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Ondenrerp: Storting in Drents Monumentenfonds
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u in deze brief over onze blijvende inzet op behoud en herbe-
stemming van het gebouwde erfgoed in Drenthe.

Eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden (karakteristiek bezit) kunnen
op grond van de'Uitvoeringsregeling financiering karakteristiek bezit in Drenthe
2017-2020' een laagrentende lening aanvragen voor de kosten van behoud en/of her-
bestemming van hun pand.

Het provinciale beleid voldoet duidehjk. Het voorziet namelijk zodanig in de behoefte
dat het saldo ontoereikend is om alle aanvragen om een lening te kunnen honoreren.
Een nieuwe storting van € 1 miljoen in het fonds is nodig om het succesvolle beleid in
behoud en herbestemming te kunnen voortzetten.

ln de Cultuurnota 'De Verbeelding van Drenthe 2017-2020'en het Coalitieakkoord
'Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023'geven wij "ruimte voor herbestemming" en zet-
ten daarbij onder andere in op "het creëren van mogelijkheden voor zorgvoorzienin-
gen". De nieuwe storting in het Drents Monumentenfonds geeft uitvoering aan onze
ambitie.

Van de ingediende aanvragen (vier) om een lening zijn er drie zorginitiatieven (ge-
zondheidscentrum in de voormalige kerk in schoonebeek, wonen met zorg in een
voormalige boerderij in Dwingeloo en dagbesteding in een voormalige boerderij in
Veenhuizen).
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Op basis van het provinciale Kader Revolverend Financieren doen wij nu een storting
van € 100.000,- (verzekeringspremie) in de provinciale Reserve Revolverend Finan-
cieren. Hiermee kan het Drents Monumentenfonds worden gevoed met een bedrag
van € 1 miljoen, zijnde een lening ten behoeve van het fonds.
Alle laagrentende leningen uit het Drents Monumentenfonds worden hypothecair be-
last. Daarmee wordt het risico dat rente en aflossing mogelijk niet terugvloeien in het
Íonds geminimaliseerd.

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe

, voorzitter


