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Constaterende dat:

* De woonbehoeften in kleine kernen wezenlijk verschillen van steden;
* Er ondanks een enorm tekort aan woningen in Brabant binnen provinciaal beleid nog relatief weinig 

aandacht is voor de specifieke woonproblematieken in kleine kernen;
* Maatschappelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld de landbouw, zorg en woonbehoeften zorgen voor 

specifieke uitdagingen en kansen voor kleine kernen;
o Hierbij valt onder andere te denken aan boerderijen die leeg komen te staan, langer

thuiswonende ouderen, het gebrek aan starterswoningen en de gevolgen van de coronacrisis;

Overwegende dat:

* De coronacrisis zorgt voor een nieuwe trek van stedelingen op zoek naar ruimte in kleinere kernen (1);
* Ouderen het vaak niet lukt om geschikte woonruimte te vinden in de kernen waar ze jarenlang 

hebben gewoond en hun sociale netwerk hebben opgebouwd (2);
* Leegstaande boerderijen vaak te groot en te duur zijn voor één bewoner;
« Splitsing van deze boerderijen in meerdere woningen hier een oplossing voor kan zijn maar nog te 

vaak botst op hinderlijke regelgeving;
* De Minister onlangs middelen beschikbaar heeft gesteld voor een versnelling van de 

woningbouwopgave, inclusief middelen voor geclusterd wonen voor ouderen, starters en flexwonen 
(3);

Roepen Gedeputeerde Staten op:

» Te onderzoeken wat de coronacrisis en het enorme woningtekort betekent voor de woonbehoeften in 
Brabant;

o Daarmee concreet de verhuisbewegingen tussen stedelijke gebieden en platteland in kaart te 
brengen;

* Met maatschappelijke partners zoals ouderenbonden en VKK te bekijken hoe we de mogelijkheden 
voor ouderen en starters om in hun eigen kern te blijven kunnen verruimen;

» Te onderzoeken hoe splitsing van bijvoorbeeld leegstaande boerderijen in meerdere woningen nog 
gemakkelijker gemaakt kan worden;

» De door de Minister gereserveerde middelen voor versnelling van de woningbouwopgave in deze 
processen mee te nemen en zoveel mogelijk naar Brabant te halen;
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