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O nderwerp: Su bsid ieve rstrekki n g Reg iostedenfonds aa n gem eente H oogeveen
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/l eden,

Wij hebben het voornemen om € 2.650.000,-- subsidie te verlenen aan gemeente

Hoogeveen voor uitvoering van het Uitvoeringsagenda stadscentrum Hoogeveen
2021-202s.

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Subsidieregeling Regiostedenfonds
Op 16 december 2020 hebt u ingestemd met het inzetten van de middelen van de

lnvesteringsagenda PLUS 2020 -2023 voor de uitvoering van de subsidieregeling
Reg iostedenfonds.

De subsidieregeling Regiostedenfonds heeft als doel het tot stand brengen van

sterke, toekomstbestendige, compacte binnensteden, met een optimaal aanbod
van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het
regionale verzorgingsgebied. De subsidie draagt hieraan bij door de kernen van

Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppelfinancieelte ondersteunen in fysieke in-
grepen ter versterking van de regionale functie van de binnenstad. Met de re-

geling stimuleren wij fysieke ingrepen voor het compacter maken, vergroenen,
verbeteren van het wonen en fietsen en het versterken van cultuur in de binnen-
steden. De beschikking volgt op basis van een integraal plan met een exploitatie-
raming, planning en een beschrijving van opgaven en projecten gericht op deze

vijf thema's. Ten minste 30% van de bijdrage moet besteed worden aan het ver-
beteren van de bereikbaarheid per fiets.
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Aanvraag Hoogeveen
Het Regiostedenfonds is voor Hoogeveen een aanjager geweest om samen met
centru m ma n agement H oogeveen de U itvoeri n gsagenda 2021 -202s voor het
stadscentrum op te stellen. De basis voor de uitvoeringsagenda is de ontwik-
kelingsvisie Stadscentrum 2017, waarin de relaties tussen winkelen, cultuur, uit-
gaan, toerisme, wonen en werken voor de regiofunctie van het stadscentrum ver-
der worden versterkt. De Uitvoeringsagenda omvat het integrale activiteitenplan
voor het Regiostedenfonds, als mede de projectenportefeuille van centrum-
management Hoogeveen. Het integrale activiteitenplan omvat grofweg vijftien
projecten waarmee wordt voorzien in de opgaven van de thema's retail, ver-
groenen, wonen, cultuur en fietsen.

lnzetten op een compacter winkelgebied
Winkels worden verplaatst van buiten naar binnen het kernwinkelgebied. Ook
wordt een deel van diepe winkelpanden in het kernwinkelgebied verondiept
en getransformeerd. Met de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte wordt de
compacte ruimtelijk-economische structuur aantrekkelijker gemaakt;

a

a

a
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Bevorderen van de soortenrijkdom en het klimaatadaptief vermogen
De ingezette vergroening van de Hoofdstraat wordt gecontinueerd. Dit be-
treft het versterken van de oorspronkelijke ribbenstructuur door het toevoe-
gen van bomen, als ook het toevoegen van grote plantenbakken met een
variëteit aan vaste planten en grassen. Daarnaast wordt met de aanleg van
een natuurpad in park Dwingeland ook verder invulling gegeven aan het
bevorderen van de biodiversiteit. Met de herinrichting van het
Nicolaas Beetsplein wil Hoogeveen naast een flinke vergroeningsimpuls ook
een voorziening treffen die het water bij flinke onweersbuien tijdelijk vast-
houdt zodat voorkomen wordt dat het hemelwater direct al via het schoon-
waterriool wordt afgevoerd. De visie 'Klimaatrobuust Hoogeveen' is een be-
langrijke drager voor deze ontwikkelingen.

Stimuleren van passende woonruimte in de binnenstad
ln Hoogeveen ligt een grote transformatieopgave van retail naar wonen. Er

ontstaan mogelijkheden voor woningbouw rondom de Nicolaats Beetsplein en
Bilderdijkplein door het verondiepen van winkels. Daarnaast wordt er een
woningmarktonderzoek uitgevoerd om richting te kunnen geven aan deze
transformatie.

Versterken van het cultureel aanbod
De opgave voor de binnenstad is om meer verbinding te zoeken met cultuur
en leisurevoorzieningen en meer synergie tussen de winkelstraat en cultuur.
De ambitie is om de fysieke kwaliteit van het poppodium te verbeteren, voor-
uitlopend op het uiteindelijk verder indikken van het cultureel complex De
Tamboer. De basis hiervoor is de nieuwe cultuurnota waar Hoogeveen op het
moment aan werkt.
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Verbeteren van fietsvoorzieningen en de bereikbaarheid van het stads-

centrum.
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de veiligheid van

fietsers in het stadscentrum. Met behulp van het Regiostedenfonds wordt de

afronding van verschillende fietsverbindingen van de centrumruit naar het
winkelgebied c.q. de fietsenstalling gerealiseerd. Voorbeeld zijn een veiligere
voeU-f ietsverbi nd i n gen en oversteekplaatsen va n de N ota ris M u lderstraat,
Rembrandtstraat, Pr. Beatrixstraat, het realiseren van een tweede fietsenstal-
ling in het stadscentrum en andere fietsvoorzieningen.

Gemeenten rapporteren jaarlijks per 1 oktober de voortgang van de gemeente-

lijke uitvoeringprogramma's. Op basis van deze voortgangsrapportages zullen wij
uw Staten informeren over de stand van zaken van het Regiostedenfonds.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

De aanvraag van gemeente Hoogeveen en de bijbehorende bijlagen kunt u,
gezien het vertrouwelijke karakter, inzien in kamer C0.39.


