
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.4/2022001787  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen   
Onderwerp: HRK subsidie Bargerhof te Emmen  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij hebben besloten om op grond van de subsidieregeling Herstructurering 
Ruimtelijke Kwaliteit 2021 € 141.078,-- subsidie te verlenen aan Bargerhof Em-
men BV voor sanering en herontwikkeling van de locatie van het voormalige 
tuincentrum Zwart aan de Oosterveldsestraat in Emmen.   
 
Gelet op de hoogte van de subsidie, is de procedure om u in de gelegenheid te 
stellen uw wensen en bedenken kenbaar te maken niet aan de orde. Wél vinden 
wij het belangrijk u te informeren over de voorliggende aanvraag en ons besluit 
deze te honoreren.  
 
Samenvatting project 
Het voormalige tuincentrum Zwart aan de Oosterveldsestraat in Emmen is enkele 
jaren geleden gestopt en leeg komen te staan. Inmiddels is de bebouwing  
gesloopt en is het plan om er woningbouw te realiseren. Het plan voorziet in 
achttien grondgebonden woningbouw voor ouderen en jongeren, waar veel be-
hoefte aan is in de regio Emmen. Door aanwezige vervuiling en gestegen bouw-
kosten is het project echter gestagneerd waardoor de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse onder druk is komen te staan. Om de stagnerende ontwikkeling weer vlot 
te trekken is daarom een subsidie aangevraagd op basis van de regeling Herstruc-
turering Ruimtelijke Kwaliteit 2021. 
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Relatie provinciaal beleid en begroting 
De ontwikkeling past goed in het huidige provinciale beleid. De aanvraag scoort 
op de verschillende criteria in totaal 78 punten (van de 100) waarmee het voldoet 
aan de minimum eis van 70 punten. De aangevraagde subsidie kan worden ge-
dekt uit het hiervoor beschikbaar gestelde budget Herstructureringsfonds 2021 
vanuit de Investeringsagenda Plus voor het  begrotingsjaar 2022. 
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
Uit de aanvraag blijkt dat de realisatiekosten van deze ontwikkeling hoger liggen 
dan de eindwaarde (de onrendabele top is aangetoond en berekend op 
€ 141.078,--). Met de HRK subsidie wordt dit tekort gedicht en kan het project 
worden uitgevoerd 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


