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Onderwerp: Voorgenomen subsidietoekenning HRK PLUS aan de gemeente
Midden-Drenthe
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 245.000, -- subsidie te verlenen aan de ge-

meente Midden-Drenthe voor uitvoering van het activiteitenplan 'Torenlaan/
Nassaukade'. 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 aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

5u bsidieregel ing Herstructureri ngsfonds Ru imtel ij ke kwaliteit PLUS

Op 3 november 2020 hebben uw Staten besloten tot instelling van de subsidie-
regeling Herstructureringsfonds Ruimtelijke kwaliteit PLUS (kortweg HRK PLUS).

De HRK PLUS heeft als doel de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en/of ruimtelijk-
economische structuur in de kernen van Coevorden (stad), Beilen en Roden te
versterken. De subsidie is bestemd voor het stimuleren van fysieke ingrepen
gericht op het aanpakken van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikke-
lingen. Hierbij kan gedacht worden aan sloop, face-lifts, herontwikkeling en/of
transformatie, maar ook aan een kwaliteitsimpuls voor openbaar gebied als on-
derdeel va n vastgoed- en gebiedsontwi kkel i n g.

Aanvraag Midden-Drenthe
De gemeente Midden-Drenthe werkt aan de uitvoering van de Centrumvisie
Beilen. Onderdeel van deze visie is het versterken van bestaande parkeergelegen-
heden als het gaat om inrichting, aansluiting op winkelgebied, routing en cen-
trummarkering. Met de subsidie wil de gemeente het tijdelijke parkeerterrein
aan de Ventweg/Torenlaan/Nassaukade aanpassen en de bestaande parkeer-
plaatsen in het gebied opwaarderen. Bij de nieuwe parkeerplaatsen is aandacht
voor vergroening en uniforme verlichting in en rondom het centrum. Daarnaast



2

za I won i n g bouwcorporatie Woonse rvice een aa n g renzende locatie herontwi k-

kelen ter realisatie van vijf nieuwe grondgebonden woningen en veertien ap-

partementen. Hiermee kan de gebiedsontwikkeling van deze locatie worden af-
gerond en krijgt de zuidwestzijde van het centrum van Beilen een uitnodigende
entree.

De aanvraag van Midden-Drenthe en de bijbehorende bijlagen kunt u gezien het
vertrouwelijke karakter inzien in kamer C0.39.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll


