
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.3/2022001786  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen 
Onderwerp: HRK subsidie voor herontwikkeling Bleekerseiland in Meppel 
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Wij hebben het voornemen om op grond van de subsidieregeling Herstructu-
rering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 € 258.922,-- subsidie te verlenen aan stichting  
De Kinckhorst voor de aanpak van het private deel van de herontwikkeling 
Bleekerseiland. 
 
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 subsidieveror-
dening provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid even- 
tuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Samenvatting project 
Bleekerseiland in Meppel vormt al geruime tijd een anoniem stukje binnenstad. 
Het terrein ligt na de sloop van bedrijfsbebouwing (2009) braak en de drie monu-
mentale panden (waarvan één rijksmonument) aan de noordzijde verpauperen in 
rap tempo. Het gebied is gelegen in het beschermd stadsgezicht van Meppel. 
Sinds 2009 wordt daarom gepoogd om het Bleekerseiland te voorzien van een 
nieuwe, passende invulling. Tot op heden is dat nog niet gelukt. Stichting De  
Kinckhorst is voornemens om nu door te pakken en in de monumentale be-
bouwing een nieuw stadslogement met dertien kamers te realiseren. Daarnaast 
wordt het openbaar toegankelijke binnenterrein opnieuw aangelegd en in- 
gericht. Daarmee gaat dit gebied ruimtelijk (en functioneel) één geheel vormen 
met het nieuwe gemeentelijke stadspark. Momenteel werkt de gemeente  
Meppel hard aan een definitieve inrichting van dát deel van Bleekerseiland.  
Hierbij zal de bestaande voetgangersbrug worden verlegd zodat er een nieuwe 
voetgangersverbinding over het Bleekerseiland gaat ontstaan dwars over het 
Bleekerseiland.   
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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 79 punten (van de 100) waarmee het voldoet 
aan de minimum eis van 70 punten. De subsidie kan worden gedekt uit het hier-
voor 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 het object een stuk hoger lig-
gen dan de eindwaarde (onrendabele top is ca € 770.000,--). Naar verwachting zal 
de stichting in 2023 daarom ook een beroep gaan doen op de Subsidieregeling 
behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe (max € 200.000,-- voor het 
rijksmonument). 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 


