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Aan:
de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 27 oktober 2020

Ons kenme rk 4415.212020002009

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

Onderwerp: Subsidie resta uratie/herbestemm ing van het voormal ig Noorder
Sanatorium in Zuidlaren en het voormalig postkantoor, Kasteel 4 in Coevorden.
Status: Ter informatie

G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze blijvende inzet op onder andere het behoud
van het gebouwde erfgoed in Drenthe.
Een van onze instrumenten is het voorkomen van (dreigende) leegstand van
monumenten en beeldbepalende panden door herbestemming ervan te stimu-
leren, aangehaald als de'Uitvoeringsregeling financiering karakteristiek bezit in
Drenthe 2017-2O2O'.

ln uwvergadering van 11 juli2018 hebt u ingestemd met uitzondering van deze
subsidieregeling op de voorhangprocedure. Dat neemt niet weg dat wij u graag
informeren over de resultaten van het beleid in behoud en herbestemming van
monumenten en beeldbepalende panden (karakteristiek bezit) en de wijze
waarop wij hieraan uitvoering geven.

Zowel het Noorder Sanatorium als het voormalig postkantoor zijn panden die
qua vloeroppervlak en bouwinvestering (respectievelijk ruim € 6,3 miljoen en

ruim € 1,4 miljoen) groter zijn dan waar de uitvoeringsregeling gemiddeld van
uitgaat. Tevens zijn beide rijksmonumenten van unieke cultuurhistorische waarde
voor de provincie Drenthe. Het Noorder Sanatorium verdient daarmee het ver-
krijgen van de titel 'kanjer'- en het postkantoor'groot' monument. Op grond
hiervan kan een hogere subsidie worden aangevraagd en een door ons nader
bepaald bedrag worden verleend boven op het basisbedrag van maximaal
€ 150.000,--.
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De aanvragers zijn LPB Vastgoed BV en de heer P. van Dijk Coevorden BV, beiden
projectontwi kke I aa rs.

Beide gebouwen zijn rijksmonumenten en worden gerestaureerd, verduurzaamd
(isolerende maatregelen) en herbestemd tot woonappartementen.

Om behoud door herbestemming van beide rijksmonumenten te stimuleren, ver-
lenen wij aan LPB Vastgoed BV (voormalig Noorder Sanatorium) een subsidie van
€ 250.000,--.

Aan P. van Dijk Coevorden BV verlenen wij een subsidie van € 200.000,--.

Wij gaan er vanuit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

mb/coll


