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Ondenruerp: Lening herbestemming voormalig gemeentehuis in Borger
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze blijvende inzet op onder andere het behoud van het
gebouwde erfgoed in Drenthe.
Een van onze instrumenten is het voorkomen van (dreigende) leegstand door herbe-
stemming ervan te stimuleren, verkort aangehaald als de'Uitvoeringsregeling finan-
ciering karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020'.

Een grote herbestemmingsopgave van aankomend nieuwe eigenaar Stichting Hune-
bedcity (voorlopig koopcontract) betreft het voormalige gemeentehuis van Borger aan
de Hoofdstraat32.
De Stichting Hunebedcity gaat het voormalige gemeentehuis restaureren en herbe-
stemmen tot verhuurbare ruimtes voor bedrijvigheid met als hoofdgebruiker'Lekker
Hip'die hierin een lunchroom, een speelgrot, een winkel en een productielijn van
streekproducten realiseert. 'Lekker Hip' is een bestaande winkel voor cadeauartikelen
in Borger. Met de vestiging in het voormalige gemeentehuis kan 'Lekker Hip'circa
vijftig jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden.

Het voormalige gemeentehuis maakt deel uit van het oeuvre van architect Cor
Kalfsbeek. De gemeente heeft het pand aangemerkt als karakteristiek/beeldbe-
palend voor Borger.
Om behoud door herbestemming van dit beeldbepalende pand te stimuleren, hebben
wij op verzoek van de Stichting Hunebedcity de mogelijkheid geboden een laagren-
tende lening van € 350.000,- uit ons Drents Monumentenfonds aan te vragen bij het
Restauratiefonds.
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ln uw vergadering van 1 1 juli 2018 hebt u deze subsidieregeling uitgezonderd van de
voorhangprocedure. Dat neemt niet weg dat wij u graag informeren over de resultaten
van het beleid behoud/herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden
(karakteristiek bezit) en de wijze waarop wij hieraan uitvoering geven.

ln dit verband informeren wiju ook dat eind maart 2019 een aanvraag om subsidie is

ontvangen op grond van de provinciale "Uitvoeringsregeling Ruimtelijke kwaliteit". Hier
is wel de voorhangprocedure aan de orde. Een voorstel voor een eventuele subsidie-
verlening van € 150.000 of meer, zullen wij in een afzonderlijke brief voorleggen voor
wensen en bedenkingen.

Het Restauratiefonds verstrekt sinds 2009 namens ons via het Drents Monumen-
tenfonds de laagrentende leningen op basis van een door hen uitgevoerde
krediettoets.

Alle laagrentende leningen uit het Drents Monumentenfonds worden hypothecair
belast. Daarmee wordt het risico dat rente en aflossing mogelijk niet terugvloeien in
het fonds geminimaliseerd.

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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