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Ons kenmerk 51 I 5.41201 90027 82
Behandeld door de heer J.M.E. Elfrink (0592) 36 51 62
Onderwerp: Toekennen subsidie voor het project'Hunebedcity' te Borger
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
Stichting Hunebedcity uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencom-
missie 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 Stichting Hunebedcity heeft een aanvraag voor subsidie gedaan voor de revitali-
sering van het voormalige gemeentehuis te Borger. Onlangs heeft de stichting het
pand van de gemeente gekocht om er het concept'Hunebedcity'te vestigen. De
stichting gaat het voormalige gemeentehuis restaureren, verduurzamen, uitbreiden en
herbestemmen tot verhuurbare ruimtes voor bedrijvigheid met als hoofdgebruiker
'Lekker Hip'die hierin een lunchroom, een speelgrot, een winkel en een productielijn
van streekproducten realiseert. Met de vestiging in het voormalige gemeentehuis kan
'Lekker Hip' circa vijftig jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
werkplek bieden.
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Wij hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de regeling en naar onze

opvatting is deze passend.

Door de revitalisering kan het karakteristieke pand voor Borger worden behouden en

zal de ruimtelijke kwaliteit aan de noordzijde van het dorpsplein sterk worden ver-
beterd. Tevens zorgt het initiatief voor meer reuring aan de noordzijde van het

dorpsplein waardoor ook deze zijde van het plein meer gaat leven en integraal deel
gaat uitmaken van het centrum van Borger. Het pand wordt zoveel mogelijk ver-
duurzaamd en vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. De totale
investering van de ontwikkeling wordt geraamd op ruim € 1.250.000,--.

De Stichting Hunebedcity heeft in 2019 tevens subsidie ontvangen van de provincie

Drenthe in de vorm van een laagrentende lening vanuit het Drents Monumentenfonds
(in het kader van de Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karak-
teristiek bezit in Drenthe 2017-2020). Daarnaast heeft de initiatiefnemer een aanvul-
lende lening ontvangen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Uit de achterliggende stukken blijkt dat het initiatief sterk afhankelijk is van een provin-

ciale bijdrage op grond van de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwa-

liteit. Het tekort op de projectbegroting is becijferd op afgerond € 500.000,-- welke
voor de helft kan worden gedekt uit inbreng eigen middelen. Voor het resterende

bedrag (€ 250.000,--) is daarom een provinciale subsidie aangevraagd.

Gelet op de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een subsidiepercen-
tage van 40 aan de orde. Op basis hiervan kan het aangevraagde bedrag worden toe-
gekend.

Het project is getoetst op het aspect staatsteun. Op basis van artikel 53 AGW
(steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) kan deze geoorloofd worden
verstrekt.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

mb/coll.


