
prooincieht is lüØesterbrink r, Assen
postddres Postbus rzz, 94oo ec Assen

w.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieþrenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 22 januari 2018
Ons kenmerk 41 5.3120190001 28

Behandeld door de heer J.A. Langeland (0592) 36 56 01

Onderwerp: Lening herbestemming voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord

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. ln het bijzonder geldt dat voor de
gebiedsontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid (zie Cultuurnota'De Ver-
beelding van Drenthe 2017-2020'). Een van onze instrumenten is het voorkomen
van (dreigende) leegstand door herbestemming ervan te stimuleren, aangehaald als
de'Uitvoeringsregeling financiering karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020'.

Een grote herbestemmingsopgave betreft de voormalige Tuinbouwschool in Frede-
riksoord met tuin, kassen, schuren en ketelhuis. Dit complex is op 21 december 2018
door de Maatschappij van Weldadigheid verkocht aan Zova BV in Hoogeveen.
Eigenaar van Zova BV is de heer R. Slot, die ondermeer ook eigenaar is van de

Zorgzaak.

De voormalige Tuinbouwschoolwordt gerestaureerd, verduurzaamd en herbestemd
(verbouwd).

Zova BV start in de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord een innovatief woon-

zorgconcept. Er wordt een innovatiecluster opgezet met bedrijven, gemeente

Westerveld en kennisinstellingen. Daarnaast wordt een woon/zorggedeelte ge-

realiseerd waarbij tienermoeders en ouderen in appartementen in de voormalige
schoollocatie gaan wonen. De te ontwikkelen innovaties van het cluster (toe-
passing/ontwikkeling van domotica en eHealth oplossingen, robotisering, Kunstmatige
lntelligentie, Virtual Reality in de zorg, Healthy Food, FoodAgri-Zorg, concepten voor
gezond ouder worden) kunnen getest worden in de appartementen en in de andere
gebouwen op dit terrein, zoals de kassen of schuren, waardoor synergie ontstaat.
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Om behoud door herbestemming van dit beeldbepalende pand te stimuleren hebben
wij op verzoek van de nieuwe eigenaar de mogelijkheid geboden een laagrentende
lening uit ons Drents Monumentenfonds aan te vragen bij het Restauratiefonds van
€ 400.000,--.

ln de Statenvergadering van 1 1 juli 2018 hebt u ingestemd met het uitzonderen van
deze subsidieregeling op de voorhangprocedure. Dat neemt niet weg dat wij u graag

informeren over de resultaten van het beleid behoud/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 erg in trek bij 'herbestemmers', ondanks de

lage marktrente bij'traditionele' banken.

Alle laagrentende leningen uit het Drents Monumentenfonds worden hypothecair
belast. Daarmee wordt het risico dat rente en aflossing mogelijk niet terugvloeien in
het fonds geminimaliseerd.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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