid. Het Transitiefonds betreft een van de uitwerkingen van het 

Programma Wonen en Leefbaarheid en zal zich, naast een faciliterende rol, met name richten op 

financiële ondersteuning van initiatieven die een waardevolle en aantoonbare bijdrage leveren aan de 

transitie van de Limburgse woningmarkt.  

 

Met het Transitiefonds worden provinciale middelen ingezet om vraag en aanbod in de woningmarkt weer 

dusdanig in balans te krijgen dat de noodzakelijke dynamiek in de markt weer op gang wordt gebracht. 

 

De inzet van middelen gebeurt conform de menukaart in het door Provinciale Staten vastgestelde 

uitvoeringskader Sturing in Samenwerking. Het Transitiefonds is onderverdeeld in drie compartimenten: 

Compartiment 1a: Borgstelling en leningen t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Compartiment 1b: Subsidies t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Compartiment 2: Sloopfonds (subsidie) 

 

Het Transitiefonds betreft een fonds voor heel Limburg. Het fonds wordt echter pas per regio (Noord, 

Midden en Zuid) geactiveerd indien de (sub)regio’s een sectorale structuurvisie overeengekomen zijn en 

hebben vastgesteld. 
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1. Kader Transitieaanpak 

 

Het Transitiefonds betreft een uitwerking van het Coalitieakkoord 2012 -2015 Limburg haal het beste uit 

jezelf!: Met het Transitiefonds “herstructurering” worden middelen ingezet ten behoeve van slimme 

oplossingen waarbij andere financiers worden “meegetrokken”. Flankerend aan herstructureringsopgaven 

worden mogelijkheden geboden tot nieuwe kleinschalige wijk- en zorgvoorzieningen en leefbaarheid in de 

wijk. 

 

Verbetering van de kwaliteit van en dynamiek op de woningmarkt is één van de topprioriteiten van de 

Limburgagenda ter voorkoming van een mismatch tussen vraag en aanbod en om de kwaliteit van wonen 

verder te vergroten. 

 

In de Strategische Kadernota Wonen en Leefbaarheid hebben Gedeputeerde Staten de visie op de 

transitie van de woningmarkt en de woon- en leefomgeving en de strategie van de Provincie voor het 

bereiken van die transitie vastgelegd. Doelstelling van het beleid is onder andere er voor zorg te dragen 

dat vraag en aanbod op het vlak van wonen en leven, kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit zodat 

de Limburgse woningmarkt naar behoeven functioneert. De netto woningtoevoegingen moeten aansluiten 

bij de netto vraag. Het type kwaliteit van de woningen moet aansluiten bij de kwaliteitsvraag bestaande uit 

verschillende aspecten zoals: rato huur-koop, prijscategorie, ligging in woonmilieu, type geschiktheid voor 

specifieke doelgroepen en nabijheid van voorzieningen. Doelgroepenbeleid en de mens staan hierbij 

centraal. Het Programmaplan Limburgse Woningmarkt en Leefbaarheid betreft een uitwerking van het 

strategisch kader en is gericht op de uitvoering. 

 

Het Transitiefonds richt zich direct op de aanbodzijde van de woningmarkt en beïnvloedt hiermee ook de 

vraagzijde. Door het transformeren van de aanbodzijde ontstaat een beter vestigingsklimaat waarmee 

ook andere pijlers van het provinciale beleid, waaronder de economische, versterkt worden. 

 

 

2. Motie 369 Verordening Wonen Zuid Limburg 

 

Op 21 juni 2013 hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de Verordening Wonen Zuid Limburg 

ook de motie 369 aangenomen. In de motie wordt het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen een 

Statenvoorstel inzake de uitwerking van een sloopfonds ter besluitvorming voor te leggen. Tevens 

hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten opgeroepen in het Sloopfonds ruimte te maken voor een 

mogelijk pilotproject waarbij een tender wordt uitgewerkt om te bezien of deze wijze van aanpak een 

goede is. Het gevraagde sloopfonds is een integraal onderdeel van het Transitiefonds waarmee de 

transitieopgave breder opgepakt wordt. Na besluitvorming door Provinciale Staten kan het sloopfonds in 

februari operationeel zijn. In dat opzicht is een pilot niet meer noodzakelijk. 

 

 

3. Situatie woningmarkt anno 2013/2014 

 

De Limburgse woningmarkt kent een paradox: door de veranderde demografische situatie is of ontstaat 

er (afhankelijk van de regio) een overschot aan woningen, terwijl er tegelijk een impuls in de vorm van 

nieuwbouw nodig is om de kwalitatieve opgave te realiseren: de woonconsument van vandaag en 

morgen binden aan Limburg, ook als die heel andere woonwensen heeft dan de woningvoorraad nu 

biedt.  
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Toevoegingen aan de Limburgse woningmarkt moeten niet alleen van de juiste soort zijn (d.w.z. voldoen 

aan de specifieke lokale woningbehoefte) maar tegelijk (in ieder geval in de regio Zuid-Limburg) gepaard 

gaan met sloop, zodat de kwantitatieve verhouding in balans blijft c.q. bijgesteld wordt. In plaats van 

sloop kan ook gekozen worden voor substantiële renovaties, gepaard met duurzaamheidsinvesteringen, 

die de levensduur van woningen aanzienlijk verlengen. Hiermee onderscheidt Limburg zich van de 

andere woningmarktgebieden in Nederland, waar nog wel kwantiteit toegevoegd kan worden en er als 

vanzelf nieuwe kwaliteit ontstaat op een organische manier. 

 

In de huidige Limburgse situatie kan de ontwikkeling van de woningvoorraad de dynamiek in de vraag 

niet goed bedienen. Dat leidt tot tekorten in specifieke segmenten, vooral daar waar de snel 

veranderende vraag niet overeenkomt met het bestaande woningaanbod. Dit effect treedt extra scherp 

naar voren door de economische crisis, maar is feitelijk structureler en hangt samen met: 

 het afnemen van de groei van het aantal huishoudens; 

 wel doorgroeien van het aantal eenpersoonshuishoudens; 

 toenemende vergrijzing in combinatie met toenemende ontgroening van de Limburgse bevolking. 

 

Daarnaast is er in Zuid-Limburg (krimpgebied) een overcapaciteit aan woonruimte, een situatie die, met 

ongewijzigd beleid, zich op termijn ook in Noord- en Midden-Limburg (anticipeergebieden) kan voordoen. 

De daarbij optredende leegstand leidt tot leefbaarheidsproblematiek in de wijken. 

 

De demografische ontwikkelingen hebben ook hun doorwerking naar ander sectoren. Zo neemt de 

leegstand in detailhandel verder toe. Er ontstaat ook steeds meer leegstand in bestaand vastgoed, 

waaronder panden die tot het historisch dan wel cultureel erfgoed gerekend mogen worden.  

 

De brochure “Limburgse Woningmarkt in Vogelvlucht”, die als bijlage bij dit kader is bijgevoegd, bevat 

een cijfermatig analyse van de situatie op de woningmarkt. 

 

 

4. De transitieopgave 

 

De belangrijke transitie die de Limburgse woningmarkt door moet maken vergt een solide en doelgerichte 

begeleiding om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen kunnen leiden tot een nieuw evenwicht. Daarvoor is 

brede en niet-vrijblijvende samenwerking op regionaal niveau (Noord, Midden en Zuid) noodzakelijk. 

Limburg breed ligt er een transitieopgave die de markt zelf op dit moment onvoldoende oppakt.  

 

De opgave is als volgt: 

 Kwantitatieve vermindering (regionaal gedifferentieerd) van de woningvoorraad; 

 Realiseren van groei in kwaliteit en diversiteit van het (bestaande) woningaanbod door onder andere 

rekening te houden met: particuliere voorraad, doelgroepen, innovatie (zowel conceptueel als ook 

financieel), duurzaamheid en leefbaarheid; 

 De (mogelijk tijdelijke) toenemende vraag naar huur- in verhouding tot koopwoningen faciliteren; 

 Nieuwe ideeën, constructies en instrumenten te ontwikkelen die de doorstroming op gang brengen. 

 

Om de vereiste kwaliteitsopgave te realiseren is een stevig vervangingstempo van de bestaande 

voorraad noodzakelijk. Sloop en nieuwbouw worden daarom nadrukkelijk gekoppeld: voor nieuwe 

toevoegingen aan de woningmarkt is alleen plaats als ze (regionaal gedifferentieerd) ófwel passen in de 

kwalitatieve opgave ófwel samengaan met sloop van minimaal evenveel woningen uit de bestaande 

voorraad. 
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Renovatie van woningen, gekoppeld aan investeringen in het verhogen van duurzaamheid en flexibiliteit, 

kan de levensduur van woningen aanzienlijk verlengen. Door woningen levensloopbestendig te maken 

wordt de behoefte aan specifieke zorgwoningen beperkt. Bijzondere aandacht heeft de energieprestatie 

van bestaande woningen. 

 

 

5. De rol van de Provincie in de transitieopgave 

 

De Provincie stelt een optimaal vestigingsklimaat centraal. Een kwantitatief en kwalitatief optimaal 

functionerende woningmarkt zorgt mede voor een goed vestigingsklimaat. Achterliggende doelen zijn 

behoud en daar waar nodig herstel van de leefbaarheid, een veerkrachtige samenleving. 

 

Een transitie van de aanbodzijde van de woningmarkt is om die redenen hoogstnoodzakelijk. Binnen het 

vrije marktmechanisme komen initiatieven om een transitie van het aanbod aan vastgoed te realiseren 

echter onvoldoende op gang wat grotendeels wordt veroorzaakt door een aarzeling van financiers en 

investeerders om risico’s aan te gaan. Vóór de crisis zou de oplossing van de woningmarkt-problematiek 

aan de bouwondernemers, corporaties en particuliere bouwers kunnen worden overgelaten, met beperkte 

sturing van de overheid. Die tijden zijn echter veranderd. De woningmarkt vraagt om een impuls vanuit de 

overheid om de noodzakelijke transitie wel op gang te krijgen. Ook in het nationaal “woonakkoord” tussen 

de regeringspartijen, D66, ChristenUnie en SGP wordt dit onderkend. 

 

Volkshuisvesting is in beginsel een taak die op gemeentelijk niveau ligt, waarbij de Provincie alleen 

sturend optreedt daar waar de gemeenten onderling er niet uitkomen. De Verordening Wonen Zuid-

Limburg is hier een voorbeeld van. Te allen tijde wordt maximale synergie opgezocht met het rijksbeleid 

(energiesubsidies, korting op verhuurderheffing, nationale beleid betreffende topkrimp- en 

anticipeergebieden, enz.). Complementariteit aan het rijksbeleid is een belangrijke factor voor een 

optimale werking van de Transitieaanpak. 

 

Er liggen kansen voor Limburg om zich verder tot een sterke en aantrekkelijke regio te ontwikkelen. 

Daarmee neemt het vestigingsklimaat toe. Tevens is dit voorwaarde scheppende voor de kennis-as. Ook 

op het gebied van de grensoverschrijdende woningmarkt ligt er daarbij een rol voor de Provincie. Deze is 

gelegen in samenwerking met de buurregio’s (zowel Brabant als ook België en Duitsland). De provincie 

pakt de bovenregionale taak van verbinder en aanjager op zich, om te komen tot meer 

grensoverschrijdende kennisdeling en samenwerking zowel voor studenten en kenniswerkers. Een 

verbindende factor in deze is de Euregionale Woonmonitor. 

 

Onderstaand instrumentarium wordt reeds door de Provincie ingezet om de noodzakelijke transformatie 

in de woningmarkt te bewerkstelligen: 

 

 Verordening 

Op 21 juni 2013 is de ‘Verordening Wonen Zuid-Limburg’ door Provinciale Staten vastgesteld. In 

aanvulling daarop is op 2 juli 2013 de ‘Beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg’ 

door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hiermee wordt bereikt dat er geen nieuwe woningplannen 

gerealiseerd worden die tot meer woningen (zonder sloop) leiden. 

 

 Lobby 

Een lobby richting Den Haag heeft ervoor gezorgd dat in het wetsvoorstel Wet Maatregelen 
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Woningmarkt 2014 een heffingsvermindering is opgenomen indien sloop van woningen in 

‘topkrimpgebieden’, waaronder Zuid-Limburg, plaatsvindt. 

 

 Regionale afstemming 

Regio’s en provincie werken samen aan regionale visies op het gebied van wonen en leefbaarheid. 

Voor dat gemeenschappelijk beleid vermeldt het POL de belangrijkste algemene ambities en 

opgaven. Aanvullend daarop werken provincie en de drie Limburgse woonregio’s (Noord, Midden en 

Zuid) samen aan regionale visies Wonen en Leefbaarheid. 

 

 Financieel instrumentarium 

O.a. thans vigerend en door Provinciale Staten vastgesteld: de Startersregeling, Limburgs 

Energiefonds, Subsidiekader Leefbaarheid en Groen, Subsidiekader Stimulering Bouw en Transitie 

Limburgse Woningmarkt 2013-205 en Duurzaamheidsleningen worden reeds ingezet om de transitie 

op de woningmarkt te stimuleren. 

 

De Provincie ziet voor haar geen rol in directe participatie op de woningmarkt. Zij neemt geen directe of 

indirecte eigendom  van woonvastgoed op zich. Middels bovenstaand instrumentarium stimuleert de 

Provincie de markt, zonder hier zelf speler op te worden. 

 

 

6. Transitiefonds 

 

Het Transitiefonds omvat het financieel instrumentarium ter stimulering van initiatieven die een 

waardevolle en aantoonbare bijdrage leveren aan de transitie van de woningmarkt en daarbinnen vooral 

van de woningvoorraad. Opzet is om met inzet van provinciale financiële instrumenten een maximale 

investeringsstroom op gang te brengen vanuit de reguliere (markt)partijen (hefboomwerking). De  

financiële instrumenten die de provincie ter beschikking staan, buiten het instrument subsidie zijn 

beschreven in het uitvoeringskader Sturing in samenwerking. Het Transitiefonds blijft binnen dit 

uitvoeringskader. 

 

 

6.1. Doelstelling 

 

Met het Transitiefonds worden provinciale middelen ingezet om vraag en aanbod in de woningmarkt weer 

dusdanig in balans te krijgen dat de noodzakelijke dynamiek in de woningmarkt weer op gang wordt 

gebracht. 

 

De Provincie kan de problemen op de woningmarkt niet alleen oplossen en heeft daartoe bovendien de 

positie niet. De Provincie kan middels een aantal impulsen wel eerste bewegingen initiëren. Het beoogde 

effect is dat na verloop van tijd de markt op eigen kracht de transitieopgave weer aan kan. Door op 

verschillende doelgroepen te mikken, vernieuwingen te stimuleren en kansrijke initiatieven te steunen 

wordt langs verschillende fronten daarop ingezet. Flankerend beleid zoals de inzet van de Verordening 

Wonen Zuid Limburg kan het effect verder vergroten. 

 

Het Transitiefonds heeft niet alleen uitwerking op korte maar ook op lange termijn. De middelen worden in 

de huidige coalitieperiode ingezet terwijl de effecten doorwerken tot ver na coalitieperiode. 
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6.2. Financieringsinstrumenten 

 

De inzet van middelen gebeurt conform de menukaart in het door Provinciale Staten vastgestelde 

uitvoeringskader Sturing in Samenwerking. Daar waar mogelijk worden eerst borgstellingen en leningen 

verstrekt. Indien bij het doorlopen van de menukaart blijkt dat borgstellingen en leningen niet het 

geëigende financiële instrument zijn, kan het instrument subsidie ingezet worden. Daarnaast dient bij de 

financiering van transitie initiatieven allereerst zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van op dat 

moment aanwezige zowel provinciale alsook niet provinciale instrumenten. Bij de thans vigerende 

provinciale instrumenten valt te denken aan de Startersregeling, Limburgs Energie Fonds, 

Duurzaamheidsleningen en het Subsidiekader Leefbaarheid en Groen. 

 

Een deel van de Limburgse transitieopgave zit in het wegnemen van het overschot aan woningen in met 

name de krimpgebieden. Sloop op zich is financieel niet rendabel. De inzet van borgstellingen en 

leningen voor het stimuleren van de sloopgave is geen logische optie. Vandaar dat binnen het 

Transitiefonds een separaat subsidiecompartiment wordt ingericht van waaruit de sloop onder 

voorwaarden gesubsidieerd wordt.  

 

 

6.3. Instrumententructuur 

 

Het Transitiefonds is onderverdeeld in een drietal compartimenten. 

Compartiment 1a: Borgstelling en leningen t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Compartiment 1b: Subsidies t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Compartiment 2: Sloopfonds (subsidie) 

 

De drie compartimenten van het Transitiefonds lopen parallel in de tijd. Hooguit in de opstartfase zullen 

verschillende compartimenten volgtijdelijk operationeel zijn. 
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Figuur 1: structuur Transitiefonds 

 

Compartiment 1a – Borgstellingen en leningen t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Initiatieven die een bijdrage leveren aan de transitie van de woningmarkt kunnen binnen dit compartiment 

rekenen op financiële steun van de provincie in de vorm van borgstellingen en leningen. In het 

uitvoeringskader Sturing in Samenwerking is via een menukaart inzicht gegeven in de wijze waarop 

gemotiveerd kan worden gekozen voor de inzet van een financieel instrument. Ieder voornemen tot een 

besluit wordt in vijf stappen, afzonderlijk of gecombineerd, voorbereid. 

De vijf stappen of afwegingen zijn:  

 de inhoudelijke belangenafweging ofwel welk publiek doel/belang wordt gediend; 

 de rolbepaling en rolkeuze; 

 de gewenste of meest geëigende wijze van sturing; 

 de financiële toets mede in relatie tot maatschappelijk rendement; 

 de in te zetten instrumenten.  

 

Indien na het doorlopen van deze vijf stappen helder is dat een instrument zoals een lening of 

borgstelling het geëigende instrument is, dienen de voorwaarden nader te worden ingevuld en 

omschreven (maximaal 50% provinciale inzet bij aantoonbaar financieringsgat, toets van het 

businessplan positief). 

 

Initiatieven binnen het Transitiefonds (inhoudelijke belangenafweging) dienen qua inhoud een 

waardevolle en aantoonbare bijdrage te leveren aan de Limburgse Woningmarkt op één of meerdere van 

de volgende vijf categorieën: 

 particuliere voorraad; 

 doelgroepen; 

 innovatie; 

 duurzaamheid; 

 leefbaarheid. 

De exacte definiëring van de voorwaarde in relatie tot de categorieën is aan nadere uitwerking 

onderhevig. 

 

Compartiment 1b – subsidies t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Blijkt een initiatief na het doorlopen van bovengenoemde menukaart in aanmerking te kunnen komen 

voor subsidie, dan kan deze subsidie verstrekt worden vanuit compartiment 1b. Hiervoor dient allereerst 

het compartiment geactiveerd te zijn. Uitgangpunt is dat activering per regio (Noord, Midden en Zuid) kan 

plaatsvinden nadat er een bindende (sectorale) structuurvisie (op het vlak van wonen) is vastgesteld door 

alle in de regio vertegenwoordigde gemeenteraden dan wel stadsregio, zoals die op dit moment in de 

regio’s samen met de Provincie worden uitgewerkt en afgestemd. In deze (sectorale) structuurvisie 

dienen programmatische afspraken over de kwantitatieve alsook kwalitatieve doelstellingen vastgelegd te 

zijn. 

 

Voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen zijn: 

 Initiatief heeft de inhoudelijke belangenafweging (zie compartiment 1a) positief doorlopen; 

 Initiatief past binnen (sectorale) structuurvisie; 

 Minimaal 50% van het subsidiabel bedrag dient door gemeenten en/of derden gefinancierd te worden 

(bijvoorbeeld vanuit krimpmaatstaf); 

 Initiatief is gericht op vervangende nieuwbouw dan wel renovatie c.q. kwaliteitsverbetering van de 

bestaande woningbouw; 
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 Start in 2014 met doorlooptijd tot en met 2015. 

 

De subsidie wordt niet verstrekt indien het ongeoorloofde staatssteun betreft. 

 

Compartiment 2 – Sloopfonds en statiegeldregeling 

Vanuit dit compartiment wordt in de basis subsidie verstrekt bij het onttrekken van woningen uit de markt 

door sloop, dan wel door het samenvoegen van woningen.  

Daarnaast wordt de regio gestimuleerd een regionale statiegeldregeling vast te stellen. Deze regeling 

houdt in dat voor elke nieuwbouwwoning, in de zachte plancapaciteit, waar geen sloopwoning tegenover 

staat een storting van € 10.000 t.b.v. sloop plaatsvindt. Deze storting wordt omgezet in een sloopsubsidie 

om sloop op een andere locatie te stimuleren. Hiermee wordt nieuwbouw (kwalitatieve opgave) in 

combinatie met sloop (kwalitatieve en kwantitatieve opgave) verder gestimuleerd. Voordat een gemeente 

een financiële compensatie kan vragen voor een nieuw te bouwen woning ten behoeve van 

herstructurering, zijnde de statiegeldregeling, dient de juridische basis daarvoor te worden gelegd in een 

door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie. Het is mogelijk dat op een nader te bepalen moment 

de vaststelling van een regionale statiegeldregeling als vereiste voor subsidie uit compartiment 2 wordt 

opgenomen. Dit is echter pas wensleijk op het moment waarop de plancapaciteit in de regio’s op orde is 

gebracht, conform de aanpak in de regionale structuurvisies zoals die nu worden opgesteld.  

 

Voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen zijn: 

 De aanvrager is eigenaar van het pand; 

 De onttrekking dient plaats te vinden uiterlijk in 2015; 

 De bouwtitel is wegbestemd dan wel heeft de gemeente toegezegd de bouwtitel te zullen wegnemen. 

 

Om het hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren wordt nog getoetst of een voorwaarde voor 

duurzame sloop wordt toegevoegd. Daarbij wordt stil gestaan bij de juridische mogelijkheden en de 

effecten van een mogelijke voorwaarde. De Provincie heeft inmiddels een opdracht verstrekt voor het 

opstellen van een sloopprotocol. 

 

De volgende subsidiebedragen worden gehanteerd: 

 € 10.000,- voor elke grondgebonden woning die onttrokken wordt; 

 € 7.500,- voor elke niet-grondgebonden woning die onttrokken wordt. 

 

Deze bedragen zijn gebaseerd op bij de markt geverifieerde gemiddelde kosten voor de fysieke sloop en 

verhuiskostenvergoedingen. Vanwege de uitvoerbaarheid wordt gebruik gemaakt van kengetallen als 

subsidiebedragen. 

 

De subsidie wordt niet verstrekt indien het ongeoorloofde staatssteun betreft. 

 

Afhankelijk van de besluitvorming rondom de verhuurdersheffing in de Eerste Kamer (welke bij het 

ingeven van dit kader nog niet heeft plaatsgevonden) kunnen partijen in aanmerking komen voor een 

korting op de verhuurderheffing. Voor het ontvangen van subsidie uit het sloopfonds is het voorwaarde 

dat gebruik gemaakt wordt van de korting op de verhuurderheffing. Tevens zullen er met betreffende 

partijen afspraken gemaakt worden over additionele investeringen in de transitieopgave van de 

woningmarkt. Gedacht wordt aan afspraken over investeringen in levensloopbestendigheid en 

duurzaamheid van de woningen en leefbaarheid in de wijken. Partijen dienen over deze investeringen 

overeenstemming te hebben met de betreffende gemeente. 
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6.4. Financieringsstructuur en multiplier 

 

Compartiment 1a – Borgstellingen en leningen t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Wanneer voor de in te zetten financieringsinstrumenten geen dekking vanuit de reguliere budgetten en/of 

intensiveringsmiddelen mogelijk is, wordt, indien sprake is van structuurversterking, een voorstel voor 

inzet van de immunisatiereserve in het kader van structuurversterkende projecten aan Provinciale Staten 

voorgelegd ter besluitvorming conform de daartoe opgestelde spelregels in de Begroting 2014. 

 

Compartiment 1b – subsidies t.b.v. kwantitatieve én kwalitatieve transitieopgave 

Dit compartiment wordt aan de voorkant gevuld vanuit de Provincie. In beginsel wordt per regio 

€ 2 miljoen startkapitaal beschikbaar gesteld. Afhankelijk van (het tempo van) de subsidieonttrekkingen 

zijn budgetverschuivingen over de regio’s mogelijk. Het compartiment kent een hefboom. De Provinciale 

bijdrage wordt minimaal verdubbeld: Minimaal 50% van het subsidiabel bedrag dient door 

gemeenten/derden gefinancierd te worden. Ten aanzien van de gemeentelijke/regionale bijdragen zijn 

verschillende herkomstbronnen denkbaar via bijvoorbeeld krimpmaatstaf, welke tot 2015 loopt. Enkele 

gemeenten hebben tevens aangegeven dat dekking mogelijk via OZB inkomsten kan plaatst vinden. 

 

Compartiment 2 – Sloopfonds 

De Provincie stelt voor dit compartiment (eventueel gefaseerd) € 10 miljoen beschikbaar. Ook dit 

compartiment kent een hefboom in die zin dat middelen die vanuit de regionale statiegeldregelingen 

geïnd worden aan het fonds worden “toegevoegd”.  Daarmee krijgt het sloopfonds een revolverend 

karakter. 

 

Afhankelijk van de (markt)behoefte kunnen de budgettaire schotten tussen compartimenten 1b en 2 

verschoven worden.  

 

Samenvattend wordt voorgesteld om € 16 miljoen vanuit de stelpost Transitiefonds en Volkshuisvesting in 

te zetten voor de compartimenten 1b en 2 van het Transitiefonds. Wanneer voor de in te zetten 

borgstellingen en leningen (compartiment 1a) geen dekking vanuit de reguliere budgetten en/of 

intensiveringsmiddelen mogelijk is, wordt tegen die tijd een voorstel in het kader van, en in samenhang 

met, overige structuurversterkende projecten aan uw Staten voorgelegd ter besluitvorming conform de 

daartoe opgestelde spelregels in de Begroting 2014. In dit voorstel wordt aangegeven welk deel van het 

financieringsinstrumentarium een niet revolverend karakter heeft. Dit bepaalt dan het nog te reserveren 

risico bedrag. 
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6.5. Pilotprojecten 

 

Om ervaring op te doen met het Transitiefonds zijn is aantal pilotprojecten opgestart waarin verschillende 

financieringsconstructies worden beproefd. Uit deze pilots zal de Provincie lering trekken met betrekking 

tot de verschillende mogelijkheden om instrumentarium (in combinatie) in te zetten. 

 

Pilotproject (beoogde) Instrument 

Aanpak duurzame renovatie woningbestand Borgstelling 

Studentenhuisvesting Borgstelling/lening 

Re-Use materialen  

Doorstroomstrategieën Lening/subsidie 

Huurwoningen toevoegen vanuit koop Borgstelling/lening 

Transformatie en sanering hoogbouw op 

nieuwe financiële leest 

Borgstelling/lening en 

subsidie 

Huisvesting arbeidsmigranten Borgstelling 

 


