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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 11 juni 2015
Ons kenmerk 2413.212015002678

Behandeld door de heer J.A. Langeland (0592) 36 56 01

Onderwerp : Tussenresu lfaat 20 1 3-20 I 4 u itvoeri n g provi nciaal bel eid Herbestem m i n g
Karakteristiek Bezit

Geachte voorzitter/leden,

Inleiding

ln april 2012 hebben wij u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in de monu-
mentenzorg naar aanleiding van het Bestuursakkoord van 5 maart 2012 tussen IPO
en OC&W over de inzet van rijksgelden voor restauratie van rijksmonumenten en de
provinciale cofinanciering hierin (decentralisatie).

De gedecentraliseerde rijksrestauratiegelden (jaarlijks € 494.185,--) worden vanaf
2012ingezet voor herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden. De
provinciale cofinanciering hierop betreft jaarlijks € 500.000,--.
ln de Cultuurnota'Oude wereld, nieuwe mindset 2013-2016'is dit provinciale beleid
geformuleerd onder het hoofdstuk Herbestemming Karakteristiek Bezit.

lnmiddels liggen twee jaar van uitvoering achter ons en is het tijd voor een tussentijd-
se rapportage over de tot nu toe behaalde resultaten. Dit doen wij in de vorm van de-
ze informatieve brief, met als bijlage een fotoreportage van de herbestemmingen die
gerealiseerd zijn, in uitvoering zijn, startklaar zijn voor uitvoering en een aantal die in
procedure zijn.
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Aanleiding

Proqramma Herbestemminq Karakteristiek Bezit
Herbestemming van monumentale en beeldbepalende panden is hard nodig. Hiervoor
zijn economische dragers vereist die, naast behoud en doorontwikkeling van cultureel
erfgoed, gunstige effecten hebben op leefbaarheid, werkgelegenheid en grond- en

vastgoedwaarde. Het doel is te investeren in restauraties in combinatie met herbe-
stemming.
Voortschrijdend op het succes van de Versnellingsagenda 2009-2011, Maatregel Her-
bestemming, is in de Cultuurnota'Oude wereld, nieuwe mindset 2013 -2016'het Pro-
gramma Herbestemming Karakteristiek Bezit opgenomen.

Het programma richt zich op herbestemming via een gebiedsgerichte aanpak. De
Omgevingsvisie, het Cultuurhistorische Kompas en het Kader voor Economische ln-
vesteringen zijn daarbij leidend. Daarnaast wordt ook gekeken naar aanpalende be-
leidsprogramma's, zoals Vitalisering platteland, Krimpbeleid en Energie.
Kortom, de beschikbare gelden voor restauratie en herbestemming en kennis worden
ingezet daar waar meervoudige doelen worden behaald.

I n stru me nte n herb este m m i ng
Het herbestemmingsbeleid kent de volgende provinciale uitvoeringsinstrumenten.

Financieel
Uitvoeringsbesluitfinanciering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe
201 3-201 6 (su bsid ie en/of laagrentende len i n g ).

Experimenten naar snellere en effectieve herbestemmingswijzen.
Haalbaarheidsonderzoeken (wat is mogelijk als herbestemming of is een voor-
genomen herbestemming wel (financieel) uitvoerbaar).
Per jaar ruim € 900.000,-- te besteden.

Fysiek
Meldpunt Herbestemming Drenthe (verwoord in het Uitvoeringsbesluit financie-
ring herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe). Het Meldpunt is een fysiek
portaal voor advies, voorlichting en hulp in het proces om tot herbestemming te
komen; brengt zoekers naar ruimte en aanbieders van ruimte bij elkaar.
Steu npu nt Erfgoed Drenthe (kennisuitwisseling via bijeenkomsten, netwerk-
vorming en dergelijke) als uitvoerder van het Meldpunt.
Kenniscentrum Herbestemming Noord, een samenwerkingsverband van de drie
noordelijke steunpunten Erfgoed in de provincies Groningen, Fryslân en
Drenthe.

Ontwikkelen van nieuwe strategieën om sneller tot herbestemming te kunnen
komen (bijvoorbeeld inzetten op tijdelijk gebruik van het pand om zo verval,
leegstand en/of verloedering omgeving te voorkomen).
Website www.herbestemmingnoord.nl (digitaal portaal met databank van her te
bestemmen panden, succesvolle herbestemmingen, voorlichting, advies, finan-
cieringsmogelijkheden).
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Met de inzet van deze instrumenten wordt uitvoering gegeven aan:
. de Cultuurnota'Oude wereld, nieuwe mindset 2013-2016';
o rijksbeleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo);
o het Bestuursakkoord tussen het Ministerie van OC&W en IPO van 5 maarl2012

(herbestemming, leennrerkplekken en kwaliteit restauratie);
. (rijks)Visie Erfgoed en Ruimte - herbestemming als gebiedsopgave, via het

Kenniscentrum Herbestemming Noord.

Herbestemmen, een vak apart
Het herbestemmen van karakteristiek vastgoed is een vak apart en kan veel tijd
kosten, indien voor de herbestemming een bestemmingsplanwijziging nodig is. Daar-
om vinden herbestemmingsprocessen in nauwe samenwerking met de Drentse ge-
meenten plaats om zo de doorlooptijd tot een (financieel) uitvoerbare herbestemming
zo kort mogelijk te houden. De kunst in zo'n proces is om de'herbestemmer'enthou-
siast te houden gedurende dit soms langdurige traject. De mensen achter het Meld-
punt Herbestemming zijn dan ook van groot belang. Zij geven onder andere aan welke
financiering het beste past bij de herbestemmingsopgave.

Resultaten herbestemmingsbeleid karakteristieke panden tot nu toe
Herbestemming is veel meer dan alleen het behoud van karakteristieke panden.

Bestaande en nieuwe ondernemers vormen economische dragers van dit erfgoed
((vrijetijds)economie). Alle restauraties, renovaties, verbouw en nieuwbouw worden
als praktijkopleidingsplaats uitgevoerd (onderuvijs & arbeidsmarkt). Herbestemming
geeft weer vitaliteit aan stad, dorp en platteland (ruimtelijke kwaliteit). lndien mogelijk
wordt herbestemming ook energetisch uitgevoerd (verduurzaming). Kortom, herbe-
stemmen van onze 'Oude wereld' geschiedt volgens de 'nieuwe mindset'.

Op dit moment zijn27 herbestemmingen in beeld, deels gerealiseerd (4), in uitvoering
(5), startklaar (3) of in procedure. De lijst met aanmeldingen groeit nog steeds.

Een paar cijfers op een rij
. Bestede subsidies
. Bouwinvestering(gerealiseerd/inuitvoering)
o Aantal praktijkopleidingsplaatsen(gerealiseerd/inuitvoering)

€2.425.878,--
€7.434.540,--
31

Naast het herbestemmen van panden worden experimenten (strategieën als
'Makelaardij en Erfgoed'en 'Bedrijvige Dorpen') en haalbaarheidsonderzoeken (Rijks-
luchtvaartschool GAE, voormalig Munitiedepot Nieuw-Balinge) gedaan om leegstand
sneller te kunnen oplossen en herbestemming te stimuleren.

Hierbij geven wij u door middel van een fotoverslag (bijlage) de resultaten weer van 19
van de 27 inzicht zijnde herbestemmingen. Herbestemmen loont: cultuurhistorisch,
economisch, onderwijstechnisch, energetisch en ruimtelijk.

Met voortvarendheid gaan wij door om de laatste twee jaar van dit succesvolle beleid
inhoud te geven. De grootste herbestemmingsopgaven die op dit moment in onder-
zoekzijn en van Drents belang zijn, betreffen:
o Havezathe Oldengaerde
. voormalige Rijksluchtvaartschool GAE
. voormalig NAM-kantoor
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Daarnaast maken wij een opmaat of een doorstart van dit beleid in het kader van de in
ontwikkeling zijnde nieuwe Cultuurnota kan worden bepleit. Ook dan zal namelijk her-
bestemming nog steeds een issue zijn en wellicht zijn verbreed naar een concern-
brede opgave van ook niet-monumentaal vastgoed. Zo worden nu al de twee sub-
sidieregelingen Herbestemming karakteristiek bezit (Team CMV) en Herbestemming
en herontwikkeling van vastgoed (Team Ruimtelijke Ontwikkeling) in samenwerking
met het Team Subsidies met elkaar afgestemd. Beide regelingen sluiten goed op el-
kaar aan. De eerstgenoemde regeling is specifiek voor karakteristieke panden en kent
veelal een ingewikkelde en langlopende leegstandsproblematiek.

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

Hoogachtend,

van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage

wa/coll
mrngen



provinci renthe
Tussenrapportage resultaten 2013, 2Ol4

HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE
(Cultuurnota Oude wereld nieuwe mindset 2013-2016)
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provinci renthe
1.
x Object
* verbrede functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
x subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Radiotelescoop Dwingeloo, rijksmonument
: educatief voorlichtingscentrum
: gerealiseerd
: € 1.468.405
: € 175.000
: 2 schilders en enkele metaalbewerkers



pro'uinci renthe
2,
* B. Osselaanweg 5 Schoonebeek
* verbrede functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Museumboerderij met bijschuur, rijksmonument
: educatief / toeristisch voorlichtingscentrum oliegeschiedenis NAM
: gerealiseerd
: € 568.933
: € 420.000
: 4 timmerlieden
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3.
* Hospitaallaan 48 Veenhu¡zen
* nieuwe functie
* status herbestemmi ngsopgave
x bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Hoeve 5, boerder¡j met bijgebouwen, rijksmonument
: zorgfunctie / publieksfunctie exploitatie Tuinen van Weldadigheid
: gerealiseerd
: € 438.64! boerderij + € L44.4L2 schuur. Totaal € 583.053
: € 200.000 boerderij en € 144.000 schuur. Totaal € 344.OOO
: 6 (2 schilders /2 timmerlieden/ 1 stukadoor / I installatie / 1 stratenmaker)

pro'uinci renthe
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4.
* Veenhoopsweg 13 Smilde
* verbrede functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

provinci renthe
: Koepelkerk, rijksmonument
: culturele activiteiten door verbinding te maken met zalencentrum Kompas
: gerealiseerd
: € 2.430.000
: €26t.304 (2012) + aanvulling (2015) voor restauratie van draagbalken galerij
: 3 (2 timmmerlieden en 1 wajong)
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provincie renthc
5.
x Wilhelminalaan 53 Wilhelm.oord
* nieuwe functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
x subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Koloniekerkje, rijksmonument
: culturele activiteiten
: in uitvoering
: € 223.7653
: € 192.355
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6.
* Hoofdstraat 34 Borger
* nieuwe functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie en laagrentende lening provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Kerk, rijksmonument
: Cultuurpodium VanSlag
: in uitvoering
: € 302.000
: € 200.000 subsidie + € 102.000 laagrentende lening
: in onderzoek

provinci renthe
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pro'uinci renthe
7.
* Kerklaan 56 Veenhuizen
x nieuwe functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Boerderij met bijschuren, rijksmonument
: logiesaccommodatie
: in uitvoering
: € 450.158
: € 200.000
: 3 timmerlieden
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proninci renthe
B.
* Dr. Larijweg 72 Ruinerwold
* nieuwe functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Boerderij met bijschuur, rijksmonument
: zorg appaftementen
: in uitvoering
: € 849.846
: € in behandeling
: in onderzoek



provinci renthe
9.
x Westersebos 17 Schoonebeek
* nieuwe functie
* status herbestemmi ngsopgave
x bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Aardappelkelder, rijksmonument
: vleermuiskelder
: in uitvoering
: € 36.219
: € 36.2t9
: 1 metselaar
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prar)inci renthe
10.
* Hoofdweg 186 Bovensmilde
* verbrede functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Waterstaatskerk, rijksmonument
: culturele activiteiten
: startklaar voor uitvoering
: € 296.938
: € 200.000
: in onderzoek
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pronincie renthc
11.
* Hoofdweg 185 Bovensmilde
* nieuwe functie
x status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
x subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Pastorie, rijksmonument
: beheerderswoning culturele activiteiten in de kerk ernaast
: startklaar voor uitvoering
: € 224.t47
: € 193.000
: in onderzoek
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provinci renthe
72.
* Westeinde 57 Dwingeloo
* nieuwe functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Havezathe en landgoed Oldengaerde, rijksmonument
: logiesaccommodatie
: in voorbereiding (plankosten)
: € 1.800.000
: € 200.000 (plankosten)
: in onderzoek



provincie renthe
13.
x Burg. Legroweg 43 Eelde
x tijdelijke functie
* status herbestemmin gsopgave
* bouwinvestering
x financiering provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Rijksluchtvaartschool, provinciaal monument
: placemaking culturele activiteiten en living lab GAE
: in voorbereiding
: € 416.000
: € in behandeling
: in onderzoek

:
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14. Prol)inci renthe
* Schiphorsterwg 34/36 Schiphorst : Chateauhotel Havixhorst, rijksmomument
* verbrede functie : logiesaccommatie tbv laag segment
* status herbestemmingsopgave : in voorbereiding
* bouwinvestering : €514.139
* subsidie provincie : € in behandeling
* aantal leer/werkplaatsen : in onderzoek
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15.
* Dorpsstraat 88 Eexterveen
* verbrede functie
* status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* subsidie provincie
x aantal leer/werkplaatsen

: boerderij, provinc¡aal monument
: educatie over natuurlijk boeren en winkel
: in voorbereiding
: € 445.492
: € in behandeling
: in onderzoek
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16.
* Kon. Wilhelm.laan 20-22 W.oord : Mandenmakerij/weverij
* nieuwe functie I zorg- begeleid wonen
* status herbestemmingsopgave : in voorbereiding
* bouwinvestering : € in onderzoek
x financiering provincie : € nog niet bekend
* aantal leer/werkplaatsen : nog niet bekend

pronincie renthe
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provinci renthe
17.
x Hoogev.seweg 22-24 Nw Balinge : Munitiedepot
x nieuwe functie : nog niet bekend
x status herbestemmingsopgave : in onderzoek
x bouwinvestering : € nog niet bekend
* financiering provincie : € nog niet bekend
x aantal leer/werkplaatsen : nog niet bekend
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pro'uinci renthe
18.
* Kerkbrink 1 Anloo
* verbrede functie
* status herbestemmi ngsopgave
* bouwinvestering
* financiering provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Magnuskerk
: culturele activiteiten
: in voorbereiding
: € in onderzoek
: € nog niet bekend
: nog niet bekend
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pro'(,)inci renthe
19.
* Schattenberg 4 Westerbork
* nieuwe functie
x status herbestemmingsopgave
* bouwinvestering
* financiering provincie
* aantal leer/werkplaatsen

: Kampcommandantswoning
: museaal
: in voorbereiding
: € in onderzoek
: € nog niet bekend
: nog niet bekend




