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O ndenruerp : Behoud/herbestem m i n g karakteristiek bezit i n Drenthe 201 7 -2020

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u in deze brief over het vervolg op de succesvolle geldelijke
subsidie- en geldleningsmogelijkheden in het kader van behoud en herbestemming
van monumentale en beeldbepalende panden in Drenthe.

ln de Cultuurnota'De Verbeelding van Drenthe 2017-2020'is verwoord dat wij ons
blijven inzetten voor het behoud en herbestemming van karakteristiek panden in

Drenthe.

Eind 2016 stopte het uitvoeringsbesluit'Financiering herbestemming karakteristiek
bezit2013-2016'. Op grond van deze regeling konden eigenaren van monumenten en
beeldbepalende panden (samengevat als karakteristiek bezit) een subsidie in de vorm
van een geldbedrag en/of laagrentende lening aanvragen voor herbestemming (in-
clusief restauratie en verduurzaming) van hun pand. Er is veel gebruik gemaakt van
deze mogelijkheden. Wij hebben onlangs dan ook besloten opnieuw een soortgelijke
regeling in te stellen voor de periode 2017-2020.

Een paar mooie herbestemmingsvoorbeelden uit de afgelopen cultuurnota-periode
zijn:
. van boerderijschuur (koeienstal) naar winkel met educatieruimte (Dorpsstraat 88 in

Eexterveen);
. van agrarische boerderij naar zorginstelling wonen en zorg (Dokter Larijweg 72 in

Ruineruvold),

Later dit jaar wordt u nader geÏnformeerd over alle behaalde resultaten van het herbe-
stemm ingsbeleid 201 3-201 6.
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Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt sinds 2009 namens ons via het Drents
Monumentenfonds de laagrentende leningen op basis van een door hen uitgevoerde
krediettoets. De laagrentende lening was in de afgelopen jaren en is ook op dit mo-
ment erg in trek bij 'herbestemmers' ondanks de lage marktrente. Het fonds van
waaruit deze laagrentende leningen worden verstrekt, is inmiddels volledig uitgeput en

dat maakt een nieuwe storting noodzakelijk om het succesvolle beleid te continueren.
lnmiddels hebben zich alweer nieuwe belangstellenden gemeld voor deze laagren-
tende lening.

Op basis van het provinciale kader'Revolverend Financieren'doen wij een aanvullen-
de storting van€2,5 miljoen in het Drents Monumentenfonds. De nieuwe'Uitvoerings-
regeling' past binnen dit kader. Alle laagrentende leningen uit het Drents Monumen-
tenfonds worden hypothecair belast. Daarmee wordt het risico dat rente en aflossing
mogelijk niet terugvloeien in het fonds geminimaliseerd.

Daarom storten wij de minimale risicopremie van f 0% (€ 250.000,--) in de reserve
opvang revolverend financieren.

Via de 2e begrotingswijziging 2017 (zie 1e Bestuursrapportage 201 7) stellen wij voor
om het budget'Herbestemming karakteristiek bezit'eenmalig op te hogen met het
bedrag van de premie voor revolverend financieren, om de aanvullende storting in het
Drents Monumentenfonds mogelijk te maken.

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

kennis wil nemen van de nieuwe regeling kijk dan op www.provincie.drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris voorzitter

wa/coll


