
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
 
 
Assen, 12 juli 2022  
Ons kenmerk 28/5.1/2022001070 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Wijziging van de Subsidieregeling behoud/herbestemming  
karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024    
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de wijziging van de Subsidieregeling behoud/her-
bestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024. 
 
Vanwege overvraag in voorgaande jaren is de ‘Subsidieregeling behoud/her- 
bestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024’ met ingang van dit jaar 
aangepast zodat meer eigenaren gebruik konden maken van de regeling. 
 
Een subsidie in de vorm van een geldbedrag (alleen voor monumenten) kan op 
grond van de subsidieregeling worden aangevraagd vanaf 1 januari tot 1 april. 
Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een laagrentende lening kan gedu-
rende het gehele kalenderjaar worden ingediend (voor monumenten en beeld-
bepalende panden/objecten). 
 
Voor uitvoering van de subsidieregeling was dit jaar € 1.313.935,-- te besteden, 
verdeeld in twee subsidieplafonds:  

− restauratie Rijksmonumenten € 700.000,--; 

− behoud/herbestemming karakteristiek bezit € 613.935,-- (provinciale- en  
gemeentelijke monumenten). 

 
In de bijlage treft u aan het overzicht van de verleende subsidies (geldbedragen) 
dit jaar. Meer aanvragers dan voorheen hebben gebruik gemaakt van de sub- 
sidieregeling en de subsidieregeling voldoet daarmee aan de verwachting. 
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Wat niet werd verwacht is dat het beschikbare subsidiebudget niet volledig werd 
besteed. Het restant (saldo) van beide subsidieplafondbedragen, die zijn vast- 
gesteld voor 2022, bedraagt samen € 580.567,23 (zie bijlage overzicht subsidies). 
Oorzaken van onderbesteding zijn: 

− uitblijven van aanvragers waar veelvuldig contact mee is geweest in 2021; 

− de bouw- en installatiebranche kan de vraag aan uitvoering niet meer aan. Aan-
nemers reageren soms niet meer of verwijzen door naar 2023; 

− de kosten zijn op dit moment dagprijzen. Dat betekent dat uitvoering van 
werkzaamheden die op lange termijn staan een enorme kosten verhoging  
teweeg kunnen brengen waardoor de dekking dan tekortschiet. Eigenaren  
haken af om een subsidieaanvraag in te dienen. 
 

Gelet op de omstandigheid dat het subsidieplafond voor dit jaar nog niet is  
bereikt, hebben wij een tweede aanvraagperiode opengesteld voor het aan- 
vragen van een subsidie in de vorm van een geldbedrag, namelijk van 1 juli tot  
en met 30 september. Artikel 6, eerste lid, van de subsidieregeling is hiervoor ge-
wijzigd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage: Overzicht verleende subsidies 2022 
mb/coll. 
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OVERZICHT PROGRAMMA BEHOUD/HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT in DRENTHE 2022
monument

rijks- datum

NR ADRES (OUDE) FUNCTIE BEHOUD / HERBESTEMMING GEMEENTE provinciaal GS brief behoud / 
MONUMENT gemeentelijk verlening totale kosten restauratie herbestemming Opmerkingen

rijksmonumenten karakt. Bezit

1 Gasfabriekstraat 1 Assen woning restauratie dak Assen g 7-4-2022 10.958,44 10.958,44

2 Zusterweg 19 Weiteveen r.k. kerk restauratie vensterglas Emmen p 7-4-2022 45.244,33 45.244,33

3 Oostersingel 21a Assen kantoor/leegstand restau/herbest tot 4 appartementen Assen g 8-4-2022 531.039,10 50.000,00

4 Oshaarseweg 43 Koekange woning restauratie De Wolden k 9-4-2022
subsidie afgewezen: 
geen monument

5 Zuiderdiep 291 2e Exloermond woonboerderij restauratie Borger-Odoorn p 14-4-2022 133.667,49 40.000,00

6 Zuiderdiep 140 Nieuw-Buinen woonhuis restauratie Borger-Odoorn r 8-4-2022 117.128,00 50.000,00

7 Zandvoort 14 Norg keuterij restauratie Noordenveld k 7-4-2022 39.829,27
subsidie afgewezen: 
geen monument

8 Zuiderdiep 492 Valthermond woning restauratie Borger-Odoorn p 8-4-2022 15.095,00 15.095,00

9 Grote Kerkstraat 40 Hoogeveen kerk nevenfunctie culturele activiteiten Hoogveeen r 26-4-2022 244.140,00 122.070,00

10 Oostersingel 27 Assen havezathe Overcingel restau/herb woning, publieksruimte en B&B Assen r 13-4-2022 1.325.798,74 200.000,00

11 Middendorp 5 Hooghalen woonboerderij restauratie Midden-Drenthe p 28-4-2022 202.358,22 50.000,00

12 Kanaal A NZ 110 Emmer Compascuum buurthuis restauratie Emmen p 3-5-2022 118.303,06 40.000,00

13 Noordeinde 21 Emmen boerderij museum Emmen r 8-4-2022 14.959,00 10.000,00 plankosten subsidie

14 Hoofdstraat 45 Diever kerk restauratie dak kerk (leien) Westerveld r 8-4-2022 305.960,00 100.000,00

totaal 3.104.480,65 532.070,00 201.297,77

budget 700.000,00 613.935,00

saldo 167.930,00 412.637,23 580.567,23

Subsidie verleningen 2022 in de vorm van een geldbedrag

subsidie 2022
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