
Schriftelijke vragen Dinkellandse VVD ‘meer geld voor nieuwbouw in dorpen’. 
 

Geacht College, 
 
De Dinkellandse VVD heeft in de afgelopen raadsperiode regelmatig aandacht gevraagd voor de 
woningbouw in Dinkelland en daar de nodige vragen over gesteld. We vinden het als fractie belangrijk dat 
er naar behoefte gebouwd wordt zodat Dinkellandse jongeren de mogelijkheid krijgen om te blijven 
wonen in hun eigen dorp of kern, gezinnen door kunnen stromen naar een grotere woning en senioren zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in bijvoorbeeld een nultredenwoning. Dit stimuleert de 
leefbaarheid en zorgt voor het behoud van voorzieningen in de kernen. 
 
Vanuit de VVD-fractie in Den Haag is ons ter ore gekomen dat op 15 november 2021 jongstleden bekend 
is geworden dat de meerderheid van de Tweede Kamer een voorstel van VVD en CU steunt om meer 
subsidie beschikbaar te stellen voor woningbouw in dorpen en kleine kernen door kleine 
woningbouwprojecten te bundelen. Hier wordt op 23 november nog over gestemd in de Tweede Kamer, 
maar het is door andere fracties al toegezegd dat het voorstel kan rekenen op een meerderheid. Onze 
oproep aan het College is om meteen een paar projecten naar voren te schuiven die voor deze bundeling 
in aanmerking komen. Dit kan in de toekomst een extra boost geven aan meer en snellere woningbouw in 
Dinkelland. De vorige subsidieregeling gold alleen voor nieuwbouwprojecten van eerst minimaal 
vijfhonderd en daarna minimaal tweehonderd woningen. Uit een evaluatie van deze regeling blijkt dat 
dorpen en kleine kernen daardoor hebben afgezien van bouwplannen. Als Dinkellandse VVD zijn we 
daarom ook benieuwd of dat ook in onze gemeente het geval is (geweest) en wat de rol van de provincie 
daarin (geweest) is. Over de mogelijk beschikbare subsidiëring van (een bundeling van) kleine 
bouwprojecten hebben we de volgende vragen. 
 

1) Wat vindt het College van het nieuws over mogelijke subsidiëring en welke mogelijkheden ziet 
het College dat er subsidies beschikbaar komen voor kleine woningbouwprojecten d.m.v. 
bundeling van projecten? 

 
2) Verwacht het College dat de gemeente Dinkelland in de toekomst in aanmerking komt voor deze 

subsidies? Zo ja, wat gaat het College doen om in aanmerking te komen voor deze subsidies? Zo 
nee, waarom niet? 
 

3) Hoe is de samenwerking met de provincie Overijssel hierin en hoe ziet uiteindelijk de 
verdeelsleutel van subsidieverstrekking er precies uit? 
 

4) Heeft de gemeente Dinkelland in het verleden afgezien van bouwplannen omdat ze niet in 
aanmerking zou komen voor deze subsidies?  

 

Met een hartelijke groet, 

 

Joris Poffers 

Fractielid Dinkellandse VVD 


