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Onderwerp: Lening herbestemming voormalige Drukkerij Koninklijke Van Gorcum,
lndustrieweg 38 in Assen
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u in deze brief over onze blijvende inzet op onder andere het
behoud van het gebouwde erfgoed in Drenthe. Een van onze instrumenten is het
voorkomen van (dreigende) leegstand van monumenten en beeldbepalende panden

door herbestemming ervan te stimuleren, aangehaald als de'Uitvoeringsregeling
financiering karakteristiek bezit in Drenthe 2017 -2020' .

Een grote herbestemmingsopgave betreft de voormalige Drukkerij Koninklijke Van
Gorcum, lndustrieweg 38 in Assen van (nieuwe eigenaar) Fores Vastgoed.

Dit provinciaal monument wordt gerestaureerd en verbouwd tot bedrijfs- en kantoor-
ruimte voor deurbewerking. Dat houdt onder andere in dat op CNC gestuurde ma-
chines elke deur wordt bewerkt volgens ingemeten contouren van het kozijn. Nood-
zakelijke bewerkingen worden gefreesd en het hang- en sluitwerk wordt gemonteerd.

Per jaar worden zo'n 25.000 deuren afgeleverd. Om behoud door herbestemming van
dit monument te stimuleren hebben wijop verzoek van Fores Vastgoed de moge-
lijkheid geboden een laagrentende lening uit ons Drents Monumentenfonds aan te
vragen bij het Restauratiefonds van €748150,--.

ln de Statenvergadering van 11 juli 2018 hebt u ingestemd met uitzondering van deze
subsidieregeling op de voorhangprocedure. Dat neemt niet weg dat wij u willen infor-
meren over de resultaten van het beleid in behoud en herbestemming van monu-
menten en beeldbepalende panden (karakteristiek bezit) en de wijze waarop u hieraan
uitvoering geeft.

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 is nog steeds erg in trek bij 'herbestemmers',
ondanks de lage marktrente bijtraditionele banken. 

.- d,Þ _

V.reffi,#



2

ln het najaar ontvangt u een overzicht van alle gefinancierde restauraties en herbe-
stemmingen vanaf 2016 (start uitvoering Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe) tot
en met 2018.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i
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