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Onderwerp: Subsidie herbestemming boerderij "Bruntingerhof" in Orvelte
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

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/opheffen van (dreigende) leeg-
stand van monumenten en beeldbepalende panden door herbestemming ervan
te stimuleren, verkort aangehaald als de "Subsidieregeling financiering karak-
teristiek bezit in Drenthe 2021-2024".

ln uwvergadering van 11 juli 2018 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

karakteristiek bezit in Drenthe en de wijze waarop wij hieraan uitvoering geven.

De herbestemming van de aljaren leegstaande grote boerderij "Bruntingerhof"
in Orvelte is vanwege zijn hoge cultuurhistorische waarde aan Drentse bouw-
kunst een lastige en daarmee kostbare opgave. De totale bouwinvestering
bedraagt € 836.931,--.

Op grond van de huidige subsidieregeling kan maximaal € 200.000,-- subsidie
worden verleend. Het Drentse Landschap vraagt een bijdrage van € 400.000,--.

Het provinciale belang in behoud van dit bijzonder gave rijksmonument en het te
behalen resultaat om hiermee de vrijetijdseconomie in Orvelte te versterken,
rechtvaardigen toepassing van artikel 11, lid 7,van de subsidieregeling om van de

maximumsubsidiebijdrage van € 200.000,-- af te wijken.
Daarom verlenen wij aan Het Drentse Landschap een subsidie van € 400.000,--.
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De subsidie wordt uit de bestaande Begroting 2021 gedekt vanuit "Herbe-
stemming karakteristiek bezit", "Investeringsagenda Culturele Investeringen"
en "Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme".

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll


