
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
Assen, 21 juni 2022  
Ons kenmerk 25/5.8/2022000942 
Behandeld door team Subsidies en Inkoop  
Onderwerp: Informatie subsidieaanvraag stichting de Nieuwe Rentmeester inzake 
ontwikkeling Veenhuizen  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij treft u ter informatie de integrale subsidieaanvraag van de Nieuwe Rent-
meester aan met het oog op de behandeling van het Statenstuk ‘Beschikbaar-
stelling middelen voor ontwikkeling Veenhuizen en verlening subsidie aan  
stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen’ (Statenstuk 2022-60) dat op 29 juni 
2022 geagendeerd staat in de commissie FCBE.  
 
De reden voor het overleggen van de integrale subsidieaanvraag is dat wij op  
2 juni 2022 een informatieverzoek op basis van de Wet Open Overheid (Woo) 
hebben ontvangen waarbij inzage is gevraagd in de subsidieaanvraag van de 
Nieuwe Rentmeester. Uit het contact met de indiener van het verzoek is duidelijk 
geworden dat de indiener eventueel gebruik wil maken van het inspreekrecht 
met betrekking tot het bovengenoemde agendapunt en daarbij de inhoud van 
de aanvraag relevant acht. Aangezien wij u in eenzelfde informatiepositie willen 
brengen, maken wij de aanvraag voor een ieder openbaar middels deze brief. 
 
In de bijlage treft u de integrale subsidieaanvraag aan van Stichting de Nieuwe 
Rentmeester zoals wij die op 2 mei 2022 hebben ontvangen.    
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage: Aanvraag Stichting de Nieuwe Rentmeester d.d. 2 mei 2022 



Aanvraagformulier subsidie 

Online invullen - Digitaal ondertekenen

 

U vraagt de subsidie aan als Rechtspersoon
 

Gegevens van de aanvrager
 

Naam
In het geval van een rechtspersoon de naam van de organisatie

Stichting de Nieuwe
Rentmeester Veenhuizen

Rechtsvorm Stichting

KvK-nummer 81954379

Straat /postbus (postadres) Postbus

Huisnummer / postbusnummer 83

Toevoeging huisnummer  

Postcode 9400 AB

Plaats Assen

Naam contactpersoon

Functie contactpersoon Ontwikkelmanager

Aanhef Dhr.

Telefoonnummer (06)

E-mailadres @nieuwerentmeester.nl

IBAN-bankrekeningnummer NL48 RABO

Wordt de aanvrager voor deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde? Nee

 

 

Kunt u de btw op de activiteiten verrekenen, terugvorderen of compenseren? Nee

Heeft de organisatie eerder subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe? Ja

 

Criteria subsidie

Heeft u over uw project contact gehad met een beleidsmedewerker van onze provincie? Ja

Met wie heeft u contact gehad?

Vindt uw project plaats in Drenthe? Ja

Uw project is Al gestart, maar nog niet
afgerond

Draagt uw project bij aan de thema's zoals genoemd in het collegeakkoord? Ja

Onder welk thema valt uw project? Stad en platteland

Valt uw project onder een (bestaande) regeling? Nee

Is er sprake van een samenwerkingsverband? Nee

Heeft u voor uw project ook bijdragen gevraagd bij andere overheden/fondsen/particulieren
e.d.?

Nee

Zijn er voor dit project vergunningen vereist? Nee

Over het project

Als in het projectplan de gevraagde gegevens duidelijk zijn beschreven, kunt u volstaan met een korte beschrijving en een



duidelijke paginaverwijzing naar het projectplan.

Naam project Herstel en Ontwikkeling Kolonie v. Weldadigheid VH

Wat is de aanleiding van uw project en wat wilt u er mee bereiken (het doel)
?

Met de subsidieaanvraag wordt de provincie
Drenthe verzocht het behoud en ontwikkeling
van het monumentale ensemble in
Veenhuizen te ondersteunen. De aanvraag is
gericht op drie onderdelen. Te weten: a) het in
kaart brengen van het achterstallig
onderhoud, b) het aanpakken van zeer urgent
onderhoud en c) het opstellen van het
ontwikkelplan voor de leegstaande panden.

Omschrijf kort de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt De subsidie aanvraag is gericht drie
onderdelen. Namelijk 1) het in kaart brengen
van de onderhouds- en beheeropgave, 2)
uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en 3)
de planvorming voor nieuwe invullingen van
het leegstaande erfgoed.

Wat zijn de concrete resultaten van uw project? Voor de korte termijn: herstel van
monumentale panden en het in kaart brengen
van de onderhoudsopgave.
Voor de lange termijn: opstellen ontwikkelplan
voor het monumentale ensemble.

Gaat u de resultaten delen met andere partijen? Ja

Op welke wijze? Het ontwikkelplan wordt samen met huurders
en stakeholders opgesteld. Het eindproduct
zal worden gepubliceerd op onze website.

Is uw project innovatief of duurzaam? Ja

Op welke wijze? Het ontwikkelplan zal insteken op duurzame
toepassingen en innovatieve bedrijvigheid in
het ensemble.

 

 

Startdatum 02-05-2022

Einddatum 31-03-2023

 

Kosten en subsidie

Lees voor meer informatie ook de 'Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies provincie Drenthe'.

Kostensoorten
De provincie Drenthe kent vier subsidiabele kostensoorten:

Loonkosten
Kosten voor gebruik van apparatuur, waaronder afschrijvingskosten
Kosten voor gebruik van materiaal
Kosten derden (kosten van een onafhankelijke derde waarvoor u een offerte kunt overleggen)

 
Niet subsidiabele kosten zijn:

Boetes, gerechtskosten, kosten voor financiering, debetrente, leges, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau
of andere subsidiebemiddelaar, vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers, kostenpost onvoorzien én andere kosten die niet
rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.
Kosten die betrekking hebben op de activiteiten die buiten de projectperiode zijn uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn de
kosten voor het verkrijgen van de controleverklaring van de accountant. 

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet de begroting verifieerbaar en controleerbaar zijn. Dat wil zeggen dat uit de
begroting moet blijken welke subsidiabele kosten u specifiek voor dit project/deze activiteiten maakt en hoe u deze kosten hebt
berekend. Tevens dient u in de begroting aan te geven hoe de financiering is geborgd!

Geef hier de totale projectkosten op. In de mee te sturen begroting dient u dit verder uit te werken. Let op: bedragen invullen in
hele euro’s.
 

Interne loonkosten 115200,00

Kosten voor gebruik van apparatuur  

Kosten voor gebruik van materiaal  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR600956/CVDR600956_1.html


Kosten derden 278500,00

Totale projectkosten 393.700,00

 

Gevraagd subsidiebedrag 300000

 

Uitgavenplanning
Indien er sprake is van een project dat langer dan een jaar duurt, vult u hier uw uitgavenplanning per jaar is. Deze moet aansluiten
bij de begroting en de projectperiode van uw project.

1e jaar 393700

2e jaar  

3e jaar  

Totaal 393.700,00

 

Bijlagen

Alle benodigde bijlagen kunt u hieronder digitaal bijvoegen. 

Projectplan of
activiteitenplan, inclusief
tijdplanning, fasering en
begroting.

88112155_7620365_Projectplan_aanvraag_Veenhuizen_V3.pdf

Een bewijs van bankrekening 88112155_7620366_DA_21196.pdf

De-minimisverklaring (indien
van toepassing)  

Hier kunt u een overige
bijlage toevoegen 88112155_7620367_Bijlage_sub_aanvr_herstel_en_ontwikkeling_verdeling_loon_en_derden.xlsx

Hier kunt u een overige
bijlage toevoegen 88112155_7620368_Subsidie_aanvraag_dNR_Veenhuizen_Deel_1.ods

Hier kunt u een overige
bijlage toevoegen 88112155_7620369_Subsidie_aanvraag_dNR_Veenhuizen_Deel_2.ods

Hier kunt u een overige
bijlage toevoegen 88112155_7620370_Subsidie_aanvraag_dNR_Veenhuizen_Deel_3.ods

 

In de volgende stap ondertekent u het formulier digitaal. Na het verzenden en ondertekenen van dit formulier krijgt u een e-mail
op uw opgegeven adres. Hier zit een pdf-versie van dit ingevulde formulier bij.

Ik verklaar met het ondertekenen:

bevoegd te zijn om namens de organisatie deze aanvraag te ondertekenen 
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn     
bekend te zijn met en me te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de ASV 2017 en (eventueel)
de betreffende subsidieregeling  
bereid te zijn alle gewenste informatie aan de subsidieverstrekker te verschaffen en mee te zullen werken aan controles 

Subsidieregister
Als u van ons subsidie ontvangt, wordt deze opgenomen in ons online subsidieregister. Wij publiceren daarin de naam van de
ontvanger, de activiteit waarvoor de subsidie bedoeld is en het bedrag. Persoonsgegevens (zoals uw naam etc.) worden niet
gepubliceerd.

Geeft u toestemming voor het plaatsen van uw naam indien u als
particulier dit formulier invult?

Niet van toepassing, ik vraag aan namens een bedrijf,
organisatie of instelling.

 

Datum ondertekening 02-05-2022

Let op: uw aanvraagformulier is pas verzonden als u de digitale ondertekening in de volgende stap(pen) succesvol heeft
afgerond.  Breekt u de ondertekening af? Dan wordt het formulier niet verzonden.Getekend voor: 81954379

Getekend op: 02/05/2022 12:37:00
Code: f8g4ex8yrH5/Lp//cx08013YIU=

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/subsidieregister/


1 

     
            

 
Projectplan Hersel en Ontwikkeling  

Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen  
 

subsidie aanvraag  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veenhuizen, 25 april 2022 



2 



3 

 
 

Inhoudsopgave 
1. Korte samenvatting van het project ...................................................................................... 4 
2. Achtergrond en projectinhoud .............................................................................................. 4 

2.1 Aanleiding ........................................................................................................................ 4 
2.2 Doelstelling en Resultaten ............................................................................................... 5 
2.3 Concrete activiteit(en) ..................................................................................................... 6 
2.4 De aanpak (uitvoering) .................................................................................................... 8 
2.5 Doelgroep, Marketing en Communicatie ........................................................................ 8 

3. Planning en begroting ........................................................................................................... 9 
3.1 Beoogde planning ............................................................................................................ 9 
3.2 Begroting en Dekkingsplan .............................................................................................. 9 

Bijlagen .................................................................................................................................... 10 
 

 
 
 
 
 
 



4 

 

1. Korte samenvatting van het project 
 

 
Met de subsidieaanvraag wordt de provincie Drenthe verzocht het behoud en 
ontwikkeling van het monumentale ensemble in Veenhuizen te ondersteunen. De 
aanvraag is gericht op drie onderdelen. Te weten: a) het in kaart brengen van het 
achterstallig onderhoud, b) het aanpakken van zeer urgent onderhoud en c) het opstellen 
van het ontwikkelplan voor de leegstaande panden.  
 

2. Achtergrond en projectinhoud 

2.1 Aanleiding 
 

Introductie 

2021 was voor Veenhuizen een bijzonder jaar. Een jaar met een tweetal belangrijke 
mijlpalen. Samen met de andere locaties van de Koloniën van Weldadigheid is 
Veenhuizen opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Een mijlpaal waar jaren 
aan is gewerkt en provincie en de gemeente Noordenveld steeds samen zijn opgetrokken 
om dit resultaat met de andere partners uit het ‘vuur te slepen’.  

Een tweede mijlpaal is de overdracht van het ensemble aan Rijksvastgoed in Veenhuizen 
aan de Stichting st. de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen (dNR). Het gaat hierbij om het 
Rijksvastgoed dat geen Rijksdoel meer dient en door het Rijksvastgoedbedrijf als 
overtollig was gesteld. Het ensemble bestaat uit circa 80 rijksmonumenten  met 
bijbehorende gronden – 45 ha - in het gebied Veenhuizen.  

Het bezit is zeer divers en grote monumentale complexen als het Gevangenismuseum, 
Ambachtscluster, Maallust, Bitter en Zoet, Marechausseekazerne, Verenigingsgebouw en 
twee monumentale kerken maken hier onderdeel vanuit. Het gaat ook om 
(monumentale) woningen, soms bewoonbaar en verhuurd maar ook panden die in verval 
zijn geraakt en hoognodig gerestaureerd moeten worden.  

Stichting dNR is opgericht met het doel het historische ensemble van Veenhuizen te 
behouden en de (door-)ontwikkeling met nadrukkelijk oog voor de kernwaarden van het 
ensemble en landschap. Naast het behoud en beheer streeft de stichting ernaar om het 
verhaal van de Kolonie van Weldadigheid te ondersteunen en uit te dragen.  

Uitdaging 

Na overname van het ensemble bleek de onderhouds- en herstelopgave groter te zijn 
dan vooraf was verwacht. Naast het ontbreken van een volledig gebouwendossier bleek 
dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud, meer dan bij de bezichtigingen in beeld 
gebracht kon worden.  

Het eerste half jaar heeft dNR zich voornamelijk moeten richten op het oplossen van 
urgente calamiteiten. Om dit ad-hoc werk om te buigen naar planbaar werk dient de 
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herstel opgave vertaald te worden naar een gedegen plan met daaraan gekoppeld een  
Meerjaren Onderhoudsplanen per gebouw (een MJOP) waarmee het onderhoud voor de 
lange termijn gepland kan worden.  

Acute maatregelen 

Naast de voorbereidende werkzaamheden is er bij een aantal panden ook sprake van een 
acute herstel- en onderhoudszorg. Dit betreft herstelwerkzaamheden om verder verval 
te voorkomen en om het casco niet verder te laten verslechteren. Te denken valt aan 
gootherstel, zinkwerk, opnieuw opzetten van schilderwerk ten behoeve van het behoud 
van luiken, kozijnen en draaiende delen, voegwerk herstel, scheurvorming herstel, etc. 
Met ondersteuning van de provincie Drenthe wil de stichting Nieuwe Rentmeester 
Veenhuizen deze werkzaamheden op korte termijn uitvoeren. 

Toekomst 

Naast de acute herstelwerkzaamheden is dNR in gesprek met vele belanghebbenden, 
huurders, bedrijven, non-profit organisaties, etc over de toekomstige mogelijkheden in 
Veenhuizen. Inspirerende gesprekken, die vertaald moeten worden naar een 
ontwikkelplan.  

Het ontwikkelplan zal de basis vormen voor de verdere uitwerking van alle deelplannen. 
De participatie van alle belanghebbenden is hierbij elementair. Waarbij dNR streeft naar 
het creëren van nieuwe kansen voor ondernemers en mogelijk nieuwe kolonisten. De 
eerste stappen zijn hiertoe gezet, maar de uitwerking van het plan moet nog 
plaatsvinden. Hiervoor vraagt dNR de steun van de provincie Drenthe.  

 

2.2 Doelstelling en Resultaten 
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Het doel van de werkzaamheden is gericht op het grip krijgen op het vastgoed. Met het in 
kaart brengen van de technische staat kan de onderhoudsopgave vertaald worden in een 
meerjaarenplanning. Dit geeft voor dNR grip op de kosten en kan gericht gewerkt worden 
aan de technische verbetering van de panden.  
 
Het resultaat voor de korte termijn is het aanpakken van het verder verval van belangrijke 
panden in het ensemble.  
 
Voor de lange termijn moet het ontwikkelplan duidelijkheid geven over de toekomstige 
bestemmingen voor de panden. Met het participatieproces zullen ondernemers, 
maatschappelijke instellingen en particulieren worden uitgedaagd mee te denken over de 
toekomst. Veenhuizen wordt niet ontwikkeld vanaf de tekentafel, maar samen met de 
gemeenschap. DNR beoogt met deze aanpak partijen voor lange termijn te verbinden aan 
Veenhuizen. Waarmee een bestendig bedrijfsplan wordt geborgd. 

 

2.3 Concrete activiteit(en) 
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De subsidie aanvraag is gericht drie onderdelen. Namelijk 1) het in kaart brengen van de 
onderhouds- en beheeropgave, 2) uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en 3) de 
planvorming voor nieuwe invullingen van het leegstaande erfgoed. Per deelonderwerp 
volgt een korte omschrijving van de geplande werkzaamheden.  

Deel 1 – Meerjaren onderhoud- en herstelplan 

Na overdracht van het Rijksvastgoed Bedrijf bleek het gebouwendossier aanzienlijk 
minder compleet te zijn dan vooraf was vermoed. Om grip te krijgen op het planmatige 
i.p.v. het curatieve onderhoud van alle objecten is een nadere opname en 
kostencalculatie van alle gebouwen noodzakelijk.  

Naast het onderhoud aan de bouwkundige onderdelen is het onderhoudsplan voor de 
technische installaties van groot belang. Hierbij is de borging van veiligheid en gezond 
binnenklimaat van elementair belang naast energiebesparing. De subsidie aanvraag voor 
dit onderdeel is gericht op de inzet van een bouwkundig opzichter, onderhoudscalculator 
en (installatietechnische) adviseurs.  

Begrote kosten: € 135.200 => Subsidie-aanvraag: € 125.000; Eigen bijdrage € 10.200 

Deel 2 – Aanpak herstelwerkzaamheden 

Het achterstallig onderhoud van de gebouwen is dermate groot dat bij de meeste 
objecten meerdere kritische onderdelen te benoemen zijn. De eerste maatregelen zijn 
erop gericht om onherstelbare schade aan het monumentale ensemble te voorkomen. In 
de begroting zijn de maatregelen per object in weergegeven (zie bijlage begroting Deel 2).   

Begrote kosten: € 174.500 => Subsidie-aanvraag: € 125.000; Eigen bijdrage € 49.500 

 

Deel 3 – Participatieproces en Planvorming 

Veenhuizen kent vele kansen voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bedrijven en/of 
nieuwe pioniers. DNR omarmt nieuwe kolonisten met een plan. Om plannen bij elkaar te 
brengen is de stichting voornemens om een ontwikkelplan op te stellen voor de objecten 
binnen het ensemble.  

Onder het mom van ‘Veenhuizen ontwikkel je niet vanaf de tekentafel’ gaat dNR het 
participatieproces aan met bewoners, bedrijven, stakeholders en overige 
belanghebbenden. Aan de hand van de input die hiermee opgehaald wordt zal gewerkt 
worden aan een gedragen ontwikkelplan voor de toekomst van het historisch erfgoed. 
Voor de planvorming zal gebruik gemaakt worden van verschillende disciplines zoals: 
gebiedsontwikkelaar, procesmanager participatie, ontwerpers, bouw/cultuurhistorici, 
adviseur placemaking en planeconoom.  

Begrote kosten: € 84.000 => Subsidie-aanvraag € 50.000; Eigen Bedrage € 34.000 
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2.4 De aanpak (uitvoering) 
 

 
Aanpak Deel 1 – opstellen onderhoudsbegroting.  
 
De basis voor een gedegen herstel en onderhoudsplan wordt gelegd in het opnemen en 
vastleggen van de juiste data. Hiervoor worden alle panden inpandig en uitpandig 
geïnspecteerd en opgemeten. De verkregen informatie wordt vergeleken met de (deels) 
aanwezige data en vastgelegd in het vastgoed-management systeem. Vervolgens wordt 
per object een meerjarig onderhoudsbegroting opgesteld op basis van een reële 
kostenraming (elementen-methode). Voor het onderhoud, keuring en de eventuele 
vervanging van installaties worden ook offertes aangevraagd. 
 
Aanpak Deel 2 – uitvoering achterstallig onderhoud 
Op basis van eerste inventarisaties van het noodzakelijk bouwkundig herstelwerk worden 
offertes aangevraagd. Daar waar het om monumentale onderdelen betreft zal het werk 
aan de monumenten worden afgestemd met de gemeente Noordenveld en betrokken 
toezichthouder van de provincie Drenthe. Na akkoord bevinding van het werk volgt een 
opdracht tot uitvoering.  
 
Deel 3 – procesplan ontwikkelplan 
Het procesplan voor de planontwikkeling bestaat uit verschillende fases.  
- 1e fase: open dialoog met bekenden: belangenvertegenwoordigers, stakeholders, 

bedrijfsmatige huurders, particuliere huurders en gebruikers (anti-kraak). 
- 2e fase: ophalen van ideeën van derden. Geïnteresseerde bedrijven en instellingen 

die dNR hebben benaderd worden uitgenodigd om hun plannen te presenteren. 
- 3e fase: Samenbrengen en uitwerken van eerste ideeën. Dit door mogelijke functies 

aan elkaar en/of aan een locatie te koppelen. In deze fase wordt richting gegeven aan 
de invulling van het ontwikkelplan. 

- 4e fase: Plenaire terugkoppeling van plannen en vragen om feedback bij 
belanghebbenden.  

- 5e fase: Verwerken input in het ontwikkelplan. Met na afronding een finale 
presentatie aan alle betrokkenen. 

 
DNR laat zich tijdens de uitwerking van het ontwikkelplan ondersteunen door diverse 
deskundigen, waaronder bureau Common Ground Common Sense en Steenhuis Meurs. 
 
 

2.5 Doelgroep, Marketing en Communicatie 
 
DNR informeert de bewoners en belanghebbenden door de inzet van diverse media. Eens 
per kwartaal wordt een fysieke nieuwsbrief verspreid (‘Koffiepraat’) in het dorp en actuele 
zaken worden vermeld op de website van dNR.  
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3. Planning en begroting 
 
Statdatum project: 01 / 03 / 2022 
Einddatum project:  01 /04 / 2023 
 
 

3.1 Beoogde planning 
 2022 2023 

Planning 1 2 3 4 1 2 3 4 

Deel 1: inventarisatie onderhoud 
en herstel  x x x X    

Deel 2: uitvoering achterst. 
Ondh.+ herstel  x x x x    

Deel 3: ontwikkelplan  x x x     

 
Legenda         

Voorbereidingsfase  

(inclusief eventueel) onderzoek         

Uitvoeringsfase         

afrondingsfase         
 
 
 
 

3.2 Begroting en Dekkingsplan 
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De totale subsidie-aanvraag bedraagt: € 300.000,- 
 
 
In de bijlage is de dekking van deel 1, 2 en 3 omschreven.  
 
 

 

Bijlagen 
 
Bijlage 1: Begroting Deel 1 - Meerjaren Onderhouds- en Herstelplan 
Bijlage 2: Begroting Deel 2 - Aanpak Herstelwerkzaamheden 
Bijlage 3: Begroting Deel 3 – Participatie en Planvorming 



Bijlage Projectaanvraag Herstel en Ontwikkeling Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen
2-5-2022

Verdeling kostenraming tussen loonkosten en kosten derden

deel 1 deel 2 deel 3 Subtotalen
loon 16.000€         16.000€         7.500€           

2.000€           1.500€           
2.500€           2.500€           

67.200€         115.200€        
derden 10.000€         23.000€         10.000€         

7.500€           10.000€         2.500€           
30.000€         20.000€         15.000€         

5.000€           10.000€         
2.500€           15.000€         
5.500€           20.000€         

20.000€         
5.000€           
2.500€           

30.000€         
35.000€         278.500€        

393.700€         totaal

300.000€         aanvraag subs



        

 sidie



Algemeen

Projectbegroting

Financieringsplan



Invulinstructie
Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Op het tabblad 'Algemeen' vult u de volgende vakken in.
- Titel van het project.
- De naam van de projectorganisatie en eventueel de namen van de partijen die binnen dit project samenwerken. Dit zijn de partijen 
die actief een rol spelen binnen het project.
- De te onderscheiden activiteiten in uw project, standaard is ingevuld "Organisatiekosten", "Administratiekosten" en "Voorlichting en 
communicatie".

Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Op dit tabblad vult u de begroting voor de subsidieaanvraagin. 
Het is handig om te beginnen met de uren die mensen gaan maken. De kosten hiervan worden dan automatisch gevuld in het 
totaaloverzicht. Selecteer eerst de activiteit, geef een korte omschrijving, en vul het aantal te maken uren en het (begrote) uurtarief 
in. Voor personeel in loondienst dient het geldende uurtarief ingevuld te worden. 
 
Vervolgens vult u in de bovenste tabel in welke kosten u gaat maken voor de verschillende activiteiten. Kosten derden zijn kosten 
waarbij u een derde partij inschakelt en daarvoor een factuur ontvangt. 
Indien u gedurende de looptijd van het project voor bepaalde activiteiten inkomsten verwacht, dient u die in de laatste kolom als een 
minbedrag in te vullen voor de betreffende activiteit.
Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Wanneer de begroting is ingevuld zijn de totale projectkosten van uw project bekend. U vult vervolgens in of er derde partijen zijn die 
een deel van uw project financieren of dat er sprake is van een eigen bijdrage van de projectpartners, indien de totale subsidie niet 
toereikend is om het gehele project te kunnen financieren.  Het totaal van de projectfinanciering dient overeen te komen met het 
totaal van de projectkosten.
Als laatste vult u de uitgavenplanning in: hoeveel kosten verwacht u te gaan maken in welk jaar.



Algemeen

Titel van het project:
Herstel en Ontwikkeling Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen - Deel 1: Meerjaren Onderhouds- en Herstelplan

Dit project wordt uitgevoerd door en  (indien van toepassing) binnen dit project wordt samengewerkt met de volgende partijen:
Initiatiefnemer Stichting de Nieuwe Rentmeester

Projectpartner 2 Het Drents Landschap

Projectpartner 3 BOEi

Projectpartner 4 Fooq

Projectpartner 5
Projectpartner 6

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:
Vanaf Ac1 de (overige) activiteiten uit het project invullen
Organisatiekosten
Administratiekosten
Voorlichting en communicatie

Ac1 Inventariseren technische staat en opname hoeveelheden

Ac2 Technisch adviezen inwinnen (installaties)

Ac3 Brandveiligheidstoets

Ac4 Begroten Meerjaren Onderhoudsplan

Ac5
Ac6
Ac7



 
Activiteit Nr Loonkosten 

(vul tabel 
LOONKOSTEN
hieronder in)

Kosten aanschaf 
materialen

Kosten aankoop 
of huur machines 
of goederen

Kosten derden
Kosten van 
adviseurs, 
bureau's etc

Niet 
verrekenbare of 
niet 
compensabele 
BTW

Opbrengsten uit 
activiteiten
(negatief in te 
vullen)

TOTAAL KOSTEN

Organisatiekosten 1  € 16.000,00  € 16.000,00 
Administratiekosten 2  € 2.000,00  € 2.000,00 
Voorlichting en communicatie 3  € 2.500,00  € 2.500,00 
Inventariseren technische staat en opname 4  € 67.200,00  € 67.200,00 
Technisch adviezen inwinnen (installaties) 5  € 10.000,00  € 10.000,00 
Brandveiligheidstoets 6  € 7.500,00  € 7.500,00 
Begroten Meerjaren Onderhoudsplan 7  € 30.000,00  € 30.000,00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 

BEGROTING

TOELICHTIN    



Totale projectkosten  € 135.200,00 

Subsidie
Provincie Drenthe  € 125.000,00 

Subsidiering/sponsoring door overigen

Totaal subsidie en sponsoring  € 125.000,00 

Eigen bijdragen en/of bijdragen van projectpartners

Projectorganisatie door eigen personeel  € 10.200,00 

Totaal eigen bijdragen  € 10.200,00 

Totaal financiering  € 135.200,00 

Uitgavenplanning
2019
2020
2021
2022

Eindafrekening

TOTAAL  € -00 

Financieringsplan



Algemeen

Projectbegroting

Financieringsplan



Invulinstructie
Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Op het tabblad 'Algemeen' vult u de volgende vakken in.
- Titel van het project.
- De naam van de projectorganisatie en eventueel de namen van de partijen die binnen dit project samenwerken. Dit zijn de partijen 
die actief een rol spelen binnen het project.
- De te onderscheiden activiteiten in uw project, standaard is ingevuld "Organisatiekosten", "Administratiekosten" en "Voorlichting en 
communicatie".

Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Op dit tabblad vult u de begroting voor de subsidieaanvraagin. 
Het is handig om te beginnen met de uren die mensen gaan maken. De kosten hiervan worden dan automatisch gevuld in het 
totaaloverzicht. Selecteer eerst de activiteit, geef een korte omschrijving, en vul het aantal te maken uren en het (begrote) uurtarief 
in. Voor personeel in loondienst dient het geldende uurtarief ingevuld te worden. 
 
Vervolgens vult u in de bovenste tabel in welke kosten u gaat maken voor de verschillende activiteiten. Kosten derden zijn kosten 
waarbij u een derde partij inschakelt en daarvoor een factuur ontvangt. 
Indien u gedurende de looptijd van het project voor bepaalde activiteiten inkomsten verwacht, dient u die in de laatste kolom als een 
minbedrag in te vullen voor de betreffende activiteit.
Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Wanneer de begroting is ingevuld zijn de totale projectkosten van uw project bekend. U vult vervolgens in of er derde partijen zijn die 
een deel van uw project financieren of dat er sprake is van een eigen bijdrage van de projectpartners, indien de totale subsidie niet 
toereikend is om het gehele project te kunnen financieren.  Het totaal van de projectfinanciering dient overeen te komen met het 
totaal van de projectkosten.
Als laatste vult u de uitgavenplanning in: hoeveel kosten verwacht u te gaan maken in welk jaar.



Algemeen

Titel van het project:
Herstel en Ontwikkeling Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen - Deel 2: Aanpak Herstelwerkzaamheden

Dit project wordt uitgevoerd door en  (indien van toepassing) binnen dit project wordt samengewerkt met de volgende partijen:
Initiatiefnemer Stichting de Nieuwe Rentmeester

Projectpartner 2 Het Drents Landschap

Projectpartner 3 BOEi

Projectpartner 4 Aannemersbedrijf Geerts

Projectpartner 5 n.t.b.

Projectpartner 6

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:
Vanaf Ac1 de (overige) activiteiten uit het project invullen
Organisatiekosten
Administratiekosten
Voorlichting en communicatie

Ac1 Oude gracht 36/38 (Herstel houtrot, schilderwerk, zinkwerk, goten, voegwerk)

Ac2 Generaal vd Boschweg 6 (Herstel houtrot en schilderwerk)

Ac3 Hoofdweg 120 (herstel houtrot en schilderwerk)

Ac4 Hoofdweg 116 Verenigingsgebouw (herstel houtrot onder vloer grote zaal)

Ac5 Hoofdweg 114 Consistorie (herstel scheurvorming in gevel)

Ac6 Hoofdweg 53 (herstel houtrot en schilderwerk)

Ac7 Oude Asserstraat vier blokken (herstel houtrot, schilderwerk, gootherstel en zinkwerk)



 
Activiteit Nr Loonkosten 

(vul tabel 
LOONKOSTEN
hieronder in)

Kosten aanschaf 
materialen

Kosten aankoop 
of huur machines 
of goederen

Kosten derden
Kosten van 
adviseurs, 
bureau's etc

Niet 
verrekenbare of 
niet 
compensabele 
BTW

Opbrengsten uit 
activiteiten
(negatief in te 
vullen)

TOTAAL KOSTEN

Organisatiekosten 1  € 16.000,00  € 16.000,00 
Administratiekosten 2  € -00 
Voorlichting en communicatie 3  € -00 
Oude gracht 36/38 (Herstel houtrot, schilderwerk, zinkwerk, goten  4  € 23.000,00  € 23.000,00 
Generaal vd Boschweg 6 (Herstel houtrot en schilderwerk) 5  € 10.000,00  € 10.000,00 
Hoofdweg 120 (herstel houtrot en schilderwerk) 6  € 20.000,00  € 20.000,00 
Hoofdweg 116 Verenigingsgebouw (herstel houtrot onder vloer g  7  € 5.000,00  € 5.000,00 
Hoofdweg 114 Consistorie (herstel scheurvorming in gevel) 8  € -00  € 2.500,00  € 2.500,00 
Hoofdweg 53 (herstel houtrot en schilderwerk) 9  € -00  € 5.500,00  € 5.500,00 
Oude Asserstraat vier blokken (herstel houtrot, schilderwerk, goot   10  € -00  € 20.000,00  € 20.000,00 
Limietweg, Turfschuur (herstel turfgevel) 11  € -00  € 5.000,00  € 5.000,00 
Hoofdweg 168, Schaapskooi (herstel houtrot schuurdeuren en koz 12  € -00  € 2.500,00  € 2.500,00 
Generaal vd Boschweg 46 - 4 loodsen ( herstel constructie, houtro  13  € -00  € 30.000,00  € 30.000,00 
Hospitaalweg 1, Marechausse Kazerne (herstel houtrot en schilde 14  € -00  € 35.000,00  € 35.000,00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 

BEGROTING

TOELICHTIN    



Totale projectkosten  € 174.500,00 

Subsidie
Provincie Drenthe  € 125.000,00 

Subsidiering/sponsoring door overigen

Totaal subsidie en sponsoring  € 125.000,00 

Eigen bijdragen en/of bijdragen van projectpartners

Projectorganisatie door eigen personeel  € 15.000,00 
Dekking uit eigen reserve  € 34.500,00 

Totaal eigen bijdragen  € 49.500,00 

Totaal financiering  € 174.500,00 

Uitgavenplanning
2019
2020
2021
2022

Eindafrekening

TOTAAL  € -00 

Financieringsplan



Algemeen

Projectbegroting

Financieringsplan



Invulinstructie
Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Op het tabblad 'Algemeen' vult u de volgende vakken in.
- Titel van het project.
- De naam van de projectorganisatie en eventueel de namen van de partijen die binnen dit project samenwerken. Dit zijn de partijen 
die actief een rol spelen binnen het project.
- De te onderscheiden activiteiten in uw project, standaard is ingevuld "Organisatiekosten", "Administratiekosten" en "Voorlichting en 
communicatie".

Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Op dit tabblad vult u de begroting voor de subsidieaanvraagin. 
Het is handig om te beginnen met de uren die mensen gaan maken. De kosten hiervan worden dan automatisch gevuld in het 
totaaloverzicht. Selecteer eerst de activiteit, geef een korte omschrijving, en vul het aantal te maken uren en het (begrote) uurtarief 
in. Voor personeel in loondienst dient het geldende uurtarief ingevuld te worden. 
 
Vervolgens vult u in de bovenste tabel in welke kosten u gaat maken voor de verschillende activiteiten. Kosten derden zijn kosten 
waarbij u een derde partij inschakelt en daarvoor een factuur ontvangt. 
Indien u gedurende de looptijd van het project voor bepaalde activiteiten inkomsten verwacht, dient u die in de laatste kolom als een 
minbedrag in te vullen voor de betreffende activiteit.
Alleen de lichtgele velden dienen te worden ingevuld. De overige velden bevatten formules

Wanneer de begroting is ingevuld zijn de totale projectkosten van uw project bekend. U vult vervolgens in of er derde partijen zijn die 
een deel van uw project financieren of dat er sprake is van een eigen bijdrage van de projectpartners, indien de totale subsidie niet 
toereikend is om het gehele project te kunnen financieren.  Het totaal van de projectfinanciering dient overeen te komen met het 
totaal van de projectkosten.
Als laatste vult u de uitgavenplanning in: hoeveel kosten verwacht u te gaan maken in welk jaar.



Algemeen

Titel van het project:
Herstel en Ontwikkeling Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen - Deel 3: Participatie en Planvorming

Dit project wordt uitgevoerd door en  (indien van toepassing) binnen dit project wordt samengewerkt met de volgende partijen:
Initiatiefnemer Stichting de Nieuwe Rentmeester

Projectpartner 2 Het Drents Landschap

Projectpartner 3 BOEi

Projectpartner 4 Common Ground Common Sence

Projectpartner 5 n.t.b.

Projectpartner 6

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:
Vanaf Ac1 de (overige) activiteiten uit het project invullen
Organisatiekosten
Administratiekosten
Voorlichting en communicatie

Ac1 Voorbereidingen bijeenkomsten

Ac2 Promotie

Ac3 Participatie bijeenkomsten met belanghebbenden 

Ac4 Verslaglegging en uitwerking planvorming 

Ac5 Haalbaarheidsonderzoek

Ac6 Planuitwerking

Ac7



 
Activiteit Nr Loonkosten 

(vul tabel 
LOONKOSTEN
hieronder in)

Kosten aanschaf 
materialen

Kosten aankoop 
of huur machines 
of goederen

Kosten derden
Kosten van 
adviseurs, 
bureau's etc

Niet 
verrekenbare of 
niet 
compensabele 
BTW

Opbrengsten uit 
activiteiten
(negatief in te 
vullen)

TOTAAL KOSTEN

Organisatiekosten 1  € 7.500,00  € 7.500,00 
Administratiekosten 2  € 1.500,00  € 1.500,00 
Voorlichting en communicatie 3  € 2.500,00  € 2.500,00 
Voorbereidingen bijeenkomsten 4  € 10.000,00  € 10.000,00 
Promotie 5  € 2.500,00  € 2.500,00 
Participatie bijeenkomsten met bela  6  € 15.000,00  € 15.000,00 
Verslaglegging en uitwerking planvo  7  € 10.000,00  € 10.000,00 
Haalbaarheidsonderzoek 8  € -00  € 15.000,00  € 15.000,00 
Planuitwerking 9  € -00  € 20.000,00  € 20.000,00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 
- -  € -00  € -00 

BEGROTING

TOELICHTIN    



Totale projectkosten  € 84.000,00 

Subsidie
Provincie Drenthe  € 50.000,00 

Subsidiering/sponsoring door overigen

Totaal subsidie en sponsoring  € 50.000,00 

Eigen bijdragen en/of bijdragen van projectpartners

Projectorganisatie door eigen personeel  € 7.500,00 
Dekking uit eigen reserve  € 26.500,00 

Totaal eigen bijdragen  € 34.000,00 

Totaal financiering  € 84.000,00 

Uitgavenplanning
2019
2020
2021
2022

Eindafrekening

TOTAAL  € -00 

Financieringsplan
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