
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
Assen , 8 februari 2022  
Ons kenmerk 6/5.6/2022000212 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen 
Onderwerp: Subsidie voor herontwikkeling locatie Eemslandweg 88 in  
Zwartemeer  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben het voornemen om € 150.000,-- subsidie te verlenen aan de heer  
J. Knol voor de herontwikkeling van het perceel Eemslandweg 88 te Zwartemeer.  
 
Omdat de subsidie € 150.000,-- of meer bedraagt, is de voorhangprocedure van 
toepassing. Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene sub-
sidieverordening provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid 
eventuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Uw Staten hebben eind 2020 de Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit 2021 vastgesteld. Op grond van deze regeling kan een provinciale  
bijdrage van ten hoogste € 150.000,-- 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 re- 
geling. Het gaat om projecten waarvan de invloed merkbaar is op minimaal 
buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten beoordeeld op de mate waarin de 
ruimtelijke samenhang wordt gestimuleerd, op verbetering van de leefbaarheid, 
of er een positieve impuls uitgaat naar de directe omgeving, in welke mate er  
rekening gehouden wordt met circulariteit en in welke mate de ontwikkeling  
bijdraagt aan het beschikbaar stellen van praktijkopleidingsplaatsen.   
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Samenvatting project 
De heer Knol heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de herontwikkeling van 
het pand Eemslandweg 88 te Zwartemeer, ter plaatse ook bekend als voormalig 
café “De Nachdwacht”. Het betreft één van de laatste historische panden in 
Zwartemeer en zit diep in het collectieve geheugen van de dorpsbewoners. 
Daarom is ervoor gekozen om het oorspronkelijke hoofdgebouw te behouden en 
in oude luister te herstellen met gebruikmaking van gedetailleerd metselwerk. In 
dit hoofdgebouw zullen vier appartementen en een horecagelegenheid worden 
gerealiseerd. De achterliggende feestzaal zal worden gesloopt en ter plaatse  
zullen drie koopwoningen aan de Kamerlingswijk worden gebouwd. De ontwik-
keling zal hierdoor de historische betekenis van de locatie versterken en nieuw  
leven inblazen. De combinatie van een hoge kwaliteit (onder andere in het  
metselwerk) en het beoogde programma (koop en huurappartementen voor  
starters en ouderen) zorgt voor een aantoonbare onrendabele top op het project. 
 
Relatie provinciaal beleid en begroting 
De ontwikkeling past goed in het huidige provinciale beleid. De aanvraag scoort 
op de verschillende criteria in totaal 86 punten (van de 100) waarmee het voldoet 
aan de minimumeis van 70 punten. Het beoogde woonprogramma is tevens in 
lijn met onze Woonagenda. De aangevraagde subsidie kan worden gedekt uit 
het hiervoor beschikbaar gestelde budget Herstructureringsfonds vanuit de Inves-
teringsagenda Plus voor het begrotingsjaar 2022.  
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
Bij de aanvraag is een uitgebreide financiële onderbouwing gevoegd. Het gaat 
hier echter om vertrouwelijke projectinformatie. Wij hebben deze gegevens uit-
gebreid getoetst. Hieruit blijkt dat er sprake is van een aantoonbaar tekort dat 
grotendeels door de voorgenomen subsidie kan worden gedekt.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
mb/coll. 
 


