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Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering van het  
Binnenstadfonds (2017) over 2021. In de bijlage bij deze brief vindt u een samen-
vatting van de voortgang per gemeente. Deze samenvatting is gebaseerd op de 
gemeentelijke voortgangsrapportages.  
 
In de vorige Statenbrief (d.d. 14 december 2021) bent u geïnformeerd over het 
besluit om het Binnenstadfonds met een jaar te verlengen als gevolg van de op-
gelopen vertraging door de COVID-19-pandemie. De uitvoering van het  
Binnenstadfonds loopt voor alle zeven gemeenten tot en met 31 december 2022. 
Dit is de vierde en tevens laatste Statenbrief in de reeks. Dit najaar zal gestart 
worden met een inhoudelijke evaluatie van het Binnenstadfonds. In de volgende 
Statenbrief worden uw Staten geïnformeerd over de vaststelling van de subsidie-
beschikkingen vanuit het Binnenstadfonds en over de eindevaluatie.  
 
Binnenstadfonds 
Op 8 maart 2017 hebt u ter ondersteuning aan de Retailagenda Drenthe 2016-
2019 het Binnenstadfonds vastgesteld. De gemeenten Hoogeveen, Emmen,  
Meppel, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en Coevorden konden een beroep 
doen op dit fonds om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te versterken en/of 
vrijkomende winkelruimte te herstructureren. 
 
Het hoofddoel van het fonds is het tot stand brengen van robuuste, toekomst- 
bestendige, compacte binnensteden met minder structurele leegstand.  
Het Binnenstadfonds stimuleert en ondersteunt concrete en realistische plannen 
van gemeenten, om de binnensteden aan te passen aan hedendaagse en toe-
komstige behoeften van gebruikers.  
 

  



 

 

Voortgang over 2021: robuuste en aantrekkelijkere centrumgebieden 
Uit de gemeentelijke voortgangsrapportages over 2021 blijkt dat het afgelopen 
jaar het meest succesvolle jaar was voor de gemeentelijke stimuleringssubsidies 
voor gevelaanpak, verplaatsing en transformatie. De binnensteden zijn aantrek-
kelijker geworden doordat vastgoedeigenaren gestimuleerd zijn om gevels op te 
knappen. Door het stimuleren van verplaatsingen van het transformatiegebied 
naar het kernwinkelgebied is het economisch functioneren van de binnensteden 
robuuster gemaakt. Tot slot hebben leegstaande panden een andere invulling 
gekregen en het overaanbod aan winkelmeters is verder afgenomen. Sinds 2018 
zijn er inmiddels ca. 200 subsidies verleend met een totale omvang van  
€ 7 miljoen, waarmee ca. € 21 miljoen aan directe cofinanciering is uitgelokt. 
Daarnaast hebben vastgoedeigenaren nog eens een veelvoud daarvan zelf  
geïnvesteerd in de panden. Daarmee zijn de centrumgebieden compacter en  
robuuster geworden 
 
Ook is in alle zeven gemeenten de herinrichting van de openbare ruimte zo goed 
als afgerond, zoals bijvoorbeeld het Koopmansplein in Assen, ’t Oude centrum in 
Emmen, de Hoofdstraat in Hoogeveen en de Groenmarkt in Meppel. In totaal 
hebben de gemeenten voor ca. € 20 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte 
binnen de kernwinkelgebieden. Door meer groen toe te voegen zijn winkelstra-
ten en pleinen toekomstbestendig gemaakt en daarnaast sluit de openbare 
ruimte beter aan bij het karakter van de binnenstad. De centrumgebieden zijn 
aantrekkelijker geworden. 
 
Coevorden heeft als enige gemeente de uitvoering van het Binnenstadsplan 
reeds afgerond. De andere zes gemeenten hebben tot en met het einde van dit 
jaar om de uitvoering af te ronden. De nadruk in de uitvoering ligt in het laatste 
jaar op het doelmatig besteden van de stimuleringssubsidies en het succesvol los-
trekken van complexe transformatieprojecten. 
 
Vervolg via het Regiostedenfonds en Herstructureringsfonds PLUS  
De komende jaren investeert Drenthe wederom in de toekomstbestendigheid van 
de winkelgebieden door middel van de Subsidieregeling Regiostedenfonds en de 
Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS. Beide sub- 
sidieregelingen bouwen voort op het Binnenstadfonds en de bestaande gemeen-
telijke uitvoeringsprogramma’s voor binnenstedelijke aanpak. 
 
De subsidies zijn inmiddels verleend aan de desbetreffende gemeenten. De ge-
meenten werken aan de voorbereiding voor realisatie van de plannen. Per  
oktober 2022 volgen de eerste gemeentelijke voortgangsrapportages, waarna uw 
Staten op vergelijkbare wijze worden geïnformeerd over de voortgang.  
 
  



 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Voortgang Binnenstadfonds over 2021 per gemeente 
md/coll. 
 
 
 



BIJLAGE 1 
Voortgang Binnenstadfonds over 2021 per gemeente 
 
Assen 
Samen met haar belangrijkste partners zoals Vaart in Assen (ViA), werkt de ge-
meente Assen aan de Binnenstadvisie en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad 
2018-2021. De subsidie van het Binnenstadfonds (2017) van € 3 miljoen is gericht 
op versterking van de ruimtelijk economische structuur, terugdringen leegstand 
en de kwaliteitsimpuls Koopmansplein. De gemeente Assen heeft hiervoor zelf 
een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. De gewenste cofinanciering voor 
het Binnenstadfonds bevat daarnaast investeringen door ondernemers en vast-
goedeigenaren van ten minste € 3 miljoen. Geschat wordt dat deze private inves-
teringen op kunnen lopen tot zo’n € 27,5 miljoen als alle voorziene ontwikke- 
lingen worden gerealiseerd. In het voorjaar van 2021 is het vervolg op de Binnen-
stadsvisie vastgesteld, waarmee de basis is gelegd voor de aanpak van de  
komende jaren.  
 
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen beëindigd  
De stimuleringsregeling Binnenstad Assen voor het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur liep in 2021 af. Met de regeling werd verplaatsing, plan-
ontwikkeling, transformatie en gevelverbetering gestimuleerd. De gevelverbe- 
teringssubsidie is succesvol gebleken. Van de andere subsidies is beperkt gebruik 
gemaakt. Dat komt met name doordat Assen, als enige gemeente in het Binnen-
stadfonds, geen subsidies verstrekt voor de transformatie naar wonen. Alsnog is 
met de regeling in totaal met € 0,5 miljoen aan subsidies zo’n € 0,7 miljoen aan 
investeringen uitgelokt. De schatting is dat buiten de subsidies om in de periode 
van 2018-2021 ongeveer € 7,5 miljoen is geïnvesteerd in binnenstedelijk vast-
goed. 
 
Herontwikkeling vastgoed 
Voor het restant van de gereserveerde middelen uit de stimuleringsregeling heeft  
Assen een voorstel gedaan voor alternatieve investeringen, zoals een proactie-
vere aanpak voor de kwaliteitsimpuls voor de gebouwde omgeving, de heront-
wikkeling van Brink 24 en een kwaliteitsimpuls voor het gebied van de Menning-
Noordersingel. Ook is aan het eind van 2021 is gestart met de herontwikkeling 
van het zuidelijke deel van het Forum en de werkzaamheden duren naar ver-
wachting tot begin 2023.   
 
Herinrichting Koopmansplein afgerond 
In 2021 is de herinrichting van het Koopmansplein afgerond. Er was door de  
lockdown minder publiek in de binnenstad. Daardoor is het plein volgens  
planning opgeleverd. Naast de functie als openbare ruimte vervult het plein ook 
een rol in klimaatadaptatie. Door kratten onder het plein aan te brengen is de 
bergingscapaciteit vergroot om piekbuien op te vangen. Vanaf 2023 wordt be-
gonnen met de aanpak van de Gedempte Singel. De verwachting is dat eind 2025 
alle winkelstraten vernieuwd zijn.  
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Emmen 
Op 13 december 2017 hebben wij een subsidie van € 3 miljoen verleend aan de 
gemeente Emmen voor de uitvoering van Omgevingsvisie Emmen Centrum en bij-
behorend Uitvoeringsprogramma. Het bedrag van het Binnenstadfonds is gericht 
op de subsidieregelingen en inrichtingsplannen voor winkelstraten in het oude 
Centrum.  
Tegenover het fonds zet Emmen een investering van € 5 miljoen en hoopt tevens 
een investering van € 5,9 miljoen uit te lokken van derden.  
 
Succesvol jaar voor Binnenstadfondsregeling Emmen  
Om een compact en robuust kernwinkelgebied te realiseren zijn vier subsidie- 
regelingen ingesteld voor verplaatsing, transformatie, planvorming en gevel- 
verbetering. Het afgelopen jaar was met name een succesvol jaar voor de trans-
formatieregeling; er zijn 7 subsidies verleend. Daarnaast zijn 5 planontwikkelings-
subsidies en 1 gevelsubsidie verleend. In totaal zijn er vanuit deze subsidie- 
regeling ondertussen 49 subsidies verstrekt voor een totaal van ongeveer  
€ 2,3 miljoen. Daarmee is een investering van ca. € 6,3 miljoen in de binnenstad 
gegenereerd. Daarbovenop is nog eens € 2,8 miljoen geïnvesteerd door de ont-
wikkelaars en ondernemers. Dit komt neer op een verplaatsing van 2.666 m2 naar 
het kernwinkelgebied en een transformatie van in totaal 6.639 m2 winkelvloer-
oppervlak.  
 
Opwaardering openbare ruimte afgerond 
In 2021 is de herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Het inrichtings-
niveau van de Hoofdstraat Noord en voor de Noorderstraat-Derksstraat is opge-
waardeerd. Tijdens de werkzaamheden hebben de ondernemers een promotie-
campagne gedaan die de bereikbaarheid van winkels tijdens de werkzaamheden 
heeft benadrukt. Door de toegenomen bouwkosten is het krediet voor deze pro-
jecten verhoogd van in totaal € 4 miljoen naar € 4,3 miljoen.  
 
Hoogeveen 
Op basis van de Uitvoeringsagenda van de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017 
van Hoogeveen is in december 2017 een subsidie vanuit het Binnenstadfonds van  
€ 2 miljoen toegekend. De aanpak betreft het versterken van de economische 
structuur en het herinrichten van de winkelstraten. De gemeente heeft hiervoor  
€ 5,5 miljoen tegenover gezet met een verwachte cofinanciering uit de markt van  
€ 2 miljoen. Ondanks het doorgevoerde bezuinigingspakket, wordt er nog altijd 
voldaan aan de prestaties van het Binnenstadfonds. Om het Binnenstadfonds 
doelmatig en efficiënt uit te voeren, is in 2020 een verzoek gehonoreerd voor het 
verbreden van de te subsidiëren activiteiten. Dit betreft het strategisch aankopen 
van panden, het saneren van plancapaciteit voor detailhandel en het veront- 
diepen van winkelpanden.   
 
Stimuleringsregeling detailhandel Hoogeveen  
Het belangrijkste instrument voor de versterking van de ruimtelijk-economische 
winkelstructuur is de ‘Verordening stimulering detailhandel stadscentrum  
Hoogeveen 2017’. De subsidie werk via een verplaatsingssubsidie, transformatie-
subsidie en een gevelverbeteringssubsidie. In 2021 zijn 3 transformaties, 1 ver-
plaatsing en 5 gevelverbeteringen gesubsidieerd. In totaal is zo’n 1,8 miljoen. 
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gesubsidieerd en € 4 miljoen aan investeringen losgetrokken. Dat komt neer op 
6.000 m2 winkelvloeroppervlak en daarnaast is via het bestemmingsplan nog zo’n 
6.800 m2 gesaneerd.  
 
Herontwikkeling vastgoed op stoom 
De herontwikkeling van de Tamboerpassage is in 2021 verder gefaciliteerd door 
de gemeente. Inmiddels ligt er een intentieovereenkomst met de VVO Tamboer-
passage om het gebied te herontwikkelen van winkelgebied naar wonen.  
 
Meppel 
Voor de aanpak van het Binnenstadsplan Meppel, dat samen met Bureau Binnen-
stad wordt uitgevoerd, is in oktober 2017 € 2 miljoen toegekend vanuit het  
Binnenstadfonds (2017). De aanpak in Meppel richt zich op het terugdringen van 
het leegstaande winkelvloeroppervlak en het verbeteren van de belevingswaarde 
van Meppel als hoogwaardige binnenstad.  
Hiervoor heeft de gemeente € 2,25 miljoen beschikbaar gesteld, waarmee een 
geschatte cofinanciering door derden wordt uitgelokt oplopend tot ca.  
€ 13,7 miljoen.  
 
Veel verkleuren en verplaatsingen buiten subsidies om 
Ondanks de continue inspanning op het verkleuren, verplaatsen en gevelverbe-
tering lopen de subsidieaanvragen terug. Daarentegen worden er veel panden 
getransformeerd zonder steun van subsidies. In 2021 is één subsidie verleend voor 
gevelverbetering. In totaal is met € 0,8 miljoen. aan subsidies ca. € 5,3 miljoen. 
aan cofinanciering uitgelokt. Daarmee is 900 m2 winkelvloeroppervlakte ver-
kleurd. Buiten de subsidies om is in de periode van 2018-2021 nog eens 10.000 m2 
verkleurd.  
 
Afronding en voorbereiding fysieke projecten  
In 2021 zijn veel van de fysieke projecten gerealiseerd. Zo is de openbare ruimte 
van Het Vledder afgerond. Ook heeft de kop van de Woldstraat een upgrade  
gehad. In februari is de nieuwe parkeergarage aan de Kromme Elleboog in  
gebruik genomen, waarna de herinrichting van de Groenmarkt is opgepakt. De 
volledige oplevering van de Groenmarkt wacht nog op enkele verbouwingen 
rondom het plein. Voor de URZO-locatie en het Slotplantsoen is met name  
gewerkt aan de voorbereiding van de herontwikkeling. De plannen zijn in  
samenwerking met de marktpartijen verfijnd en ook zijn voorbereidende in- 
grepen uitgevoerd, zoals de verplaatsing van de Amaliaboom. Voor de heront-
wikkeling Swaenenborgh is eind 2021 gestart met het opstellen van een richting-
gevend en inspirerend stedenbouwkundig kader.  
 
Coevorden 
Aan de gemeente Coevorden is in januari 2018 € 1,5 miljoen vanuit het  
Binnenstadfonds toegekend. De aanpak is gericht op het opnieuw positioneren 
van de winkelstraten, het winkelgebied te concentreren rond de Markt en de  
eigenheid van Coevorden te vergroten door de ruimtelijke kwaliteit te ver- 
sterken. Tegenover de subsidie van het Binnenstadfonds investeert de gemeente 
ten minste € 2 miljoen. Vanuit de markt wordt een bijdrage van ten minste  
€ 1 miljoen verwacht.  
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Stimulans Privaat Vastgoed 
Coevorden heeft als eerste gemeente de activiteiten vanuit het Binnenstadfonds 
afgerond. Sinds begin 2018 tot september 2020 liep het project Privaat Vastgoed  
Coevorden. Hiermee zijn eigenaren en ondernemers gestimuleerd om stappen te 
zetten die leiden tot een clustering van winkels en aantrekkelijk kernwinkel- 
gebied. Dit betreft maatregelen die leiden tot invulling van leegstaande panden, 
transformatie, gevelverbetering en tijdelijk invullen van panden. Vorig jaar was 
reeds gerapporteerd over de resultaten: In totaal zijn 58 subsidies verleend met 
een omvang van € 0,65 miljoen waarmee een totaal van circa € 3,9 miljoen aan 
investeringen is uitgelokt. De gevelsubsidie is met 29x verreweg het vaakste  
verleend. Daarna volgen de stimuleringssubsidie (16x), transformatiesubsidie (9x), 
tijdelijke invulling (3x) en tot slot is 1 pand strategisch aangekocht. Inmiddels is 
een tweede fase van de stimuleringsregelingen gestart met middelen vanuit de 
provinciale subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit PLUS. 
 
Projecten openbare ruimte afgerond 
In 2021 is het ontwerp voor de Weeshuisweide gemaakt in samenwerking met 
aan- en omwonenden, ondernemers en de gemeenteraad. De planning is om het 
ontwerp in 2023 te realiseren. Ook is de laatste hand gelegd aan het herinrichten 
van de centrumstraten door het plaatsen van de eerste stadsgravure. Dat is een 
afbeelding in de straat die de aandacht naar de gevel trekt en de geschiedenis 
van de plek markeert.   
 
Midden-Drenthe (Beilen) 
In juni 2018 is de aanvraag voor het Binnenstadfonds toegekend voor de uit- 
voering van de Centrumvisie Beilen en bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De 
visie is gericht op het compacter maken van het kernwinkelgebied van Beilen en 
alsmede vergroening van de openbare ruimte. De gemeente Midden-Drenthe 
heeft hiervoor een bijdrage van € 0,75 miljoen ontvangen. De gemeente draagt  
€ 0,77 miljoen bij voor met name kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. 
Met de investeringen wordt een cofinanciering van € 1,5 miljoen van derden  
verwacht. In het voorjaar van 2020 waren de herinrichting van de Brinkstraat en 
de aanpassingen van de Raadhuisstraat volledig uitgevoerd. 
 
Succesvolste jaar voor het Stimuleringsfonds 
Sinds 2018 is het stimuleringsfonds Centrum Beilen van kracht voor verplaatsing, 
transformatie, gevelverbetering en planontwikkeling. Het aantrekkelijker maken 
van de gevelverbeteringssubsidie en het van toepassing verklaren van de trans-
formatiesubsidie op het menggebied heeft haar vruchten afgeworpen in 2021: 
De gevelsubsidie is 9x verleend en de transformatiesubsidie 10x. Ook zijn twee 
planontwikkelingssubsidies verleend. Daarmee zijn in totaal 27 subsidies verleend 
met een omvang van zo’n € 0,7 mln. en waarmee € 1,6 mln. aan investeringen is 
uitgelokt. Dat komt neer op ca. 1.100 m2 winkelvloeroppervlak.  
 
Noordenveld (Roden) 
Voor de uitvoering van de Centrumontwikkeling Roden 2018-2022 is in januari 
2019 € 0,75 miljoen uit het Binnenstadfonds toegekend. Het Uitvoerings- 
programma voor het centrum richt zich op een stimuleringsregeling voor het ver-
sterken van de winkelstructuur en op een kwaliteitsimpuls van de Heerestraat en 
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stegen. In februari 2020 is een nieuw financieel kader vastgesteld nadat Noorden-
veld een omissie met betrekking tot de hoogte van het gemeentelijke cofinan-
cieringsbedrag constateerde. Voor de uitvoering van het Binnenstadfonds draagt 
de gemeente € 2,5 miljoen bij. Via de subsidie en de kwaliteitsimpuls wordt een-
zelfde bijdrage van derden beoogd.  

Subsidiestroom komt op gang 
Na de herziening van de ‘Subsidie winkelgebied centrum Roden’ zijn de aan- 
vragen op gang gekomen voor transformatie, gevelverbetering, verplaatsing en 
voor planontwikkeling. In 2021 is één transformatie, één verplaatsing, één plan-
ontwikkeling en twee gevelverbeteringssubsidies verleend. Daarmee is ca.  
€ 0,3 miljoen gesubsidieerd. Buiten de subsidies om is nog eens ruim € 4 miljoen 
geïnvesteerd door marktpartijen in het winkelgebied. 

Herinrichting Heerestraat 
Voor de investeringen in de openbare ruimte wordt het geld van het Binnenstad-
fonds specifiek voor de Heerestraat gebruikt ter versterking van de samenhang 
en kwaliteit.  
Conform de planning is medio 2021 gestart met de uitvoering van de eerste fase. 
Deze is met enige vertraging afgerond in september 2021. De combinatie van de 
aanwezige obstakels in de bodem en het pas later dan gepland kunnen ver- 
leggen van de aanwezige kabels en leidingen in de straten door de nutsbedrijven 
heeft ertoe geleid dat fase twee is opgedeeld in een (nieuwe) fase twee en een 
fase drie. Fase twee zal volgens planning afgerond worden in augustus 2022 en 
fase 3 gestart in begin 2023.  
 


