
proeinciehuis rWesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

www'drenthe.nl
o59z - 36 55 55

proztincieprenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 10 september 2019
Ons kenmerk 37 I 5.31201 900 1 963
Behandeld door de heer J.M.E. Elfrink (0592) 36 51 62
Onderwerp: Toekennen subsidie project YaarIZZ 36-37 te Nieuw-Amsterdam
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

.Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 207.000,-- subsidie te verlenen aan
Veurstreek BV uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Uw Staten hebben in2017 de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke
Kwaliteit opgesteld. Op grond van deze regeling kan een provinciale bijdrage van ten
hoogste € 250.000,-- worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die
verpaupering tegengaan. Ook projecten die gestagneerde gebiedsontwikkelingen op
gang brengen vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan
de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten
beoordeeld op de mate waarin de ruimtelijke samenhang wordt gestimuleerd, op
verhoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de
uitvoering.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet worden gescoord op criteria die
afgeleid zijn van de doelstelling van de regeling.

Veurstreek BV heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage op grond van de
regeling, ten behoeve van de sloop en herbouw van het pand Vaart ZZ 36-3T le
Nieuw-Amsterdam. De aanvraag bedraagt € 207.000,-- Doel van het project is een
kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het centrum van Nieuw-Amsterdam,
het bieden van voldoende woon- en winkelruimte in het centrum en het realiseren van
een duurzaam gebouw. Het plan voorziet in de realisatie van 1 winkel en 7
appartementen.
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Wij hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de regeling en naar onze
opvatting is deze passend.

De ontwikkeling voorkomt een verdergaande verpaupering door het slopen van de
oorspronkelijke bebouwing en creëert een maatschappelijk gewenste eindsituatie dat
past in de huidige ruimtelijke context van het centrum van Nieuw-Amsterdam. De
ontwikkeling draagt bij aan een kwaliteitsverbetering van het woon- en winkelaanbod
in het centrum van Nieuw-Amsterdam.

Uit de achterliggende stukken blijkt dat het initiatief mede afhankelijk is van een
provinciale bijdrage op grond van de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke
Kwaliteit. Gelet op de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een
subsidiepercentage van 40o/o aan de orde. Op basis hiervan kan het totale
aangevraagde bedrag van € 2O7.000,- worden toegekend.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten

voorzitter


