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Inleiding 

a. Algemeen 
Het creëren van nieuwe werkgelegenheid is een speerpunt uit het Collegeakkoord ‘Mooi 
voor elkaar! 2020-2023’. Het aanbieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat is 
daarom belangrijk om nieuwe bedrijven te kunnen verwelkomen. In heel Nederland is 
een tekort aan bedrijfskavels voor nieuwe vestigers. Zeker voor grote bedrijven is het  
lastig om in Nederland een plek te vinden die groot genoeg is. Ook de provincie Drenthe 
heeft hiermee te maken. De gemeente Hoogeveen wil aantrekkelijk blijven voor nieuwe 
bedrijven en wil daarom bedrijventerrein Riegmeer ontwikkelen. Eén van de bedrijven 
die zich hier wil vestigen is de Griekse zuivelfabrikant Fage. Fage produceert yoghurt en 
zoekt al enige tijd een extra productielocatie van ongeveer 15 ha. Voor Drenthe is dit 
een unieke kans om 250 nieuwe banen en een investering van minimaal € 150 miljoen 
naar zich toe te trekken.  
 
Op dit moment is het bedrijventerrein nog niet geschikt voor de vestiging van dit inter-
nationale bedrijf. Een groot knelpunt bij de gesprekken over de plannen van het bedrijf 
was de afvoer van het afvalwater. Bij de productie van Fage komt fosfaat in het afval-
water. Dit water mag niet zomaar geloosd worden volgens de Europese Kaderrichtlijn 
Water. Het afvalwater moet daarom via een aparte persleiding van circa 8 km geleid 
worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Echten van het waterschap 
Drents Overijsselse Delta (DOD). De aanleg van deze leiding vraagt van de gemeente 
Hoogeveen naar schatting een investering van € 11,8 miljoen. Daarnaast zal het WDOD 
een investering van circa € 9 miljoen naar voren moeten halen om de capaciteit en de 
mate van zuivering van de RWZI op te waarderen. Er is onderling afgesproken dat van 
deze investering van het waterschap € 1,4 miljoen voor rekening van Fage zal komen. 
Door bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente Hoogeveen, het waterschap DOD 
en de provincie Drenthe met ondersteuning van de expertise van de Noordelijke Ontwik-
kelingsmaatschappij (NOM), is dit voorstel uiteindelijk tot stand gekomen en wordt de 
komst van dit internationale bedrijf mogelijk gemaakt.  
 
Naast de mogelijke komst van Fage zorgt het realiseren van dit bedrijventerrein voor 
meer kansen voor de gemeente Hoogeveen en de provincie. Er lopen gesprekken met 
meerdere bedrijven voor de overige kavels. Daarnaast zal de realisatie van de nieuwe  
afvalwaterleiding zorgen voor minder belasting van het huidige rioleringsstelsel. Reeds 
gevestigde bedrijven zullen namelijk ook aangesloten worden op de nieuwe afvalwater-
buis, waardoor het vervuilde water van deze bedrijven rechtstreeks naar de RWZI in  
Echten gaat.  

b. Europese aspecten 
Deze subsidie aan de gemeente Hoogeveen is gericht op activiteiten die zij uitvoert in 
het kader van haar zorgplicht voor de afvoer van afvalwater op het bedrijventerrein 
Riegmeer. De gesubsidieerde activiteiten betreffen derhalve geen economische activi-
teiten, waardoor er geen sprake is van staatssteun.   
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c. Economie/werkgelegenheid 
Door de realisatie van dit bedrijventerrein, komen er nieuwe kavels beschikbaar waar  
bedrijven zich kunnen vestigen. Dit zorgt voor investeringen in Drenthe en extra werk-
gelegenheid.  

d. Participatie 
De gemeente Hoogeveen is verantwoordelijk voor de realisatie van het bedrijventerrein. 
Daarnaast zijn bij de gesprekken met Fage ook de NOM, het waterschap DOD en de 
nutsbedrijven betrokken. Fage wordt voor de uitwerking van de plannen bijgestaan door 
adviesbureau Arcadis.  

Advies  

1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 575.000,-- aan de gemeente  
Hoogeveen voor de realisatie van bedrijventerrein Riegmeer.  

2. Het bedrag van € 575.000,-- te dekken uit de zogenaamde terugploegmiddelen NOM (Drents 
deel).   

3. Dit te verwerken in de eerste actualisatie van de Begroting 2022.            

Doelstelling uit de begroting 

3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 

Argumenten 

1.1. Deze ontwikkeling draagt bij aan de speerpunten uit de Economische Koers Drenthe 2020-
2023.  
Door het bedrijventerrein te realiseren en aantrekkelijk te maken wordt een goed vesti-
gingsklimaat gerealiseerd en willen bedrijven zich in Drenthe vestigen. Dit zorgt voor werk-
gelegenheid en investeringen. 
 

1.2 Met deze bijdrage wordt (onder andere) de komst van yoghurtfabrikant Fage mogelijk  
gemaakt.  
Dit bedrijf zorgt (in twee fases) voor 250 fte’s en een investering van minimaal € 150 miljoen. 
Extra economische spin-off (zoals tijdens de bouw) is hierbij nog niet meegerekend.  

 
1.3 Ook andere partijen zetten zich in om de komst van Fage mogelijk te maken en maken extra 

kosten. 
 Naast de investering van de gemeente Hoogeveen, haalt het waterschap DOD haar geplande 

investeringen in de regionale waterzuiveringsinstallatie in Echten naar voren zodat het  
waterschap het afvalwater van de bedrijven op Riegmeer kan verwerken en zuiveren.  
Daarnaast zorgt de gemeente Hoogeveen voor de aanleg van de persleiding. Dit heeft de 
provincie ertoe gebracht eveneens een bijdrage te leveren om de komst van dit bedrijf mo-
gelijk te maken. 
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1.4 Andere alternatieven voor de afvoer van het afvalwater zijn bekeken, maar waren niet mo-
gelijk. 

 De huidige gemeentelijke riolering kan de capaciteit niet aan en lozen op de Hoogeveensche 
Vaart is niet gewenst. Daarom is deze extra afvalwaterleiding nodig en wordt deze inves- 
tering voorgesteld.  

 
2.1.  Deze middelen zijn bedoeld voor het versterken van de Drentse economie. 

De terugploegmiddelen zijn ontstaan toen de drie Noordelijke provincies hun aandeel in de 
NOM hebben vergroot. Er is toen afgesproken dat deze middelen ingezet mogen worden 
voor de realisatie van de economische beleidsplannen.  

Tijdsplanning 

Op 23 november 2021 heeft Fage de optieovereenkomst met de gemeente Hoogeveen getekend 
voor de aankoop van de kavel. De gemeente verwacht in 2022 te kunnen starten met de aanleg 
van de riolering.  

Financiën 

Met de dekking van deze subsidie is binnen de huidige begroting geen rekening gehouden. 
Voor de dekking van de bijdrage van € 575.000,-- willen wij het Drents deel van de zogenaamde 
terugploegmiddelen inzetten. Dit zijn middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen in  
verband met de aanschaf van de aandelen van de NOM en op de balans hebben ‘geparkeerd’. 
Om deze middelen feitelijk te kunnen besteden, moeten wij een begrotingswijziging aan uw 
Staten voorleggen. Dit gaan wij doen na positieve besluitvorming door de gemeente Hoogeveen 
via de 1e actualisatie van de Begroting 2022.  

Monitoring en evaluatie 

Monitoring zal plaatsvinden via het subsidie- en beschikkingsproces en de verplichtingen die hier 
uit voortkomen.  

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Niet van toepassing.  
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Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

Assen, 23 november 2021
Kenmerk: 47/5.18/2021002140

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 

wa/coll. 



Ontwerpbesluit 2021-38-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 23 november 2021, kenmerk 
47/5.18/2021002140; 

gelet op ; 

BESLUITEN:   

1. in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 575.000,-- aan de gemeente Hooge-
veen voor de realisatie van bedrijventerrein Riegmeer;

2. het bedrag van € 575.000,-- te dekken uit de zogenaamde terugploegmiddelen NOM (Drents
deel);

3. dit te verwerken in de eerste actualisatie van de Begroting 2022.

Assen, 2 februari 2022 

Provinciale Staten voornoemd, 

, voorzitter , griffier 

wa/coll.  




