
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.2/2022001785  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen 
Onderwerp: Subsidieverlening voor de herontwikkeling van de voormalige melk-
fabriek in De Groeve  
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 € 150.000,-- subsidie te verlenen aan de  
Melkfabriek BV voor de revitalisering en herbestemming van de voormalige 
melkfabriek in de Groeve. 
 
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 
De voormalige fabriek van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Zuidlaren is in 
1863 onder leiding van de N.V Stoomzuivelfabriek Zuidlaren gebouwd. Het is een 
karakteristiek pand, hoewel niet monumentaal, dat de laatste jaren een ruimte-
lijk knelpunt is gaanvormen in De Groeve. Het voornemen is om dit lastig her te 
bestemmen pand om te bouwen tot woongebouw voor jongeren en ouderen. 
Het gaat om de realisatie van kleine tot middelgrote wooneenheden, deels  
verkoop, deels verhuur. Tevens moet het plan een aantal werkplekken gaan  
bieden voor lokale ZZP-ers. Hierdoor zorgt de ontwikkeling voor het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit, behoud van een belangrijke doelgroep voor het 
dorp, behoud van industrieel erfgoed en het versterken van de sociale cohesie ter 
plaatse.  
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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  
gedekt 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 het object een stuk hoger  
liggen dan de eindwaarde (onrendabele top is ca € 379.676,--). Met de HRK sub-
sidie wordt dit tekort grotendeels gedicht en kan het project alsnog worden uit-
gevoerd met de voldoende ruimtelijke kwaliteit.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 


