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Behandeld door de heer J.M.E. Elfrink (0592) 36 51 62
Onderwerp: Toekennen subsidie voor het project Kromme Elleboog te Meppel
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 € 250.000,-- subsidie te verlenen aan Van
Wijnen Projectontwikkeling Noord BV 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 de mate waarin de ruimtelijke samenhang wordt gestimuleerd, op ver-
hoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uit-
voering.

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

De (her)ontwikkeling van het gebied aan de Kromme Elleboog in Meppel loopt al sinds
2005. Het is één van de langst lopende trajecten van de gemeente Meppel en bevindt
zich aan de rand van de binnenring van het winkelcentrum. De gebiedsontwikkeling

bestaat onder andere uit de realisatie van een tweetal appartementengebouwen, een
parkeergarage en de herinrichting van het openbaar gebied in de Kromme Elleboog.
De ontwikkeling dient in samenhang te worden gezien met de herinrichting en autoluw
maken van de Groenmarkt, als onderdeel van het binnenstadsplan van Meppel.
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Vanwege de lange doorlooptijd en een aangepast programma (vanwege ruimtelijk
kwalitatieve argumenten en een betere afstemming op de woningmarkt worden er

52 in plaats van 83 appartementen gerealiseerd) is een tekort van ruim € 1,3 miljoen

ontstaan op de totaalbegroting van ruim € 18 miljoen. Om met name de gewenste

ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied te kunnen realiseren is subsidie aan-
gevraagd op grond van de uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit.

De projectontwikkelaar en de gemeente Meppel nemen het resterende deel voor hun

rekening.

Het project is in z'n totale samenhang beoordeeld en scoort op alle criteria voldoende
punten om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de urtvoeringsregeling

Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Door de gebiedsontwikkeling aan de Kromme

Elleboog wordt een langdurige verpauperde situatie aangepakt en zal de ruimtelijke

kwaliteit van dit deel van de binnenstad van Meppel aanzienlijk worden verbeterd. De

realisatie van de parkeergarage biedt ruimte om de Groenmarkt autoluw te maken en

deze opnieuw in te richten als volwaardige verblijfsruimte. Hierdoor zal ook de leef-

baarheid in het gebied toenemen. De ontwikkeling scoort goed op het aspect duur-

zaamheid doordat de appartementen in het plan gasloos worden uitgevoerd en

worden voorzien van warmtepompen, zonnepanelen en hoogwaardige isolatie. Ten-
slotte levert de ontwikkeling een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid (zowel

direct als indirect) en biedt het opleidingsplaatsen voor mensen in de bouw.

Gelet op de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een subsidiepercen-

tage van 40 aan de orde. Op basis hiervan kan het aangevraagde bedrag worden toe-
gekend.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

mb/coll


