
proaincie b wis ¡Vesterbrink r, Assen
posta.d.res Postbus r22, 94oo Ac Assen

www'drenthe,nl
(o592) 36 55 55

pro'uincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Ðrenthe

Assen, 26 april2016
Ons ken merk 17 I 3.3 120 I 6002234
Behandeld door J.A. Langeland (0592) 36 56 01

Ondenrverp: Aankoop en renovatie voormalige Rijksluchtvaartschool op GAE

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over ons genomen besluit van aankoop van de voor-
malige Rijksluchtvaartschool (RLS) op Groningen Airport Eelde (GAE) en het in erf-
pacht nemen van de hierbij behorende grond. Dit besluit is genomen vanwege:

1. het provinciaal belang in:

o behoud van gebouwd erfgoed via het stimuleren van herbestemming;

o de revitalisering van GAE als gebiedsopgave waarin de herbestemming van

de RLS ondersteunend is;

2. de bekendmaking van GAE om zelf niet tot aankoop over te gaan;

3. de in gang gezette tijdelijke activiteiten als Living Lab en KunstBiënnale'lnto
Nature';

4. de ambitie in de in ontwikkeling zijnde nieuwe Cultuurnota'De Verbeelding van

Drenthe 2017-2020' met betrekking tot het ontwikkelen van onder andere

creatieve industrie.

Toelichtinq op ons besluit
De RLS is een beschermd provinciaal monument en is inmiddels sterk in verval ge-

raakt, inclusief het terrein eromheen. Dat hebt u zelf kunnen aanschouwen tijdens uw
Statenbezoek op 10 september 2015 aan de RLS. Spoedige realisatie van behoud

van dit cultuurhistorische complex is dan ook van groot provinciaal belang, mede in
het licht van de in ontwikkeling zijnde revitalisering van GAE als gebiedsopgave.

Maar er worden meer provinciale belangen gediend, zoals:
o uitvoering als opleidingstraject voor vaklieden in de bouw en installatie;
. impuls aan de werkgelegenheid in de bouw en installatie;
o aandacht voor ondenuijs/wetenschap, kunst en cultuur door tijdelijke activiteiten in

de RLS te laten plaatsvinden (Techniekweek, Living Lab, KunstBiënnale 'lnto
Nature'). Dit als opmaat naar een definitieve herbestemming.
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Op 10 september 2015, tijdens uw staten- en gemeenteraadsledenbezoek, kreeg u
uitleg over de voorgenomen herontwikkeling van de RLS door BOEI (heeft opdracht
van ons om te herbestemmen), stichting Drenthe Kunst, Cultuur & Natuur (organiseert
lnto Nature) en Living Lab (onderzoeksagenda revitalisering GAE).
GAE meldde toen dat zijvoornemens waren hiervoor het provinciale monumenten-
complex aan te kopen.

Echter, nadien werd bekend dat GAE de RLS niet ging kopen. Het provinciale belang
bij behoud van het monument, de revitalisering van GAE en de inmiddels in gang ge-
zette tijdelijke activiteit KunstBiënnale "lnto Nature" zijn voor ons redenen om het mo-
numentale complex zelf aan te kopen voor een symbolisch bedrag van € 1,-. Ook de
erfpachtcanon bedraagt € 1,--.

De kosten van restauratie en renovatie bedragen € 450.000,-- en worden gedekt van-
uit de bestaande middelen voor herbestemming van karakteristiek bezit.

Wij beogen geenszins om voor een langere periode eigenaar te zijn. Zodra de markt-
waarde van de panden gelijk is aan de gedane investering zullen wij ons inspannen zo
snel mogelijk over te gaan tot vervreemding van de panden. De marktwaarde is een
afgeleide van de huurinkomsten cq. huurcontracten, die een toekomstige huurinkom-
stenstroom vertegenwoordigen.

GAE heeft een eerste recht tot koop op de panden tegen de marktwaarde die daar-
mee dan een versterking kunnen zijn voor de exploitatie van het vliegveld. lndien GAE
hiervan geen gebruik maakt zullen wijtegen marktwaarde verkopen aan derden en
eindigt de erfpachtovereenkomst tussen ons en GAE. GAE zal dan een nieuwe erf-
pachtovereenkomst (tegen marktwaarde) af dienen te sluiten met de kopende partij.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter
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