
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 

 
 
 
Assen, 14 december 2021 
Ons kenmerk 50/5.6/2021002280 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Verlengen realisatietermijn Binnenstadfonds 
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over het verlengen van de realisatiedeadline van het  
Binnenstadfonds als gevolg van de coronacrisis.  
 
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 toekomstige 
behoeften van gebruikers.  
 
Voortgang per gemeente 
In de bijlage bij deze brief vindt u een samenvatting van de voortgang per ge-
meente over 2020. Deze samenvatting is gebaseerd op de gemeentelijke voort-
gangsrapportages (d.d. april 2021). Dit is de vierde Statenbrief in de reeks. De 
eindrapportage volgt in 2023. 
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Impact van corona op binnensteden en het Binnenstadfonds 
In de Statenbrief over de gevolgen van coronacrisis (d.d. 27 januari 2021) hebben 
wij u geïnformeerd over de corona-oplegger bij het Koopstromenonderzoek  
Oost Nederland 2019. Deze corona-oplegger hebben wij eind 2020, samen met  
de provincies Gelderland en Overijssel, laten uitvoeren om de impact in beeld te 
brengen van de economische gevolgen op het functioneren van winkelgebieden 
in Oost-Nederland als gevolg van de eerste golf van de coronacrisis.1 Een deel van 
de winkelgebieden stonden er voor de crisis redelijk goed voor waarmee zij naar 
verwachting weerbaarder waren dan winkelgebieden die voor de crisis al matig 
functioneerden. Bij deze laatste groep winkelgebieden liggen dan ook de groot-
ste opgaves. Zeker als er ook andere minder gunstige vooruitzichten voor de ko-
mende jaren zijn, bijvoorbeeld als gevolg van bevolkingskrimp, een laag ge- 
middeld besteedbaar inkomen of vanwege de aanwezigheid van veel con- 
junctuurgevoelige branches zoals horeca, cultuur en ontspanning.  
 
In de vorige Statenbrief (d.d. 23 juni 2020) over de voortgang van het Binnen-
stadfonds constateerden wij dat fysieke ingrepen in de openbare ruimte groten-
deels zijn doorgegaan, maar dat er vertraging is ontstaan in de participatiepro-
cessen en afstemming met binnenstedelijke stakeholders. Over de afgelopen  
anderhalf jaar zien wij hetzelfde beeld terugkomen. Tijdens de gedeeltelijke 
lockdowns als gevolg van de tweede en derde coronagolf liepen de bezoekers in 
de winkelgebieden terug en hebben participatieprocessen vertraging opgelopen. 
Ook zijn de aanvragen voor stimuleringsregelingen voor verplaatsing en transfor-
matie gestagneerd. Door de onzekerheid over het verloop van corona hebben 
ondernemers beslissingen voor verplaatsing en/ of transformatie voor zich uit  
geschoven. Daarom hebben de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel 
en Noordenveld een verzoek ingediend om de realisatietermijn te verlengen. De 
gemeenten Coevorden en Midden-Drenthe hebben geen extra tijd nodig voor 
het uitvoeren van het Binnenstadfonds. Zij hebben de activiteiten voortvarend 
binnen de realisatietermijn afgerond. 
 
Uitvoering Binnenstadfonds verlengd met een jaar  
Wij gaan in op het verzoek van deze gemeenten en hebben besloten tot het ver-
lengen van de realisatietermijn van het Binnenstadfonds tot en met 31 december 
2022. Hiermee geven wij de gemeenten een laatste kans om tot een effectieve 
besteding van het Binnenstadfonds te komen. Met de gemeenten worden af-
spraken gemaakt over de uitvoering van deze laatste fase van het Binnenstad-
fonds.  
 
Vervolg via het Regiostedenfonds en Herstructureringsfonds PLUS  
De komende jaren investeert Drenthe wederom in de toekomstbestendigheid van 
de winkelgebieden en daarmee de weerbaarheid van de winkelcentra. Ter uit-
voering van het Regiostedenfonds en de subsidie Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit 2021 PLUS heeft u respectievelijk € 14,4 miljoen en € 1,1 miljoen  
beschikbaar gesteld.  
  

 
1 U kunt de consequenties van de eerste coronagolf op de koopstromen als teruglezen in de  

Provinciale Corona-oplegger bij het Koopstromenonderzoek Oost Nederland 2019. 

https://kso2019.nl/vitaliteit-corona-impact/
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Deze subsidieregelingen bouwen voort op de reeds ingeslagen weg van het  
Binnenstadfonds. Inmiddels hebben alle zeven gemeenten de subsidie ontvangen 
en kunnen hiermee de bestaande gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s voor 
binnenstedelijke aanpak continueren.  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Samenvatting van de voortgang per gemeente 
mb/coll. 
 



BIJLAGE 1 
 
Assen 
Samen met haar belangrijkste partners zoals Vaart in Assen (ViA), werkt de gemeente Assen aan 
de Binnenstadvisie en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021. De subsidie van € 3 
miljoen is gericht op versterking van de ruimtelijk economische structuur, terugdringen van 
leegstand en de kwaliteitsimpuls Koopmansplein. De gemeente Assen heeft zelf een bedrag van 
ten minste € 3 miljoen beschikbaar gesteld. De gewenste cofinanciering voor het 
Binnenstadfonds bevat uitgelokte investeringen door ondernemers en vastgoedeigenaren van 
ten minste € 3 miljoen, maar geschat wordt dat deze private investeringen op kunnen lopen tot 
zo’n € 27,5 miljoen als alle voorziene ontwikkelingen worden gerealiseerd. Inmiddels heeft 
Assen aan een vervolg gegeven aan de Binnenstadvisie met een actualisatie van de 
binnenstedelijke opgaven. Deze visie is in het voorjaar van 2021 vastgesteld.  
 
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen 
Assen werkt middels een stimuleringsregeling Binnenstad Assen aan het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur. Met de regeling wordt verplaatsing, planontwikkeling, 
transformatie en gevelverbetering gestimuleerd. In 2020 is met € 0,5 miljoen aan subsidies ten 
minste € 0,7 miljoen aan investeringen uitgelokt. De schatting is dat daarnaast nog eens ca. € 7,5 
miljoen is geïnvesteerd in binnenstedelijk vastgoed. Een deel van deze ontwikkelingen zijn 
volgens de ondernemers een gevolg van de gedane investeringen in de openbare ruimte. Daarin 
zijn de plannen voor ’t Forum nog niet meegenomen. 
 
Herontwikkeling vastgoed 
In 2020 zijn ook stappen gezet voor herontwikkelingen van het zuidelijk deel van het Forum. 
Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Winkels op de begane grond worden 
gehandhaafd en de winkels op de verdiepingen worden getransformeerd tot woningen. In 
totaal komen er drie verdiepingen met woningen. Ook zijn er gesprekken gevoerd over de 
herontwikkeling van Forum Noord en de V&D-locatie in lijn met de nieuwe Binnenstadvisie.  
 
Herinrichting Verblijfskwaliteit Koopmansplein 
Om te komen tot een toekomstbestendig kernwinkelgebied wordt het Koopmansplein 
heringericht als hart van de binnenstad. Na het bekendmaken van het winnend ontwerp in 2019, 
is na de zomer van 2020 gestart met de herinrichting. Om te voorzien in ruimte voor terrassen is 
de fasering aangepast, maar door de afwezigheid van winkelend publiek tijdens de lockdowns 
kon de uitvoering alsnog worden versneld.  
 
Spelen, groen en overige ingrepen ter verbetering van de verblijfskwaliteit 
In 2020 is de voetgangersbewegwijzering in de binnenstad vernieuwd. Ook is gestart aan het 
verbeteren van de verblijfskwaliteit in de winkelstraten. De aanpak van de Gedempte Singel is 
uitgevoerd in samenhang met de herinrichting van het Koopmansplein. Andere straten volgen 
later.  
 
Emmen 
Op 13 december 2017 hebben wij een subsidie van € 3 miljoen verleend aan de gemeente 
Emmen voor de uitvoering van de Omgevingsvisie Emmen Centrum en het bijbehorend 
Uitvoeringsprogramma. Het bedrag van het Binnenstadfonds is gericht op subsidieregelingen en 
inrichtingsplannen voor winkelstraten in het oude Centrum. Tegenover het provinciale fonds zet 
Emmen een investering van € 5 miljoen en hoopt hiermee een investering van ca. € 5,9 miljoen 
uit te lokken van derden als alle voorziene ontwikkelingen worden gerealiseerd.  
 



Om een compact en robuust kernwinkelgebied te realiseren zijn vier subsidieregelingen 
ingesteld voor verplaatsing, transformatie, planvorming en gevelverbetering. In 2020 zijn 4x 
verplaatsing-, 6x transformatie en 4x gevelsubsidies verleend. Het gaat om verplaatsing van circa 
400 m2 naar het kernwinkelgebied en er is meer dan 4000 m2 aan winkelmeters 
getransformeerd met zo’n 50 woningen als resultaat. Ondertussen zijn er in totaal vanuit deze 
subsidieregeling 36 subsidies verstrekt voor een totaal van ongeveer € 1,6 miljoen. Daarmee is 
reeds een investering van minimaal € 4,2 miljoen in de binnenstad gegenereerd. Daarbovenop is 
naar schatting nog eens € 2,8 miljoen geïnvesteerd door de ontwikkelaars en ondernemers.  
 
In 2020 zijn ook de definitieve ontwerpen voor Hoofdstraat Noord en voor de Noorderstraat-
Derksstraat vastgesteld. Deze plannen, die samen met de belanghebbenden zijn opgesteld, gaan 
uit van meer groen en beleving in de straat en een beter samenhangende openbare inrichting 
voor de winkels. In het voorjaar van 2022 wordt de oplevering verwacht.  De planvorming voor 
de Wilhelminastraat en de Weerdingerstraat is ook in 2020 gecontinueerd. Concreet is er nu ook 
een visie in ontwikkeling op het gebied tussen Weiert en Markt. In dit gebied liggen onder meer 
de voormalige V&D-locatie, het paviljoen Mondriaanplein, het voormalig belastingkantoor aan 
de Kleepassage en het voormalig belastingkantoor aan het Raadhuisplein. Deze laatste wordt 
getransformeerd naar wonen, o.a. met een specifieke subsidie voor transformatie  vanuit het 
Binnenstadfonds.  
 
Hoogeveen 
Op basis 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 hier tegenover € 5,5 miljoen 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. Namelijk voor het strategisch kunnen aankopen van panden, het saneren van 
plancapaciteit voor detailhandel en het verondiepen van winkelpanden.   
 
Het belangrijkste instrument voor de versterking van de ruimtelijk-economische winkelstructuur 
is de subsidie op basis van de ‘Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen 
2017’. De subsidie werk via een verplaatsingssubsidie, transformatiesubsidie en een 
gevelverbeteringssubsidie. Er zijn 1x verhuizing-, 7x transformatie- en 4x gevelsubsidies verleend. 
Hiermee is een totaal van bijna 3.000 m2 detailhandel uit de markt gehaald.  
 
Voor wat betreft de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte, is in 2020 ook de tweede fase van 
de herinrichting van de Hoofdstraat afgerond. De derde fase wordt niet vanuit het 
Binnenstadfonds gefinancierd. Dit lijkt geen financiële consequenties voor de cofinancieringseis 
in de subsidiebeschikking van het Binnenstadfonds te hebben omdat er reeds ruim geïnvesteerd 
is in de Hoofdstraat. Naast de Hoofdstraat wordt er ook gewerkt aan de verdere inrichting van 
Park Dwingeland.  
 
Meppel 
Voor de aanpak van het Binnenstadsplan Meppel, dat samen met Bureau Binnenstad 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.  



 
In 2020 zijn ongeveer € 0,3 miljoen aan verplaatsing- en verkleuringssubsidies verleend. Daarmee 
is 1.600 m2 detailhandel getransformeerd (verkleuren) naar wonen en andere functies. Dat 
brengt het totaal op 7.500 m2 over de periode van 2018-2020. Na het actualiseren van de 
gevelsubsidie in 2019 zijn twee subsidies uitgegeven. Ook zijn in 2020 veel gesprekken gevoerd 
voor verplaatsen en transformatie. De verwachting is daarom dat er in 2021 vaker gebruikt 
wordt gemaakt van deze subsidies.  
 
Het jaar 2020 stond voor Meppel vooral in het teken van onderzoek en participatie. De 
herontwikkeling van het winkelcentrum Swaenenborgh, de herinrichting van het Prinsenplein 
en andere nabijgelegen herontwikkelingslocaties zoals de Kraton, URZO en Bleekerseiland zijn 
nog in planvorming, hebben een lange aanlooptijd en/ of vragen om meer middelen. Naast deze 
herontwikkelingslocaties is ook ingezet op aantrekkelijk openbaar gebied. Er is gestart met het 
upgraden van de entrees en de gebruikersvriendelijkheid van de parkeergarages.  
 
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 en het 
winkelgebied te concentreren rond de Markt én de eigenheid van Coevorden te vergroten door 
de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Aan de subsidie van het Binnenstadfonds heeft de 
gemeente € 2 miljoen toegevoegd. Vanuit de markt wordt een bijdrage van ten minste € 1 
miljoen verwacht.  
 
Met het Deelproject Privaat Vastgoed zijn eigenaren en ondernemers gestimuleerd om stappen 
te zetten die leiden tot een clustering van winkels en aantrekkelijk kernwinkelgebied. Dit 
betreft maatregelen die leiden tot invulling van leegstaande panden, transformatie, 
gevelverbetering en tijdelijk invullen van panden. Er was veel animo voor de regelingen. 
Inmiddels zijn de subsidieplafonds bereikt. In totaal zijn 58 subsidies afgegeven met een omvang 
van € 0,65 miljoen, waarmee een totaal van ca. € 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. Het leegstandsprobleem in de Friesestraat Noord is afgenomen, mede door inzet 
van de subsidieregelingen, maar de problematiek in het Gansehof resteert. De gemeente en 
centrummanagement hebben de gesprekken met de eigenaar van de Gansehof geïntensiveerd, 
met als doel tot een oplossing van de leegstand in de Gansehof te komen. 
 
Met verschillende projecten zoals Positionering Winkelstraten, de Markt en Haven, de 
Sallandsestraat en de omgeving van de NH-kerk wordt ingezet op het versterken van de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad. De omgeving van de Markt, Haven en Citadelpunt 
tezamen met het kasteel Coevorden en de Weeshuisweide wordt getransformeerd tot een 
zichtbare groene vesting in het centrum. In 2020 is de vormtaal van het Kasteelpark door De 
Zwarte Hond uitgewerkt. Het Kasteelpark integreert de planelementen uit het wensbeeld 
(2001), zoals het afmaken van de vierde laatste citadelpunt. Uit deze vormtaal volgde ook de 
verkiezing voor het ontwerp van de berceau. In oktober 2020 kon twee weken lang gestemd 
worden op drie schetsontwerpen. In totaal brachten 752 mensen hun stem uit. In het afgelopen 
jaar zijn de plannen voor de ontwikkeling van de Weeshuisweide verder uitgewerkt. DAAD 
architecten hebben een gevelbeeld gemaakt voor het verfraaien van de (achter)gevels aan de 
Weeshuisweide. Daarnaast zijn plannen uitgewerkt voor het realiseren van een 
ambachtscentrum. Verdere ontwikkelingen zijn door de corona-maatregelen stil komen te 
liggen. Helaas konden ook geen evenementen op de Weeshuisweide worden georganiseerd. 
Verder nam de gemeenteraad in mei 2020 het besluit over het onder voorwaarden terughalen 



van de auto in delen van de centrumstraten. De Bentheimerstraat, Sallandsestraat, Friesestraat 
en Rikkerstraat zijn opnieuw heringericht. De Schoolstraat is heringericht voor het terugbrengen 
van het autoverkeer in het noordelijke deel van de Friesestraat. Begin 2022 wordt de 
herinrichting opgeleverd met een slotstuk, dat wordt gevormd door 4 Stadsgravures voor 
belangenrijke locaties in de stad. Naast de fysieke ingrepen is ook gewerkt aan positionering van 
Coevorden onder de noemer ‘Stad van Strijd’. Zo is in 2020 een city branding strategie 
uitgewerkt.  
 
Midden-Drenthe (Beilen) 
In juni 2018 is de aanvraag voor de Centrumvisie Beilen en bijbehorende uitvoeringsprogramma 
vanuit het Binnenstadfonds toegekend voor de aanpak Centrumvisie. 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 zet hier € 0,77 miljoen tegenover voor met name kwaliteitsverbetering 
van de openbare ruimte. Met de investeringen wordt een cofinanciering van € 1,5 miljoen van 
derden verwacht.  
 
Sinds 2018 is het stimuleringsfonds Centrum Beilen van kracht voor verplaatsing, transformatie, 
gevelverbetering en planontwikkeling. In 2020 zijn 1x de transformatiesubsidie en 2x 
verplaatsingssubsidies verleend. Omdat er weinig animo was voor de gevelverbeteringssubsidie, 
is deze na een evaluatie aantrekkelijker gemaakt. De transformatiesubsidie is in 2021 ook van 
toepassing op het menggebied (aanloopstraten). In de Brinkstraat was een leegstaand pand 
tijdelijk gevuld als ‘kijkdoos’ met informatie over centrumontwikkeling. Dit pand is inmiddels 
weer gevuld met een winkelfunctie.  
 
In het voorjaar van 2020 zijn de herinrichting van de Brinkstraat en de aanpassingen van de 
Raadhuisstraat volledig uitgevoerd. De Brinkstraat heeft o.a. nieuwe bestrating, verlichting en 
straatmeubilair gekregen.  
 
Noordenveld (Roden) 
Voor de uitvoering van de Centrumontwikkeling Roden 2018-2022 is in januari 2019 € 0,75 
miljoen uit het Binnenstadfonds toegekend. Het uitvoeringsprogramma voor het centrum richt 
zich op een stimuleringsregeling voor het versterken van de winkelstructuur en op een 
kwaliteitsimpuls van de Heerestraat en stegen. Voor de uitvoering van het Binnenstadfonds 
draagt de gemeente € 2,5 miljoen bij. Via de subsidie en de kwaliteitsimpuls wordt eenzelfde 
bijdrage van derden beoogd.  

In 2020 is geen gebruik gemaakt van de ‘Subsidie winkelgebied centrum Roden’ voor 
transformatie, gevelverbetering, verplaatsing en voor planontwikkeling. Sinds de vaststelling in 
september 2019 zijn er in totaal twee subsidies toegekend. De subsidie lijkt niet aan te sluiten bij 
de specifieke behoeften van de ondernemers/vastgoedeigenaren in Roden. Ook heeft de 
gemeente Noordenveld tijdens ambtelijke gesprekken aangegeven dat ondernemers en 
vastgoedeigenaren afwachtend zijn op de gevolgen van het verloop van het coronavirus. 
Daarom is deze subsidie herzien zodat deze beter aansluit bij de behoefte en alsnog bij kan 
dragen aan een toekomstbestendige winkelstructuur. Onderdeel hiervan is het stimuleren van 
verplaatsingen binnen het bestaande kernwinkelgebied en middels een herontwikkelregeling de 
gebruiksmogelijkheden c.q. verhuurbaarheid te vergroten van winkelpanden in het 
kernwinkelgebied.  

Voor de investeringen in de openbare ruimte wordt het geld van het Binnenstadfonds specifiek 
gebruikt ter versterking van de samenhang en kwaliteit van de Heerestraat. In 2020 is de 



aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden voorbereid. De uitvoering vindt in twee fasen 
plaats; (1) medio 2021 voor de noordelijke gedeelte van de Heerestraat en (2) begin 2022 voor 
de Wilhelminastraat inclusief een deel van de Albertsbaan.  
 


