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Inleiding 

a. Algemeen 
In de Investeringsagenda 2016-2019 was ten behoeve van het programma ’Werken aan 
de toekomst van Veenhuizen’ een bedrag van € 750.000,-- gereserveerd. De door het 
Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerde vervreemdingsprocedure voor het afstoten van het  
ensemble Veenhuizen is jaren later afgerond dan oorspronkelijk voorzien, waardoor in 
de periode 2016-2019 geen invulling is gegeven aan dit programma. De desbetreffende 
middelen blijven in de Reserve Investeringsagenda tot het moment dat uw Staten een 
besluit nemen om dit bedrag aan de Reserve Investeringsagenda te onttrekken en be-
schikbaar te stellen.  
 
Vervreemding Veenhuizen   
In 2016 heeft het Rijksvastgoedbedrijf aangegeven een deel van het vastgoed in  
Veenhuizen in eigendom van de Nederlandse Staat te willen vervreemden. Het  
ensemble, bestaande uit circa 80 rijksmonumenten met bijbehorende gronden (45 ha) in 
het gebied Veenhuizen, diende geen rijksdoel meer. Op 19 april 2021 besloot het Rijks-
vastgoedbedrijf het ensemble te gunnen aan het consortium van de Stichting Het 
Drentse Landschap, BOEi en de Nationale Monumentenorganisatie. Op 15 september 
2021 werden de sleutels van Veenhuizen door de staatssecretaris van Binnenlandse  
Zaken symbolisch overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het ensemble is ondergebracht 
bij de Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen (dNR); in de stichting participeren 
BOEi en de Stichting Het Drentse Landschap.  

 
Verlenen van een subsidie aan de Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen 
De afgelopen periode zijn wij met dNR in gesprek gegaan over de eventuele gewenste 
toedeling van de middelen. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de inzet van de mid- 
delen van meerwaarde moet zijn voor een brede gebiedsontwikkeling van Veenhuizen.  
De subsidieaanvraag van dNR heeft betrekking op de initiatieffase van dNR en richt zich 
op de technische randvoorwaardelijke stappen die de stichting moet zetten om volwaar-
dig haar rentmeestersfunctie op te kunnen pakken. In hoofdlijnen gaat het om de vol-
gende activiteiten:  
- meerjarenonderhouds- en -herstelplan  
- aanpak herstelwerkzaamheden 
- participatieproces en planvorming 
 
In de subsidieaanvraag van dNR wordt in totaal een provinciale bijdrage gevraagd van  
€ 300.000,-- voor de onderdelen meerjarenonderhouds- en -herstelplan (€ 125.000,--), 
aanpak herstelwerkzaamheden (€ 125.000,-- ) en participatieproces en planvorming  
(€ 50.000,--). 
 
Beoogde toedeling resterende middelen 
Wij zijn voornemens om de resterende middelen aan de onderliggende pijlers te be- 
steden:  
- bijdrage uitvoering ontwikkelplan dNR € 200.000,-- 
- Veenhuizen, werelderfgoed in energietransitie circa € 250.000,-- 
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Mogelijke bijdrage uitvoering ontwikkelplan dNR 
Het ontwikkelplan wordt door dNR opgesteld. Middels een nieuwe subsidieaanvraag, in-
gediend door dNR, zou het verzoek kunnen worden ingediend voor een provinciale bij-
drage voor de daadwerkelijke uitvoering van het ontwikkelplan. Bij de beoordeling van 
deze aanvraag zal worden gekeken hoe de beoogde middelen worden aangewend voor 
investeringen die bijdragen aan een bestemming die van brede meerwaarde is voor de 
gebiedsontwikkeling van Veenhuizen en hoe het voorstel een positieve bijdrage levert 
aan de werkgelegenheid in het gebied. Wij komen hier te zijner tijd middels de voor-
hangprocedure bij u op terug.  

 
Mogelijke bijdrage Veenhuizen, werelderfgoed in energietransitie 
De inzet van deze reservering is het bieden van een handreiking om te komen tot ver-
duurzaming van het werelderfgoed in Veenhuizen als gebiedsopgave in energietransitie. 
Ook Veenhuizen krijgt te maken met verduurzamingsmaatregelen. In een UNESCO  
Werelderfgoed komt dit heel precies, omdat de bescherming van de OUV (Uitzonderlijke 
en universele waarden) in het landschap en de monumenten altijd uitgangspunt moeten 
zijn. Momenteel worden de mogelijkheden verkend om te komen tot een aan te vragen 
Erfgoed Deal (rijkssubsidie) ”Veenhuizen, Werelderfgoed in energietransitie”. Om het 
gebruik van erfgoed als instrument in de energietransitie te benutten, is de Erfgoed Deal 
in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, ge-
meenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening 
en erfgoedzorg. De eventuele aanvraag kan uiterlijk september 2022 worden ingediend. 
Indien de subsidieaanvraag Erfgoed Deal niet haalbaar blijkt, zal worden verkend hoe op 
een andere wijze een handreiking kan worden geboden om te komen tot verduurza-
ming van dit werelderfgoed als gebiedsopgave in energietransitie. Wij zullen u hier te 
zijner tijd nader over informeren.  

b. Europese aspecten 
De subsidie aan dNR kan in overeenstemming met de Algemene Groepsvrijstellingsveror-
dening (AGVV) worden verleend, waardoor er sprake is van geoorloofde staatssteun. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Mede door deze investering wordt het ontwikkelgerichte rentmeesterschap in dit unieke 
gebied geborgd. Het niet investeren in de gebiedsontwikkeling van Veenhuizen be- 
tekent een groot risico van terugval in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van dit 
gebied. 
 
De beoogde bestemming van de panden binnen het ensemble is van invloed op de po-
tentiële gebiedsontwikkelingsmogelijkheden, werkgelegenheid en leefbaarheid in  
Veenhuizen. 

d. Participatie 
Voor het opstellen van het ontwikkelplan gaat dNR het participatieproces aan met be-
woners, 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. 
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Advies    
1.  De voor het programma ‘Werken aan de toekomst van Veenhuizen’ gereserveerde middelen 

in de Investeringsagenda 2016-2019 van € 750.000,-- beschikbaar te stellen; 
2. Dit bedrag te begroten in programma 9, beleidsopgave investeringsagenda 2016-2019, doel-

stelling Ontwikkeling Veenhuizen (2022: € 300.000,-- en 2023: € 450.000,--); 
3. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 300.000,-- aan de Stichting de Nieuwe 

Rentmeester Veenhuizen voor ‘Meerjarenonderhouds- en -herstelplan, Aanpak herstelwerk-
zaamheden en Participatie proces en planvorming’; 

4. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
9. Investeringsagenda 
 
9.2.01 Uitvoeren Investeringsagenda 
 - Ontwikkeling Veenhuizen. 
 

Argumenten 
1.1/2.1 Door de middelen beschikbaar te stellen in programma 9 kunnen deze worden ingezet 
voor de ontwikkeling van Veenhuizen.  
Doel van de reservering in de Investeringsagenda 2016-2019 was om het erfgoed van  
Veenhuizen te behouden en te ontwikkelen.  
 
3.1 Een meerjarenonderhouds- en -herstelplan is van belang voor het in goede staat houden van 
de panden en hun directe omgeving. 
Na overdracht van het Rijksvastgoedbedrijf bleek het gebouwendossier aanzienlijk minder com-
pleet te zijn dan vooraf door dNR was vermoed. Om grip te krijgen op het planmatige in plaats 
van het curatieve onderhoud van alle objecten zijn een nadere opname en kostencalculatie van 
alle gebouwen noodzakelijk. Naast het onderhoud aan de bouwkundige onderdelen is het on-
derhoudsplan voor de technische installaties van groot belang.  
De subsidieaanvraag voor dit onderdeel is gericht op de inzet van een bouwkundig opzichter, 
onderhoudscalculator en (installatietechnische) adviseurs. 
 
3.2 Een aanpak herstelwerkzaamheden is van belang om onherstelbare schade te voorkomen. 
Het achterstallige 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.  
  
3.3 Een plan met betrekking tot de beoogde herbestemming is van grote invloed op de poten-
tiële gebiedsontwikkelingsmogelijkheden, werkgelegenheid en leefbaarheid in Veenhuizen 
Veenhuizen kent vele kansen voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bedrijven en/of nieuwe pio-
niers. 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, stake-
holders 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 
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erfgoed. Voor de planvorming zal gebruik gemaakt worden van verschillende disciplines zoals 
gebiedsontwikkelaar, procesmanager participatie, ontwerpers, bouw/cultuurhistorici, adviseur  
placemaking en planeconoom. 
 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing 
 

Financiën 
 

Begrotingswijziging 
 
In deze begrotingswijziging worden de middelen van de Investeringsagenda 2016-2019 ont- 
trokken aan de Reserve Investeringsagenda ad € 750.000,-- en als budget begroot in pro- 
gramma 9, beleidsopgave Investeringsagenda 2016-2019, doelstelling Ontwikkeling Veenhuizen 
voor 2022/2023 budget “Subsidie de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen” ad € 300.000,-- (budget-
code 3830817/440.88) en voor 2023 budget “Ontwikkeling Veenhuizen overig € 450.000,--“ 
(budgetcode 3830817/423014). 
 

 
 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing.  
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
Niet van toepassing. 
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Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 17 mei 2022 
Kenmerk: 20/5.6/2022000769 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-60-1 

 

 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 17 mei 2022, kenmerk 
20/5.5/2022000769; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
1.   de voor het programma ‘Werken aan de toekomst van Veenhuizen’ gereserveerde middelen 

in de Investeringsagenda 2016-2019 van € 750.000,-- beschikbaar te stellen; 
 
2.  dit bedrag te begroten in programma 9, beleidsopgave Investeringsagenda 2016-2019, doel-

stelling Ontwikkeling Veenhuizen (2022: € 300.000,-- en 2023: € 450.000,--); 
 
3.  in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 300.000,-- aan de Stichting de Nieuwe 

Rentmeester Veenhuizen voor ‘Meerjarenonderhouds- en -herstelplan, Aanpak herstelwerk-
zaamheden en Participatie proces en planvorming’; 

 
4.  de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
Assen, 13 juli 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
md/coll. 


	STATENSTUK 2022-60
	Inleiding
	Advies
	Doelstelling uit de begroting
	Argumenten
	Tijdsplanning
	Financiën
	Monitoring en evaluatie
	Communicatie
	Bijlagen
	Ter inzage in kamer C0.39

