
Plannen voor woningbouw in de kleine kernen?  

Samenvatting 

In de kleine dorpen van Midden-Drenthe lopen er meerdere initiatieven op het gebied van 
wonen. Betaalbare woningen voor starters en senioren staat daarbij centraal. Op de laatste 
avond in juni zijn een twintigtal inwoners bij elkaar geweest om meer over ‘wonen’ te horen, 
te praten en delen. De initiatieven in Wijster, Hijken en Nieuw-Balinge zijn door Dorpenover-
leg (DOM) gevraagd om hun plannen toe te lichten. Opvallend is dat deze vaak voortkomen 
uit de dorpsvisies. Initiatiefnemers weten het impulsteam (zie kader) van de provincie Dren-
the goed te vinden, evenals subsidies.  
 
Dorpenoverleg kan na deze avond verder met het zoeken naar 
antwoorden voor de huidige initiatiefnemers, informatie delen 
over de aanpak bij nieuwe plannen en aandacht vragen voor wo-
ningbouw in kleine kernen. En in alle overleggen met gemeente 
navraag gaan doen over de voortgang van de diverse initiatieven.  
 
De initiatieven 
Geïnteresseerde starters in Wijster hebben in 2021 de kaart van 
Wijster ingetekend voor locaties voor starterswoningen. Zij willen 
nu heel graag weten of het kan en mag. In Nieuw-Balinge zijn 
gegadigden, jongeren en ouderen, met ‘namen en rugnummers’ in beeld. Met lokale aan-
nemers is een ontwerp gemaakt voor woningen op een bepaalde locatie. Dat plan ligt vanaf 
december 2021 bij de gemeente. Een duidelijk antwoord hierop ontbreekt nog steeds.  
In Hijken is eerder ervaring opgedaan met de bouw van 5 starterswoningen. Die woningen 
hebben de doorstroming mooi bevorderd. In 2019 was er weer behoefte aan woningen voor 
starters. De kavelgrootte is verkleind om dezelfde prijs aan te kunnen houden. Met een 
grondeigenaar met een locatie voor starterswoningen en de woonservice in de buurt met 
sloopplannen ontstond een gezamenlijk plan. Na het beschikbaar stellen van geld door de 
provincie hebben 3 stedenbouwkundigen ieder een plan gemaakt. Het gekozen plan ligt 
vanaf april 2022 ter goedkeuring bij gemeente.  
 
Wat valt op? 
De gemene deler van alle initiatieven is dat de plannen stagneren in de gemeentelijke orga-
nisatie. Dat mag plannenmakers er niet van weerhouden om door te gaan met zowel be-
staande als ook nieuwe initiatieven. Dit soort plannen vergt tijd èn doorzettingsvermogen. 
 
Wat gaat Dorpenoverleg doen? 
Voor dorpenoverleg is wonen een speerpunt bij de belangenbehartiging van de kleine ker-
nen. Om meer te kunnen doen, is op de Algemene ledenvergadering van april navraag ge-
daan naar wensen bij de dorpen. Daaruit volgde o.a. de behoefte aan betaalbare woningen.  
Op die juni-avond zijn plaatselijke belangen en individuele inwoners gekomen om meer dui-
delijk te krijgen hoe een woningproject opgezet moet worden. Met elkaar is er een wens om 
het wegtrekken van jongeren en senioren te stoppen om de leefbaarheid in kleine kernen te 
behouden. De gemeente is bezig met een nieuwe woonvisie en de gemeenteraad heeft een 
ambitieus plan gelanceerd van 4000 woningen. Dorpenoverleg wil graag bij deze ontwikke-
lingen de stem laten doorklinken van haar leden, de kleine dorpen. 
  
Naar aanleiding van deze avond wil dorpenoverleg meer praktijkkennis verzamelen, daarna 
koppelen en doorgeven. Van de gemeente is helderheid nodig over de rol en procedure 'ont-
wikkelen van woningen in kleine kernen'. Zeker als er meer burgerinitiatief wordt verwacht bij 
de nieuwe omgevingswet, is het noodzakelijk als de gemeente daar op in kan spelen. 



 

Rood voor rood-regeling 
 

In Midden-Drenthe bestaat er een ruimte voor ruimte regeling is, ook wel rood voor 
rood genoemd. Ben je eigenaar van ongebruikte of verouderde agrarische gebouwen, 
oude stallen of agrarische schuren? Wil je de agrarische bestemming omzetten in een 
woonbestemming, zodat het object of perceel voor bewoning kan worden gebruikt of 
ingericht? Dan is het verstandig om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor deze 
zogenaamde ruimte voor ruimte regeling. 

 


