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Aan: 

de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

VERZONDEN - 6 DEC. 2018 

provincie J)renthe 

Assen, 5 december 2018 

Ons kenmerk 49/5.1 /2018002768 

Behandeld door de heer C.J.M. Zaat (0592) 36 51 69 

Onderwerp: Subsidieverstrekking Binnenstadfonds aan de gemeente 

Noordenveld 

Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 

,J, 

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 € 750.000,-- subsidie te verlenen aan de ge

meente Noordenveld uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencom

missie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure'). 

Regeling Binnenstadfonds 

Op 8 maart 2017 hebben uw Staten besloten tot instelling van de Regeling Binnen

stadfonds. In het kader van deze regeling hebben wij inmiddels de gemeenten 

Emmen, Hoogeveen, Meppel, Coevorden, Midden-Drenthe en Assen subsidie 

verleend. De gemeente Noordenveld heeft in oktober 2018 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 
leegstand. Door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage wordt een ver
snelling van binnenstadplannen en -projecten beoogd. De hoogte van het Binnen
stadfonds is bepaald op€ 13 miljoen, met een looptijd tot en met 2019. Het Binnen
stadfonds is in een vaste verdeling beschikbaar voor de zeven grotere kernen. De 
subsidie ondersteunt de gemeenten financieel bij de herstrucfurering en herbe
stemming van hun kernwinkelgebieden. 

Wij achten de volgende kosten subsidiabel: 
- kosten voor de aanpak van de leegstand in het kernwinkelgebied (zoals ver

plaatsings- en transformatiemaatregelen vastgoed);
- het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied (zoals kwaliteitsimpulsen

in het openbaar gebied, bijvoorbeeld verfraaien van de uitstraling van een winkel
straat);
proceskosten (zoals voorbereidings- en begeleidingskosten).
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De gemeente Noordenveld heeft een aanvraag voor een bijdrage van€ 750.000,-- uit 

het Binnenstadfonds ingediend voor de uitvoering van het Projectplan Centrum-ont

wikkeling Roden. Het projectplan is gericht op de transformatie en versterking van het 

kernwinkelgebied van Roden. De subsidie wordt ingezet voor een fonds ter onder

steuning van verplaatsing en transformatie in de randen van het centrumgebied en 

voor verbeteringen in de openbare ruimte aansluitend bij verbeteringen van het aan

grenzende vastgoed. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

l , voorzitter 

km/call. 


