
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 8 november 2022 
Ons kenmerk 45/5.6/2022001734 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Subsidie in de kosten van zes haalbaarheidsonderzoek in her- 
bestemming  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over onze blijvende inzet op onder andere het behoud 
van het gebouwde erfgoed in Drenthe.  
Een van onze beleidsdoelen is het voorkomen van (dreigende) leegstand en  
verval van monumenten en beeldbepalende panden door herbestemming ervan 
te stimuleren. Dat kan via de “Subsidieregeling behoud/herbestemming karakte-
ristiek bezit in Drenthe 2021-2024”. Ook kan dit op incidentele basis door sub- 
sidie te verlenen op het doen van onderzoek naar herbestemmingsmogelijk- 
heden. 
 
Onderzoeken naar herbestemmingsmogelijkheden zijn geen onderdeel van het 
huidige beleid en instrumentarium op dit onderwerp, vandaar dat hiervoor een 
incidentele subsidie wordt verleend. 
 
Jaarlijks is er bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de mogelijkheid om sub- 
sidie (70%) aan te vragen in de kosten van onderzoek naar de haalbaarheid van 
herbestemming van karakteristieke panden.  
 
Stichting DBF onderzoekt met regelmaat naar herbestemmingsmogelijkheden 
van panden indien teloorgang dreigt. Het doel van die onderzoeken is ervoor om 
te zorgen dat inzichtelijk wordt of en op welke wijze het pand een duurzame 
nieuwe/aanvullende invulling kan krijgen. 
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Stichting DBF vraagt een aanvullende subsidie van 30%, zijnde € 15.000,-- op de 
reeds verleende rijkssubsidie. Hiermee kan de stichting zes haalbaarheidsonder-
zoeken uitvoeren naar herbestemmingsmogelijkheden waarvan de totale kosten 
€ 60.000,-- bedragen. 
 
De haalbaarheidsonderzoeken betreffen: 
1. Voormalige school, Hoofdvaartsweg 94 in Assen (gemeentelijk monument); 
2. Kerk, Vastenow 8 in Nieuw-Dordrecht  (karakteristiek pand); 
3. Kruiskerk, Omloop 8 in Klazienaveen  (provinciaal monument); 
4. “Olde Fabriek”, Midden 184 in Wapserveen  (provinciaal monument); 
5. Boerderij/ schuur, Oostersebos 11, Schoonebeek (rijksmonument); 
6. “Jachtweide”, Stoomweg 1 in Veenhuizen  (provinciaal monument). 
 
Vanuit provinciaal belang is wenselijk om behoud van monumenten en beeld- 
bepalende panden/objecten in Drenthe te stimuleren en (dreigende) leegstand 
en verval hiervan te voorkomen. Reden om aan DBF de incidenteel gevraagde 
subsidie van € 15.000,-- te verlenen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


