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Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om respectievel¡jk € 750.000,- en € 3.000.000,--
subsidie te verlenen aan de gemeenten Midden-Drenthe en Assen uiterlijk in de eerst-
volgende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken
('voorha n g procedure').

Rege I i ng Binne nstadfond s
Op I maart 2017 hebben uw Staten besloten tot instelling van de Regeling Binnen-
stadfonds. ln het kader van deze regeling hebben wij inmiddels de gemeenten
Emmen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden subsidie verleend. De gemeenten
Midden-Drenthe en Assen hebben respectievelijk in februari en maart 2018 een
aanvraag voor de bijdrage uit het Binnenstadfonds ingediend.

Context: doel van het Binnenstadfonds
Doel van de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds is het tot stand brengen van
robuuste, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele
leegstand. Door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage wordt een ver-
snelling van binnenstadplannen en -projecten beoogd. De hoogte van het Binnen-
stadfonds is bepaald op € 13 miljoen, met een looptijd tot en met 2019. Het
Binnenstadfonds is in een vaste verdeling beschikbaar voor de zeven grotere kernen

De subsidie ondersteunt de gemeenten financieel bij de herstructurering en herbe-
stemming van hun kernwinkelgebieden. Wijachten de volgende kosten subsidiabel
- kosten voor de aanpak van de leegstand in het kernwinkelgebied (zoals ver-



2

plaatsings- en transformatiemaatregelen vastgoed);
het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied (zoals kwaliteitsimpulsen
in het openbaar gebied, bijvoorbeeld verfraaien van de uitstraling van een winkel-
straat);
proceskosten (zoals voorbereidingskosten en begeleidingskosten) aan te merken
als subsidiabele kosten.

Aanvraag gemeente Midden-Drenthe
De gemeente Midden-Drenthe heeft een aanvraag voor de bijdrage van € 7S0.000,-
uit het Binnenstadfonds ingediend voor de uitvoering van de Centrumvisie Beilen en
bijbehorende uitvoeringsprogramma. De visie is gericht op de transformatie van het
kernwinkelgebied van Beilen. De subsidie wordt ingezet voor een stimuleringsfonds
hoofdzakelijk ten behoeve van vastgoedtransformatie in de aanloopstraten, winkel-
verplaatsing en gevelverbetering.

Aanvraag ge mee nte Assen
De gemeente Assen heeft een aanvraag voor de bijdrage van € 3.000.000,-- uit het
Binnenstadfonds ingediend voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma
Binnenstad 2018-2021. De aanpak richt zich op vernieuwing van het Koopmans-
kwartier als winkelhart van Assen (realisering van de zogenaamde'warme entrees'),
versterking van het kernwinkelgebied door inzet op uitstraling van panden (gevels) en
kwaliteitsimpuls openbare ruimte en transformatie van aanloopgebieden naar woon-
werkstraten.

onderstaande tabel geeft (op hoofdlijnen) een overzicht van de voorgenomen sub-
sidieverlening aan de gemeenten Midden-Drenthe en Assen op de verschillende
prestatieonderdelen en de mate van cofinanciering daarbij door gemeenten en
derden. Het Uitvoeringsprogramma Centrumvisie Beilen 2018-2019 en Aanvraag
Assen Binnenstadfonds. Uitvoeringsprogramma Binnenslad 2018-2021 liggen hieraan
ten grondslag.

As-
sen € 2.000.000

€ r.000.000 €'13.500.000 € 1 4.500.000

€27.500.000 €29.500.000

proceskosten

aanpak reductie
winkelvloeropper-
vlak

kwaliteitsimpuls
openbare ruimte
kernwinkelgebied

totãål € 3.000.000 € 't3.500.000 € 27.500.000 € 44.000.000

Mid-
den-
Dren-
the
(Bei-
len)

€ 750.000 €.27.500

€ 670.000 € 25.000 € 695.000

€ 72.000 €72.000

€1.538.500 €2.316.000

proceskosten

aanpak reductie
winkelvloeropper-
vlak

kwaliteitsimpuls
openbare ruimte
kernwinkelgebied

totaal € 750.000 € 769.500 € 1 .563.500 € 3.083.000

* gebaseerd op ontvangen en vooziene bouwaanvragen voor centrumgebieden

subsidiabele kostenonder-
delen binnenstadplan

Brnnenstadfond s

subsrd e
cofrnanciering ge-

meente
cofinanciering cumulatief
derden



3

U itvoeri ngsprogram m a Centru m vis ie Be i len 201 8-20 1 g zie:
https ://www. m iddendrenthe. nl/webs ite/docu m enVdocnr/3766S39
Aanvraag Assen Binnenstadfonds. Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021 zie
https://www.assen.nl/sites/defaulUfiles/Uitvoerinosproqramma%20binnen-
stad%20% 2889 6kBo/o29 . o df

Cofinanciering
De uitvoeringsregeling regelt dat de gemeente minimaal 33,33% van het totaal aan
subsidiabele kosten dient te cofinancieren en dat de subsidie vanuit het Binnen-
stadfonds voor maximaal33,33o/o van het totaal aan subsidiabele kosten kan worden
ingezet. Dit betekent dat tegenover het verleende subsidiebedrag minimaal het dub-
bele bedrag aan cofinanciering staat. Voor de gemeente betekent dit dat zijtegenover
het verleende subsidiebedrag minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering moet
stellen. Dit bedrag kan eventueel oplopen als er minder cofinanciering door derden
gerealiseerd wordt.

De gemeenten gaan hun plannen met de betrekking tot de aanpak reductie winkel-
vloeroppervlak vormgeven door middel van een stimuleringsfonds voor de winkel-
en vastgoedeigenaren om de detailhandel verder te concentreren in het kernwinkel-
gebied, leegstaand winkelvastgoed te transformeren en verbetering van de pro-
filering/presentatie van bestaande ondernemingen in het kernwinkelgebied. Het stimu-
leringsfonds moet als vliegwiel dienen om ook private investeringen in de leegstands-
aanpak te genereren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

. , secretaris a.i C , voorzitter

km/coll


