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Ondenruerp: Uitvoeringsbesluit stimulering herontwikkeling en herbestemming

vastgoed

Geachte voorzitter/leden,

Op 25 juni2014 zonden wij u het Uitvoeringsbesluit stimulering herontwikkeling en

herbestemming van vastgoed. Daarbij gaven wij aan u in de loop van het jaar over de

eerste bevindingen te informeren.

De regeling in essenties
De regeling is opengesteld van 1 september tot 1 december. Belangrijke uitgangs-
punten van de regeling waren dat het moet gaan om een bedrijfsmatig element, dat
alleen ondernemingen kunnen aanvragen en dat de aanvraag betrekking moet

hebben op een individueel vastgoedobject. Oogmerk is levendigheid en vitaliteit van

de dorpen. Dit sluit uit dat particulieren aanvragen kunnen doen voor privédoeleinden

en dat partijen aanvragen die over een bredere vastgoedportefeuille beschikken

waarvoor zijzelf inkomsten uit exploitatie kunnen genereren. Daarmee is de regeling

vooral een stimulans om "kleinschalig" vastgoed een toekomstbestendige gebruiks-

functie te geven.

Het toepassingsbereik van de regeling is gericht op dorpskernen, aanloopstraten van

winkelgebieden en beeldbepalende plekken in het dorp. Kortom, gebieden die sterk

verbonden zijn met de beleving en vitaliteit van een dorp of kern.

De prioriteitstelling
Met de regeling is een voorkeursvolgorde aangegeven. Aanvragen voor dorpen in
Zuidoost-Drenthe gaan voor aanvragen uit dorpen in overig Drenthe en de steden

Assen, Meppel, Emmen en Hoogeveen. Deze prioriteitstelling is budgettair als volgt

vertaald: voor Zuidoost is € 1,0 miljoen gereserveerd en € 0,4 miljoen voor overig

Drenthe.
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Door de vooruvaarden (onder andere projectbegroting met dekkingsplan, aanwezig-
heid koopcontract) was vooraf de verwachting dat er vooral aanvragen zouden komen

waarvoor de planontwikkeling al in een vergevorderd stadium verkeert.

ln totaal zijn 21 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 10 positief beoordeeld, waarmee
een bijdrage gepaard gaat van € 306.750,--. Het merendeel van de aanvragen komt

uit Zuidoost-Drenthe, waarmee een bedrag van € 235.750,-- gemoeid is. Voor 2014 is

van het totaalbudget € 200.000,- in de Begroting opgenomen. Dit betekent dat met de

toekenningen ook het budget voor 2015 wordt aangesproken.

Diversiteit in nieuwe gebruiksfuncties
Het beeld dat de 21 aanvragen laat zien, maar ook de contacten daarbuiten over mo-
gelijk andere aanvragen, is zeer divers. Nieuwe gebruiksfuncties zijn horeca, praktijk-

ruimte voor zorgverlening, wonen met zorg, woon- en kantoorruimte, dienstverlening,

trainingsruimte, detailhandel, recreatie en ruimte voor ondernemers om zich tijdelijk te
vestigen. Kenmerkend is dat er sprake is van een bedrijfsmatig element. Maar ook de

kwaliteit die initiatiefnemers zelf aan het vastgoed willen toevoegen, geeft grote be-
trokkenheid aan met de leefomgeving.
Wij zijn positief verrast door het aantal objecten dat is aan te merken als karakteristiek
vastgoed of zelfs een monumentale status heeft. Hier is duidelijk sprake van synergie
met de regeling voor herbestemming van karakteristieke panden. Voor eigenaren van
karakteristiek vastgoed bieden beide regelingen goede mogelijkheden om te kiezen
voor snelle effecten of voor verbeteringen op langere termijn.
De regeling is bedoeld om aandacht te vestigen op de opgave in Drenthe om het
bestaand bedrijfsmatig vastgoed te herontwikkelen/herbestemmen. Binnen de aan-
vragen gaat het bijvoorbeeld om panden die voorheen een maatschappelijke functie
hadden (onder andere school, bibliotheek en kerk), door concentratie van dienstver-
lening vrij komen te staan of hun functie hebben verloren. Daarmee is de regeling een

stimulans voor de werkgelegenheid (bouwimpuls, bevordering MKB) in de regio.

Wat ook blijkt is dat vastgoed niet altijd tot herontwikkeling komt doordat de eigenaar
aan te hoge verwachtingswaarde blijft vasthouden, terwijl er wel ideeën zijn bij ge-
gadigden om het te willen overnemen. Leegstand is dan niet de verklaring van een
gebrek aan vraag of initiatief, maar het gevolg van 'calculerend'gedrag. De regeling

is daar overigens niet gevoelig voor, aangezien alleen de kosten voor fysieke maat-
regelen met het oog op het nieuwe gebruik subsidiabel zijn.

Wij nemen aan dat u voor dit moment voldoende bent geTnformeerd. Komende weken
gaan wij met gemeenten en andere partijen in gesprek over het onder de aandacht
brengen van de regeling die vanaf maart ingaat. U wordt daarover geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedep Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

ing aanvragen bijdrage voor herbestemming en herontwikkeling be-Bijr

staand bedrijfsmatig vastgoed
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BIJLAGE

Toekenningen aanvragen bijdrage voor herbestemming en herontwikkel ing
bestaand bedrijfsmatig vastgoed

Locatie Huídig gebruik/
bestemming

Nieuw gebruik/ bestem-
ming

Bijdrage

Dalen, dorpscentrum Bankgebouw Praktijk voor fysiotherapie

en osteotherapie

€ 40.000

Coevorden, centrum,
aanloopstraat

Wonen, wasserij Wonen, kantoor € 20.000

Coevorden, centrum Winkelbestemming Wisselwinkel om onderne-

mers tijdelijk huisvestings-
ruimte te bieden.

€ 15.750

Stieltjeskanaal,

beeldbepalende plek
RecreatieobjecU
zalencentrum en
pitch&putt

Restaurant, kantoor, mini-

cam ping, kleinschalige

manege. Ook ontmoetings -

functie voor het dorp/de
streek.

€ 40.000

Aalden, beeldbepa-
lende plek

"Taxi Seubers" Bedrijfskantoor (R&D-

activiteiten gecom bineerd

met workshops)

€ 40.000

Annerveensche-

kanaal, beeldbepa-
lende plek, dorps-
centrum

Kerk en kosterij Horeca, B&B en vergader-
locatie en dergelijke

€ 40.000

Hijken, centrum,
beeldbepalende plek

Basisschool Kantoorruimte € 10.000

Bovensmilde, beeld-
bepalende plek

Bibliotheek Zorgwoningen € 40.000

Hooghalen, beeldbe-
palende plek

Bedrijfsbestemming Bloembinderij en cursus-
ruimte

€ 21.000

Emmen, centrum Wonen en detailhan-

del

Barberij/heren kapperzaak € 40.000


