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Onderwerp: Subsidieverstrekking Binnenstadfonds aan gemeente Coevorden
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 1.500.000,- subsidie te verlenen aan de
gemeente Coevorden uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Staten-
commissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Regeli ng Bi nne nstadfonds

Op 8 maart 2017 hebben uw Staten besloten tot instelling van de Regeling Binnen-
stadfonds. ln het kader van deze regeling hebben wij inmiddels de gemeenten
Emmen, Hoogeveen en Meppel subsidie verleend. De gemeente Coevorden heeft
eind vorig jarig een aanvraag voor de bijdrage uit het Binnenstadfonds ingediend.

Context: doel van het Binnenstadfonds
Doel van de uitvoeringsregeling Binnenstadfonds is het tot stand brengen van
robuuste, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele leeg-
stand. Door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage wordt een versnelling
van binnenstadplannen en -projecten beoogd. De hoogte van het Binnenstadfonds is

bepaald op € 13 miljoen, met een looptijd tot en met 2019. Het Binnenstadfonds is in
een vaste verdeling beschikbaar voor de zeven grotere kernen. De subsidie onder-
steunt de gemeenten financieel bij de herstructurering en herbestemming van hun
kernwinkelgebieden. Wij achten de volgende kosten subsidiabel:
- kosten voor de aanpak van de leegstand in het kernwinkelgebied (zoals

verplaatsings- en transformatiemaatregelen vastgoed);
- het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied (zoals kwaliteits-

impulsen in het openbaar gebied, bijvoorbeeld verfraaien van de uitstraling van
een winkelstraat);
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proceskosten (zoals voorbereidings- en begeleidingskosten) aan te merken als
subsidiabele kosten.

Aanvraag ge meente Coevorden
De gemeente Coevorden heeft een aanvraag voor de bijdrage van € 1.500.000,- uit

het Binnenstadfonds ingediend voor de uitvoering van haar Centrumvisie en bij-

behorende uitvoeringsprogramma. De visie is gericht op het opnieuw positioneren van

de winkelstraten en het winkelgebied te concentreren rond de Markt én de eigenheid

van Coevorden te vergroten door de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Onderstaande tabel geeft (op hoofdlijnen) een overzicht van de voorgenomen sub-
sidieverlening aan de gemeente Coevorden op de verschillende prestatieonderdelen

en de mate van co-financiering daarbij door gemeenten en derden. De Centrumvisie
Coevorden en bijbehorende projectbegroting liggen hieraan ten grondslag.

Centrumvisie Coevorden zie: https://raad.coevorden.nlA/ergaderingen/Commissie 12017112-de-

cember/19:30/rapport-DTNP-Toekomstvisie-centrum-Coevorden-02-11-2017.pdf
Projectbeqrotinq zie: https://raad.coevorden.nlA/ergaderingen/Commissiel2017l12-decem-
ber/1 9 :30/beg roti nng-centrumvisie. pdf

Co-financiering
De uitvoeringsregeling regelt dat de gemeente minimaal 33,33% van het totaal aan

subsidiabele kosten dient te co-financieren en dat de subsidie vanuit het Binnenstad-
fonds voor maximaal 33,33% van het totaal aan subsidiabele kosten kan worden in-
gezet. Dit betekent dat tegenover het verleende subsidrebedrag minimaal het dubbele
bedrag aan co-financiering staat. Voor de gemeente betekent dit dat zij tegenover het

verleende subsidiebedrag minimaal hetzelfde bedrag aan co-financiering moet stellen
Dit bedrag kan eventueel oplopen als er minder co-financiering door derden ge-

realiseerd wordt.

De gemeente Coevorden is in nauw overleg met vastgoedeigenaren en ondernemers
over de herpositionering van de huidige winkelstraten en de Markt. Dit proces (met als
sluitstuk stimuleringsmaatregelingen voor transformatie, verplaatsing, gevelverbete-

ring) moet als vliegwiel fungeren voor investeringen door vastgoed- en winkel-
eigenaren.

€ 925.000,-- € 880.000,-- € 950.000,-- €2.755.000,--

€1.375.000,--€ 455.000,-- € 920.000,--

€ 120.000,-- € 200.000,-- € 50.000,-- € 370.000,--proceskosten

aanpak reductie winkel-
vloeroppervlak

kwal¡teits¡mpuls
openbare ruimte kernwin-
kelgeb¡ed

€ 2.000.000,--totaal € 1.500.000,-- € 1.000.000,-- €4.500.000,-

Binnenstadfonds
subsidie

(co)financieri ng
gemeente

cofinanciering cumulat¡efsubsidiabele kostenonderde-
len b¡nnenstadplan derden
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Technische vragen
Hebt u naar aanleiding van vorenstaande informatie technische vragen? U kunt zich in

dat gevalwenden tot de heer C.J.M. Zaalvan het team Ruimtelijke ontwikkeling tele-
foonnummer (0592) 36 51 69 en/of de heer J.W. van der Veer van het team Subsidies
en lnkoop telefoonnummer (0592) 36 59 54.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

km/coll


