
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 5 Mienskip 
Onderwerp :  I 10  Cofinanciering Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds 
 

 

Toelichting: 
Het Rijk stelt binnenkort een regeling t.b.v. het Volkshuisvestingsfonds open. Dit was bij de 
Kadernota 2021 nog niet te voorzien. Als provincie willen wij, via het opzetten van een pro-
vinciale regeling/fonds: 1. projecten in het kader van de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds 
cofinancieren en/óf 2. projecten subsidiëren die niet in aanmerking komen voor steun uit het 
Volkshuisvestingsfonds, bijvoorbeeld omdat ze niet in prioritair gebied zijn gelegen of qua 
omvang (aantal woningen) of minimaal vereist investeringsbedrag (€ 7.5 mln), maar die wél 
gericht zijn op herstructurering of transformatie van de bestaande (particuliere) woningvoor-
raad. Dit is één van de prioritaire ambities van de onlangs vastgestelde Uitvoeringsagenda 
Wonen, waarin dit financiële instrument wordt genoemd. Ook vanuit de gemeenten en de 
woningcorporaties is de vraag om provinciale steun in de herstructureringsopgave groot.  
Door het instellen van een provinciale subsidieregeling/fonds laten wij zien ook onze (financi-
ele) verantwoordelijkheid te nemen voor de enorme opgave in de bestaande woningvoor-
raad. Daarnaast biedt dit kansen om in het kader van het Volkshuisvestingsfonds Rijksfinan-
ciering naar Fryslân te halen voor gewenste ontwikkelingen op de Friese woningmarkt. On-
vermijdelijk is de cofinanciering niet zozeer, maar dan missen we wel kansen op Rijksfinan-
ciering voor gewenste ontwikkelingen op de Friese woningmarkt. 
In eerste instantie vragen wij voor deze regeling € 1 miljoen aan, in principe voor de reste-
rende Collegeperiode (de jaren 2021 en 2022). Bij succes van de regeling zal overwogen 
worden om de regeling te verlengen en hiervoor eventueel extra middelen aan te vragen.   
 
Achtergrond 
Friesland kent een sterk verouderde woningvoorraad. Herstructurering en renovatie is onver-
mijdelijk. De onrendabele toppen zijn groot en sinds het beëindigen van het Investeringsbud-
get Stedelijke Vernieuwing (ISV) stagneert de vernieuwingsslag in de Friese bestaande wo-
ningvoorraad. Het Rijk erkent deze opgave en stelt € 450 mln ter beschikking in een Volks-
huisvestingsfonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van 
woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming. In veel woongebieden staat de leefbaarheid 
onder druk. Het Rijk heeft prioritaire kwetsbare gebieden aangewezen waaronder de Krimp-
regio’s (Noordoost Fryslân) en de Stedelijke Vernieuwingsgebieden (Leeuwarden Oost). 
Deze gebieden krijgen voorrang bij de financiering. Van de gemeenten wordt cofinanciering 
verwacht. Een Friese regeling waarin onder andere cofinanciering is opgenomen kan deze 
regio’s hierbij ondersteunen. 
In de overige regio’s in Fryslân is de problematiek in de bestaande woningvoorraad en leef-
omgeving echter ook onverminderd groot. Verwachting is dat de landelijke € 450 mln ontoe-
reikend is om alsnog, na de prioritaire gebieden, in aanmerking te komen voor dit fonds. Een 
eigen Fries(e) regeling/fonds passend bij de aard en schaal van de Friese gemeenten biedt 
hiervoor investeringskansen. Door de beperkte financiële armslag van de Friese overheden, 
de corporaties, maar ook veel particulieren stagneren deze noodzakelijke investeringen. Een 
regeling kan net dat zetje geven dat werkt als vliegwiel tot het doen van alle noodzakelijke 
investeringen.  
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaand overzicht € 1.000.000 beschikbaar te stellen vanuit het 
begrotingssaldo. 
 



 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

5 Mienskip 250.000 750.000    

 Begrotingssaldo -250.000 -750.000    

 Totaal lasten 0 0    

 
 
 
 
 
 
  


