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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 15 oktober 2019
Ons kenm e rk 421 5.21 20 1 9002221
Behandeld door de heer J.M.E. Elfrink (0592) 36 51 62
Onderwerp: Toekennen subsidie voor het project'Energíehuis Drenthe'te Gieten
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 € 250.000,-- subsidie te verlenen aan de heer
Langebeeke 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 waar-
van de invloed merkbaar is op minímaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten
beoordeeld op de mate waarin de ruimtelijke samenhang wordt gestimuleerd, op ver-
hoging van duurzaamheid, op verbetering van leefbaarheid en financiële zekerheid
over de uitvoering.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet worden gescoord op criteria die
afgeleid zijn van de doelstellingen van de regeling.

De heer Langebeeke heeft een aanvraag voor subsidie ingediend voor de sloop van
het bestaande achterpand aan de Brink 2 te Gieten. Het gaat om het voormalige cultu-
reel centrum 'The House'. De heer Langebeeke is voornemens om ter plaatse een
nieuw gebouw te realiseren en daarin een duurzaamheidscentrum te vestigen (Ener-
giehuis Drenthe), gericht op educatie, kennisontwikkeling en marktvoorlichting op het
gebied van duurzame bouw. Het gebouw wordt volledig duurzaam gebouwd, waarbij
rekening wordt gehouden met maat, schaal en kleurstelling en de aanwezige ruimte-
lijke hoofdstructuren, passend bij het dorp Gieten. Door deze ontwikkeling wordt een
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bestaande verpauperde situatie aangepakt en dit deel van Gieten van een ruimtelijke
kwaliteitsim puls voorzien.

Uit de achterliggende stukken blijkt dat het initiatief mede afhankelijk is van een pro-

vinciale bijdrage op grond van de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke
Kwaliteit. Gelet op de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een sub-
sidie van maximaal 50o/o aan de orde. Op basis hiervan kan het totale aangevraagde
bedrag van € 250.000,-- worden toegekend.

Hoogachtend

Gedeputeerde Drenthe,

voorzitter

mb/coll


