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Onderwerp: Toekenning subsidie aan project 'Old Smuggler' te Valthermond

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 € 225.050,80 subsidie te verlenen aan het 

project 'Old Smuggler' te Valtermond uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw 

Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure'). 

Uw Staten hebben in 2017 de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwa

liteit 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 be

oordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, 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. 

De gebroeders Greven hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage op grond 

van de regeling, ten behoeve van de herbouw van het Zuiderdiep 558 te 

Valthermond, met als doel de horecafunctie van dit gebouw te behouden voor het 

gebied en daarmee de sociale cohesie en het verenigingsleven in dit deel van de ge

meente Borger-Odoorn te behouden en te versterken. 

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de regeling en naar onze 

opvatting is deze passend. 

De herbouw in oorspronkelijke stijl zorgt ervoor dat het oude karakter van de locatie 

wordt hersteld waarmee er nadrukkelijker een ruimtelijke meerwaarde voor de omge

ving wordt verkregen en kwaliteit wordt toegevoegd. Ook zijn wij van mening dat het 
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initiatief een positieve bijdrage levert aan de sociale cohesie in dit gebied en de ver

duurzaming van bestaand vastgoed. 

Uit de achterliggende stukken blijkt dat het initiatief sterk afhankelijk is van een provin

ciale bijdrage op grond van de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwa

liteit. Gelet op de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een subsidie

percentage van 50 aan de orde. Omdat er echter sprake is van een commerciële acti

viteit (horeca en realisatie drie huurappartementen) en er derhalve sprake is van 

staatssteun is het maximaal toe te kennen subsidiebedrag € 225.050,80. 

Wij verzoeken u eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken, waarna wij ons 

voornemen om de bijdrage beschikbaar te stellen kunnen uitvoeren. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter 

md/coll. 




