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Onderwerp:Toekennen subsidie voor het project Revitalisering Brink 17-lg te Ruinen
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 €.212.952,80 subsidie te verlenen aan
Maatschap't Olde Gemeentehuus, 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 de mate waarin de ruimtelijke samenhang wordt gestimuleerd, op ver-
hoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uit-
voering.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet worden gescoord op criteria die
afgeleid zijn van de doelstelling van de regeling.

De Maatschap't Olde Gemeentehuus heeft een aanvraag voor subsidie gedaan voor
de revitalisering van de Brink 17-19 te Ruinen (voormalig gemeentehuis) en het direct
aangrenzende openbaar gebied. Doel van het project is het centrum van Ruinen van
een kwaliteitsimpuls te voorzien, voorzieningen in Ruinen te concentreren en het
beeldbepalende pand te behouden voor Ruinen. De ontwikkeling voorziet in de ves-
tiging van een tweetal horecazaken, een drietal winkels en een galerie. Daarnaast
vormt de herinrichting van het aangrenzende openbaar gebied een belangrijk
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onderdeel van het plan waarbij het samenspel tussen het gebouw enerzijds en de
Brink anderzijds, leiden tot een gewenste invulling van het centrum van Ruinen.

De ontwikkeling voorkomt verdergaande verpaupering van het pand, geeft een nieuwe
kwaliteitsimpuls aan het centrum van Ruinen en zorgt voor behoud van voorzieningen
in Ruinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid in Ruinen versterkt en het dorp van een
economische impuls voorzien.

Uit de achterliggende stukken blijkt dat het initiatief mede afhankelijk is van een
provinciale bijdrage op grond van de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke
Kwaliteit. Gelet op de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een sub-
sidiepercentage van 40 aan de orde. Op basis hiervan kan maximaal €.212.952,80
worden toegekend.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter
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