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Behandeld door de heer G.J. Rouwenhorst (0592) 36 57 23
Onderwerp: Bijdrage aan gebiedsontwikkeling Het Vledder te Meppel
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 € 500.000,-- aan de gebiedsontwikkeling Het
Vledder te Meppel bij te dragen uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw
Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Uw Staten hebben in 2017 de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwa-
liteit opgesteld. Op grond van deze regeling kan een provinciale bijdrage van ten
hoogste € 250.000,-- worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die
verpaupering tegengaan. Ook projecten die gestagneerde gebiedsontwikkelingen op
gang brengen vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan
de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten be-
oordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging duurzaamheid, op
verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering. Om voor een bij-
drage in aanmerking te komen moet worden gescoord op criteria die afgeleid zijn van
de doelstelling van de regeling.

De gemeente Meppel heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage op grond van
de regeling voor de gebiedsontwikkeling van Het Vledder, een voormalige fabrieks-
locatie, gelegen aan de rand van het centrum van Meppel.

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de regeling en naar onze
opvatting is deze passend.
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Met de uitvoering van het bijgestelde plan wordt de jarenlange stagnatie doorbroken
en komt er een passende invulling, die zal bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de
leefbaarheid van deze markante locatie. Het gaat om een invulling met woningen,
waaronder zorgwoningen, en een van elders in Meppel verplaatste supermarkt, in een
hoogwaardige openbare ruimte, waar ook het behouden karakteristieke gebouw van
de vroegere gasfabriek deelvan uitmaakt. Genoemde stagnatie en bijstelling hebben
gezorgd voor een fors tekort in de exploitatie.

De Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (ASV) biedt met toepas-
sing van artikel 5.2 (hardheidsclausule) de mogelijkheid voor ons college om gemoti-

veerd af te wijken van onder meer maximale bijdragen uit regelingen die gebaseerd

zijn op de ASV. Wijzijn voornemens een dubbele bijdrage à € 500.000,- toe te ken-
nen, met als onderbouwing dat er in dit geval sprake is van een omvangrijke en com-
plexe opgave met een groot tekort en dat ruimschoots aan alle doelstellingen van de
regeling wordt voldaan. Een substantiële bijdrage uit de Uitvoeringsregeling Herstruc-
turering Ruimtelijke Kwaliteit is dan ook wel besteed. Overigens zijn eerder voor
Het Vledder ook provinciale bijdragen toegezegd uit de regelingen lmpuls Volkshuis-
vesting (€ 152.000,--) en de Bijzondere Doeluitkering (BDU), bedoeld voor infra-
structuur (geraamd € 98.000,--, maximaal € 158.000,--, op basis van werkelijke
kosten). ln dit totaal betekent dit een bijdrage van zo'n € 750.000,--.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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