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Geachte voorzitter/leden,

ln de commissie Omgevingsbeleid d.d. 22 november 2017 is ons voornemen be-
sproken om subsidie te verlenen aan de gemeenten Emmen, Meppel en Hoogeveen
in het kader van het Binnenstadfonds. U hebt aangegeven meer informatie te willen
over deze subsidieaanvragen. Met name de informatie in de Statenbrief omtrent (de
mate van) cofinanciering vanuit de gemeenten en de markt acht u te beperkt. Hierbij
treft u de door u gevraagde informatie aan.

Co nte xt : U itvoe ri ng srege I i ng Bi nne n stadfo nd s
Op 8 maart 2017 hebt u ingestemd met het beschikbaar stellen van € l3 miljoen voor
de uitvoering van het Binnenstadfonds en met de verdeling van de bedragen per ge-
meente. Ook hebben wij u toen de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds toegezonden

Doel van de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds is het tot stand brengen van ro-
buuste, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele leeg-
stand. De subsidie ondersteunt de gemeenten financieel bij de herstructurering en
herbestemming van hun kernwinkelgebieden.
Wij achten de volgende kosten subsidiabel:
- kosten voor de aanpak van de leegstand in het kernwinkelgebied (zoals ver-

plaatsings- en transformatiemaatregelen vastgoed);
- het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied (zoals kwaliteitsimpulsen

in het openbaar gebied, bijvoorbeeld verfraaien van de uitstraling van een winkel-
straat);

- proceskosten (zoals voorbereidingskosten en begeleidingskosten) aan te merken
als subsidiabele kosten.
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Onderstaande tabel geeft (op hoofdlijnen) een overzicht van de subsidieverlening van
de verschillende prestatieonderdelen van de regeling en de mate van cofinanciering
daarbijdoor de gemeenten en derden. De uitvoeringsplannen en -programma's van
de gemeenten vormen hiervoor de basis. Deze gemeentelijke binnenstadsplannen zijn
te vinden via de volgende link: Binnenstadsplan Meooel, Ontwikkelinqsvisie stadscen-
trum Hooqeveen, Centrumvisie Emmen.

I nvu ll i ng cofinancie ri ng
De uitvoeringsregeling regelt dat de gemeente minimaal 33,33% van het totaal aan
subsidiabele kosten dient te co-financieren en dat de subsidie vanuit het Binnenstad-
fonds voor maximaal 33,33% van het totaal aan subsidiabele kosten kan worden in-
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gezet. Dit betekent dat tegenover het verleende subsidiebedrag minimaal het dubbele
bedrag aan cofinanciering staat.
Voor de gemeente betekent dit dat zij tegenover het verleende subsidiebedrag mi-
nimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering moet stellen. Dit bedrag kan eventueel
oplopen als er minder cofinanciering door derden gerealiseerd wordt.

De gemeenten gaan hun plannen met de betrekking tot de aanpak reductie winkel-
vloeroppervlak vormgeven door middel van een subsidie instrument voor de winkel-
en vastgoedeigenaren ter stimulering van concentratie van detailhandel in het kern-
winkelgebied, transformatie van leegstaand vastgoed en verbetering van de profi-
lering/presentatie van bestaande ondernemingen in het kernwinkelgebied:
- in Emmen is het'Stimuleringsfonds Detailhandel' ingesteld;
- in Hoogeveen is de 'Verordening Detailhandel Centrum Hoogeveen 2017' vast-

gesteld;
- Meppel gaat subsidies verstrekken voor het verplaatsen en het transformeren van

panden en het verbeteren van gevels.
De gemeenten hebben autonome afspraken gemaakt met marktpartijen over concrete
marktinvesteringen in leegstaand vastgoed (bijvoorbeeld de Keyserstroom in Meppel)
of zijn dat voornemens.

Hebt u naar aanleiding van bovenstaande informatie technische vragen? U kunt zich
in dat geval wenden de heer C. Zaal van team Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer
(0592) 36 51 69 en/of de heer J.W. van der Veer van team Subsidies & lnkoop, tele-
foonnummer (0592) 36 59 54.

Wij gaan ervan uit hiermee uw vragen in voldoende mate te hebben beantwoord

Hoogachtend,

I

bc.'

Gedeputeerde Staten van Drent

wa/coll

)/N
, wnd. secretaris , voorzitter


