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Ondenrverp: Financiële ondersteuning restauratie voormalig hoofdkantoor NAM in

Assen

Geachte voorzitter/leden,

ln juni 2015 hebben wij u op de hoogte gesteld van het 'Tussenresultaat 201 3-2014
uitvoering provinciaal beleid Herbestemming Karakteristiek Bezit'. ln deze brief infor-

meren wij u nader over een grote herbestemmingsopgave die daarin genoemd werd.

Het betreft het voormalig hoofdkantoor van de NAM, Schepersmaat 4 in Assen.

Het voormalige hoofdkantoor van de NAM

Het gebouw dateert van eind jaren '60 uit de vorige eeuw. Dit jonge provinciale

monument verdient het om voor nu en in de toekomst behouden te blijven. Naast

ons vele eeuwenoude cultureel erfgoed is zo'n relatief jong gebouw ook onderdeel

van ons huidige en toekomstige erfgoed. Het gebouw aan de Schepersmaat is qua

omvang een zeer groot monument.
De eigenaar van het gebouw, TG Projectontwikkeling & Vastgoed, staat nu aan de

vooravond van de grootste restauratie in onze provincie als het gaat om een provin-

ciaal monument. Nu het gebouw restaureren, biedt een mooie kans om het monumen-
tale karakter en de waarde van het gebouw in stand te houden voor de toekomstige
bestemmingen.

Onze bijdrage in de restauratie
Voor de restauratie van het gebouw maakt de eigenaar van het pand gebruik van

onze stimuleringsmaatregel in behoud van gebouwd erfgoed: uitvoeringsbesluit'Fi-
nanciering instandhouding Provinciale Monumenten in Drenthe'.
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Om de restauratie van dit unieke object voor nu en in de toekomst mogelijk te maken,
hebben wij voor dit specifieke geval besloten de volgende financiële ondersteuning te
bieden:

- De eigenaar krijgt het recht op het aanvragen van een laagrentende lening van
€ 1,5 miljoen bij het Nationaal Restauratiefonds;

- € 200.000,-- subsidie waarvan € 100.000,-- ten laste van de gedecentraliseerde
rijksgelden en € 100.000,-- als de provinciale co-financiering (restauratie in het ka-
der van herbestemming).

Dit omdat het qua restauratie een zeer groot provinciaal monument is en uniek is in
zijn soort. Hiermee geven wij onder andere inhoud aan de gedecentraliseerde rijks-
gelden voor restauratie van monumenten.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputee van Drenthe,

secretaris I voorzitter

wa.


