
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 15 november 2022  
Ons kenmerk 46/5.1/2022001784  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen 
Onderwerp: subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021voor herontwik-
keling voormalige busremise Nieuw-Schoonebeek 
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 MM  
Vastgoed I BV voor de sloop van de voormalige busremise van de firma Pieper in 
Nieuw Schoonebeek en de realisatie van een appartementengebouw met zestien 
wooneenheden.   
 
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 busremise van de firma Pieper in Nieuw Schoonebeek staat al  
jaren leeg en is een klassiek voorbeeld van een verpauperde situatie (zie onder-
staande foto). De grond is vervuild en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse staat 
sterk onder druk. Samen met de gemeente Emmen en de ontwikkelaar is ge- 
keken of behoud en herbestemming mogelijk was. Dit bleek niet haalbaar en 
daarom is besloten om de bestaande opstallen te slopen en nieuwbouw te reali-
seren.   
 



 

 

 

Het nieuwe plan voorziet in de realisatie van zestien appartementen voor starters 
en ouderen, waarmee wordt ingespeeld op de behoefte in het dorp. De hoofd-
vorm van het gebouw is een boerderij met bijgebouw, zoals die meer voorkomt 
in (de buurt van) Nieuw Schoonebeek. Het planontwerp sluit goed aan bij de ove-
rige ruimtelijke kwaliteiten in de omgeving. De ontwikkeling zorgt voor een be-
langrijke impuls voor het dorp.  
 
Relatie provinciaal beleid en begroting 
De ontwikkeling past goed in het huidige provinciale beleid. De aanvraag scoort 
op de verschillende criteria in totaal 82 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 € 192.000,--). Met de HRK sub- 
sidie wordt dit tekort grotendeels gedicht en kan het project worden uitgevoerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


