
Aan: 
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe 
 
 
  
 
 
 
 
 
Assen, 25 mei 2005 
Ons kenmerk 21/5.5/2005002601 
Behandeld door mevrouw L. de Wit-Ybema (0592) 36 54 65 
Onderwerp: Verdeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) over de  
programmagemeenten voor de periode 2005 tot en met 2009 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij ontvangt u ter kennisname het advies van de Provinciale Commissie Stedelijke 
Vernieuwing en Wonen over vorengenoemd onderwerp en ons toekenningsbesluit aan 
de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden. 
Deze gemeenten hebben daartoe een Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) inge-
diend, dat een voortzetting inhoudt van de reeds ingeslagen weg sinds 2000. 
Deze MOP's passen in ons beleid voor stedelijke vernieuwing. Ook sluit de inzet van 
de steden aan bij de doelstellingen van de provinciale agenda voor de steden. 
 
Wij merken hierbij op dat wij nog geen formeel bericht van de minister van volkshuis-
vesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer hebben ontvangen over de toekenning 
van ISV voor Drenthe. Daarom moeten wij naar de gemeenten een voorbehoud  
maken.  
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
aw/coll. 





















































Aan: 
het college van burgemeester 
en wethouders van Assen 
Postbus 30018 
9400 RA  ASSEN 
 
9400 RA 30018 

 
 
 
 
Assen, 31 mei 2005 
Ons kenmerk 21/5.5/2005002601 
Behandeld door mevrouw L. de Wit-Ybema (0592) 36 54 65 
Onderwerp: Verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) II 2005 tot 
en met 2009 
 
 
 
Geacht college, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw Investeringsvisie Assen stede-
lijke vernieuwing voor de periode 2005 tot en met 2009. De visie is een voortzetting 
van uw beleid uit de afgelopen jaren, waarbij uw ambities op hetzelfde hoge peil zijn 
blijven staan en gerelateerd zijn aan uw beleid uit "Assen koerst". Wij onderschrijven 
uw visie en uw ambitie voor een verdergaande groei en versterking van het binnen-
stedelijk woon- en leefklimaat. 
Uw inspanningen om de beoogde resultaten voor de komende jaren te halen, zullen 
dan ook even krachtig moeten zijn, evenals de inzet van alle benodigde marktpartijen. 
Een integrale aanpak, zoals nu in gang is gezet, zien wij daarbij als belangrijke voor-
waarde. De winst van deze aanpak zal op langere termijn zichtbaar worden. Toch zijn 
wij van mening dat de steden in Drenthe nu al goed het proces op gang hebben  
gebracht. ISV is een geschikt hulpmiddel om andere partijen te stimuleren tot investe-
ren en voor de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 
In uw gemeente is ook de verdere invulling van de ontwikkeling van Assen in de regio 
Groningen-Assen van groot belang. 
 
Onlangs hebben wij in de Voorjaarsnota 2005 op hoofdlijnen onze plannen voor  
stedelijke ontwikkeling gepresenteerd. Wij willen vanuit een brede invalshoek van 
provinciaal beleid de ontwikkelingen in de steden stimuleren. Wij streven naar sterke 
en bereikbare steden voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.  
Daarbij stellen wij de thema's Sociaal en vitaal, Stedelijk vestigingsklimaat, Bereik-
baarheid en Stedelijke kwaliteit centraal. Het oplossen van knelpunten of het ontwik-
kelen van gebieden en wijken, wint aan kracht als provincie en gemeenten hierin  
samen optrekken.  



 2

Het ISV-budget zien wij mede als een instrument voor stedelijke ontwikkeling. De vier 
(landelijke) prestatievelden voor stedelijke vernieuwing, wonen, omgevingskwaliteit, 
zorgvuldig ruimtegebruik en fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke, sociale en 
veilige omgeving, omvatten deels de hiervoor genoemde thema's. Voor stedelijke 
ontwikkeling in brede zin willen wij ook inzetten op de stedelijke economie en bereik-
baarheid. 
Wij zijn ons ervan bewust dat een dergelijke inspanning gepaard gaat met het inzetten 
van extra middelen. Met de Voorjaarsnota 2005 stellen wij provinciale staten voor een 
aparte bestemmingsreserve te vormen voor de ontwikkeling van stedelijk gebied voor 
de steden Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel en daarin gedurende 
de jaren 2005, 2006 en 2007 een bedrag te storten van € 2.294.000,-- per jaar. 
 
Via een uitvoeringsprogramma en een agenda per stad willen wij met de gemeenten 
afspraken maken over de gewenste ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkeling voor de lange en korte termijn. 
Voor Assen willen wij voor de lange termijn inzetten op de ontwikkeling van het hele 
centrumgebied, het verkennen van mogelijkheden van een zorgzone (in relatie tot het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, de ontwikkelingen rond VanBoeijen en de overige zorg-
instellingen daar in de buurt), de ontwikkeling van de Westelijke Stadsrandzone, de 
ontwikkeling van het knooppunt Assen-Zuid en de realisatie van het Kolibri-concept. 
Voor de korte termijn zijn daarbinnen voor ons de volgende projecten prioritair:  
Erfgoedkwartier/Cultureel kwartier en de Blauwe As, pilots binnen de Westelijke 
Stadsrandzone (onder andere op het gebied van woonkwaliteit, duurzaamheid en 
waterbeheer), de aansluiting N33/A28 en de ontwikkeling van het TT-terrein, zie onze 
brief van 20 april 2005, kenmerk 16/4.1/2005003646. 
 
Op 7 april 2005 heeft de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen 
haar advies over de verdeling van de middelen voor ISV II aan ons uitgebracht. Dit 
advies hebben wij overgenomen. U treft het hierbij aan (bijlage). Uit het advies willen 
wij de volgende punten naar voren brengen. 
Wij willen u een definitieve ISV II-bijdrage toekennen van € 3.870.400,--, voor de  
periode 2005 tot en met 2009; dit is inclusief de bijdrage voor bodemsanering en  
inclusief de bijdrage voor bodemsanering uit de VINAC-afspraken met het Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) voor de regio 
Groningen-Assen. 
Wij maken hierbij het voorbehoud dat de rijksmiddelen voor ISV II inderdaad definitief 
aan ons worden toegekend. 
 
Wij stellen het ISV II-bedrag beschikbaar volgens het kasritme van VROM aan ons. 
Daarbij stellen wij de volgende voorwaarden, die voor elke programmagemeente  
gelden. 
1. Monitoring is van belang om concreet de prestaties te kunnen meten aan de 

hand van indicatoren. Wij willen met de gemeenten de periode tot 2007 gebrui-
ken om dit zo concreet mogelijk te maken.  

 Deze monitoring wordt benut om landelijk in 2007 een monitoring uit te voeren in 
overleg met VROM en de provincies. Dan zullen wij met de Drentse programma-
gemeenten nagaan of wij de beoogde prestaties inderdaad kunnen realiseren en 
of er consequenties aan verbonden moeten worden. 

 Het uiteindelijke doel is de effecten van de inspanningen te kunnen meten. 
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2. Daarnaast willen wij in het verband van de monitoring tot 2007 ook met u  
nagaan, hoe u en wij de bovenlokale afstemming meer in concrete afspraken 
kunnen gieten. 

 
Voorts willen wij u nog wijzen op de verantwoording van ISV I. In ambtelijke contacten 
is hier al ruim aandacht aan besteed. De verantwoording vindt plaats met een beleids-
verslag over de realisatie van de doelstellingen en een bestedingsverslag met een 
accountantsverklaring. Deze verwachten wij per 15 juli 2005 van uw college te  
ontvangen. 
Wanneer hiertoe aanleiding is kunnen wij aanvullende voorwaarden aan uw  
Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) ISV II stellen, hetzij in de realisering van 
achtergebleven doelstellingen of in de uitbetaling van ISV II. Dit speelt alleen wanneer 
aantoonbaar verwijtbaar is dat u bent achtergebleven in de uitvoering van het 
MOP-ISV I. 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na de dag 
van verzending van deze brief een bezwaar indienen bij het college van gedeputeerde 
staten van Drenthe (zie bijlage onder A). 
 
Wij wensen u succes bij de uitvoering van uw investeringsvisie. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
aw/coll. 



Aan: 
het college van burgemeester 
en wethouders van Hoogeveen 
Postbus 20000 
7900 PA  HOOGEVEEN 
 
7900 PA 20000 

 
 
 
 
Assen, 31 mei 2005 
Ons kenmerk 21/5.5/2005002601 
Behandeld door mevrouw L. de Wit-Ybema (0592) 36 54 65 
Onderwerp: Verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) II 2005 tot 
en met 2009 
 
 
 
Geacht college, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw Meerjarenontwikkelings-
programma (MOP) voor de stedelijke vernieuwing in Hoogeveen. Uw MOP is een 
voortzetting van uw beleid uit de afgelopen jaren, waarbij uw ambities op hetzelfde 
hoge peil zijn blijven staan en gerelateerd zijn aan uw structuurvisie. Wij onderschrij-
ven uw ambities en de gekozen prioriteiten die moeten leiden tot versterking van het 
binnenstedelijk woon- en leefklimaat. 
Uw inspanningen om de beoogde resultaten voor de komende jaren te halen, zullen 
dan ook even krachtig moeten zijn, evenals de inzet van alle benodigde marktpartijen. 
Een integrale aanpak, zoals nu in gang is gezet, zien wij daarbij als belangrijke voor-
waarde. De winst van deze aanpak zal op langere termijn zichtbaar worden. Toch zijn 
wij van mening dat de steden in Drenthe nu al goed het proces op gang hebben ge-
bracht. ISV is een geschikt hulpmiddel om andere partijen te stimuleren tot investeren 
en voor de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 
 
Onlangs hebben wij in de Voorjaarsnota 2005 op hoofdlijnen onze plannen voor  
stedelijke ontwikkeling gepresenteerd. Wij willen vanuit een brede invalshoek van 
provinciaal beleid de ontwikkelingen in de steden stimuleren. Wij streven naar sterke 
en bereikbare steden voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.  
Daarbij stellen wij de thema's Sociaal en vitaal, Stedelijk vestigingsklimaat, Bereik-
baarheid en Stedelijke kwaliteit centraal. Het oplossen van knelpunten of het ontwik-
kelen van gebieden en wijken, wint aan kracht als provincie en gemeenten hierin  
samen optrekken.  
Het ISV-budget zien wij mede als een instrument voor stedelijke ontwikkeling.  
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De vier (landelijke) prestatievelden voor stedelijke vernieuwing, wonen, omgevings-
kwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik en fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke, 
sociale en veilige omgeving, omvatten deels de hiervoor genoemde thema's. Voor 
stedelijke ontwikkeling in brede zin willen wij ook inzetten op de stedelijke economie 
en bereikbaarheid. 
Wij zijn ons ervan bewust dat een dergelijke inspanning gepaard gaat met het inzetten 
van extra middelen. Met de Voorjaarsnota 2005 stellen wij provinciale staten voor een 
aparte bestemmingsreserve te vormen voor de ontwikkeling van stedelijk gebied voor 
de steden Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel en daarin gedurende 
de jaren 2005, 2006 en 2007 een bedrag te storten van € 2.294.000,-- per jaar. 
 
Via een uitvoeringsprogramma en een agenda per stad willen wij met de gemeenten 
afspraken maken over de gewenste ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkeling voor de lange en korte termijn. 
Voor Hoogeveen willen wij voor de lange termijn inzetten op de ontwikkeling van het 
centrumgebied, de ontwikkeling van het stationsgebied, revitalisering van bedrijven-
terrein De Wieken en realisatie van de herstructurering van de woonwijk Krakeel. Voor 
de korte termijn zijn daarbinnen voor ons de volgende projecten prioritair: Herstructu-
rering Hoofdstraat en omgeving, Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het stations-
gebied, pilot Revitalisering De Wieken en Realisatie centrumgebied Krakeel, zie onze 
brief van 20 april 2005, kenmerk 16/4.1/2005003646. 
 
Op 7 april 2005 heeft de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen 
haar advies over de verdeling van de middelen voor ISV II aan ons uitgebracht. Dit 
advies hebben wij overgenomen. U treft het hierbij aan (bijlage). Uit het advies willen 
wij de volgende punten naar voren brengen. 
Wij willen u een definitieve ISV II-bijdrage toekennen van € 2.748.800,--, voor de  
periode 2005 tot en met 2009; dit is inclusief de bijdrage voor bodem- en geluids-
sanering. 
Wij maken hierbij het voorbehoud dat de rijksmiddelen voor ISV II inderdaad definitief  
aan ons worden toegekend . 
 
Wij stellen het ISV II-bedrag beschikbaar volgens het kasritme van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan ons. Daarbij 
stellen wij de volgende voorwaarden, die voor elke programmagemeente gelden. 
1. Monitoring is van belang om concreet de prestaties te kunnen meten aan de 

hand van indicatoren. Wij willen met de gemeenten de periode tot 2007 gebrui-
ken om dit zo concreet  mogelijk te maken.  

 Deze monitoring wordt benut om landelijk in 2007 een monitoring uit te voeren in 
overleg met VROM en de provincies. Dan zullen wij met de Drentse programma-
gemeenten nagaan of wij de beoogde prestaties inderdaad kunnen realiseren en 
of er consequenties aan verbonden moeten worden. 

 Het uiteindelijke doel is de effecten van de inspanningen te kunnen meten. 
2. Daarnaast willen wij in het verband van de monitoring tot 2007 ook met u  

nagaan, hoe u en wij de bovenlokale afstemming meer in concrete afspraken 
kunnen gieten. 

 
Voorts willen wij u nog wijzen op de verantwoording van ISV I. In ambtelijke contacten 
is hier al ruim aandacht aan besteed. De verantwoording vindt plaats met een beleids-
verslag over de realisatie van de doelstellingen en een bestedingsverslag met een 
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accountantsverklaring. Deze verwachten wij per 15 juli 2005 van uw college te  
ontvangen. 
Wanneer hiertoe aanleiding is kunnen wij aanvullende voorwaarden aan uw 
MOP-ISV II stellen, hetzij in de realisering van achtergebleven doelstellingen of in de 
uitbetaling van ISV II. Dit speelt alleen wanneer aantoonbaar verwijtbaar is dat u bent 
achtergebleven in de uitvoering van het MOP-ISV I. 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na de dag 
van verzending van deze brief een bezwaar indienen bij het college van gedeputeerde 
staten van Drenthe (zie bijlage onder A). 
 
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw ontwikkelingsprogramma. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
aw/coll. 



Aan: 
het college van burgemeester  
en wethouders van Meppel 
Postbus 501 
7940 AM  MEPPEL 
 
7940 AM 501 

 
 
 
 
Assen, 31 mei 2005 
Ons kenmerk 21/5.5/2005002601 
Behandeld door mevrouw L. de Wit-Ybema (0592) 36 54 65 
Onderwerp: Verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) II 2005 tot 
en met 2009 
 
 
 
Geacht college, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw Programma stedelijke vernieu-
wing 2005-2009, Mooier Meppel in m2. Het programma is een voortzetting van uw 
beleid uit de afgelopen jaren, waarbij u de knelpunten en kansen voor Meppel zo goed 
mogelijk wilt aanpakken. U hebt daarbij een blijvend hoge ambitie die samenhangt 
met de Ontwikkelingsvisie Meppel 2030 om te zorgen voor volledige werkgelegenheid 
en met gelijktijdig een duurzame versterking van de kwaliteit van de gemeente als 
woon- en leefomgeving. 
Uw inspanningen om de beoogde resultaten voor de komende jaren te halen, zullen 
dan ook even krachtig moeten zijn, evenals de inzet van alle benodigde marktpartijen. 
Een integrale aanpak, zoals nu in gang is gezet, zien wij daarbij als belangrijke voor-
waarde. De winst van deze aanpak zal op langere termijn zichtbaar worden. Toch zijn 
wij van mening dat de steden in Drenthe nu al goed het proces op gang hebben  
gebracht. ISV is een geschikt hulpmiddel om andere partijen te stimuleren tot investe-
ren en voor de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 
 
Onlangs hebben wij in de Voorjaarsnota 2005 op hoofdlijnen onze plannen voor  
stedelijke ontwikkeling gepresenteerd. Wij willen vanuit een brede invalshoek van 
provinciaal beleid de ontwikkelingen in de steden stimuleren. Wij streven naar sterke 
en bereikbare steden voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.  
Daarbij stellen wij de thema's Sociaal en vitaal, Stedelijk vestigingsklimaat, Bereik-
baarheid en Stedelijke kwaliteit centraal. Het oplossen van knelpunten of het ontwik-
kelen van gebieden en wijken wint aan kracht als provincie en gemeenten hierin  
samen optrekken.  
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Het ISV-budget zien wij mede als een instrument voor stedelijke ontwikkeling. De vier 
(landelijke) prestatievelden voor stedelijke vernieuwing, wonen, omgevingskwaliteit, 
zorgvuldig ruimtegebruik en fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke, sociale en 
veilige omgeving, omvatten deels de hiervoor genoemde thema's. Voor stedelijke 
ontwikkeling in brede zin willen wij ook inzetten op de stedelijke economie en bereik-
baarheid. 
Wij zijn ons ervan bewust dat een dergelijke inspanning gepaard gaat met het inzetten 
van extra middelen. Met de Voorjaarsnota 2005 stellen wij provinciale staten voor een 
aparte bestemmingsreserve te vormen voor ontwikkeling stedelijk gebied voor Assen, 
Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel en daarin gedurende de jaren 2005, 2006 
en 2007 een bedrag te storten van € 2.294.000,-- per jaar. 
Via een uitvoeringsprogramma en een agenda per stad willen wij met de gemeenten 
afspraken maken over de gewenste ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkeling voor de lange en korte termijn. 
Voor Meppel willen wij voor de lange termijn inzetten op de ontwikkeling van het  
centrumgebied, de ontwikkeling en revitalisering op de bedrijventerreinen A tot en met 
C, het ontwikkelen van wateraspecten en de totale bereikbaarheid in relatie tot de 
nieuwe uitleg en het centrum. Voor de korte termijn zijn daarbinnen voor ons de vol-
gende projecten prioritair: Het Vledder c.a., Oevers C, water en binnenstad en de 
ontsluiting van de Nieuwveense landen, zie onze brief van 20 april 2005, kenmerk 
16/4.1/2005003646.  
 
Op 7 april 2005 heeft de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen 
haar advies over de verdeling van de middelen voor ISV II aan ons uitgebracht. Dit 
advies hebben wij overgenomen. U treft het hierbij aan (bijlage). Uit het advies willen 
wij de volgende punten naar voren brengen. 
Wij willen u een definitieve ISV II-bijdrage toekennen van € 2.056.100,--, onder de 
voorwaarde dat de prestaties in de herstructurering meer concreet benoemd worden 
bij de tussentijdse monitoring in 2007. Deze bijdrage is inclusief het budget voor  
bodem- en geluidssanering. 
Wij maken hierbij het voorbehoud dat de rijksmiddelen voor ISV II inderdaad definitief  
aan ons worden toegekend . 
 
Wij stellen het ISV II-bedrag beschikbaar volgens het kasritme van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan ons. Daarbij 
stellen wij de volgende voorwaarden, die voor elke programmagemeente gelden. 
1. Monitoring is van belang om concreet de prestaties te kunnen meten aan de 

hand van indicatoren. Wij willen met de gemeenten de periode tot 2007 gebrui-
ken om dit zo concreet mogelijk te maken.  

 Deze monitoring wordt benut om landelijk in 2007 een monitoring uit te voeren in 
overleg met VROM en de provincies. Dan zullen wij met de Drentse programma-
gemeenten nagaan of wij de beoogde prestaties inderdaad kunnen realiseren en 
of er consequenties aan verbonden moeten worden. 

 Het uiteindelijke doel is de effecten van de inspanningen te kunnen meten. 
2. Daarnaast willen wij in het verband van de monitoring tot 2007 ook met u  

nagaan, hoe u en wij de bovenlokale afstemming meer in concrete afspraken 
kunnen gieten. 

 
Voorts willen wij u nog wijzen op de verantwoording van ISV I. In ambtelijke contacten 
is hier al ruim aandacht aan besteed. De verantwoording vindt plaats met een beleids-
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verslag over de realisatie van de doelstellingen en een bestedingsverslag met een 
accountantsverklaring. Deze verwachten wij per 15 juli 2005 van uw college te  
ontvangen. 
Wanneer hiertoe aanleiding is kunnen wij aanvullende voorwaarden aan uw  
Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) ISV II stellen, hetzij in de realisering van 
achtergebleven doelstellingen of in de uitbetaling van ISV II. Dit speelt alleen wanneer 
aantoonbaar verwijtbaar is dat u bent achtergebleven in de uitvoering van het 
MOP-ISV I. 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na de dag 
van verzending van deze brief een bezwaar indienen bij het college van gedeputeerde 
staten van Drenthe (zie bijlage onder A). 
 
Wij wensen u succes bij de uitvoering van uw Programma stedelijke vernieuwing 
2005-2009, Mooier Meppel in m2. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
aw/coll. 



Aan: 
het college van burgemeester  
en wethouders van Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA  COEVORDEN 
 
7740 AA 2 

 
 
 
 
Assen, 31 mei 2005 
Ons kenmerk 21/5.5/2005002601 
Behandeld door mevrouw L. de Wit-Ybema (0592) 36 54 65 
Onderwerp: Verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) II 2005 tot 
en met 2009 
 
 
 
Geacht college, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw Ontwikkelingsprogramma  
stedelijke vernieuwing 2005-2009, Grenzeloos goed. 
In uw programma geeft u hoge prioriteit aan de aanpak van het centrum van  
Coevorden, een aanpak die in de afgelopen jaren reeds is opgestart. Dit vergt een 
grote inspanning van uw gemeente. Wij onderschrijven uw ambitie voor de versterking 
van het binnenstedelijk woon- en leefklimaat van Coevorden. 
Uw inspanningen om de beoogde resultaten voor de komende jaren te halen, zullen 
dan ook even krachtig moeten zijn, evenals de inzet van alle benodigde marktpartijen. 
Een integrale aanpak, zoals nu in gang is gezet, zien wij daarbij als belangrijke voor-
waarde. De winst van deze aanpak zal op langere termijn zichtbaar worden. Toch zijn 
wij van mening dat de steden in Drenthe nu al goed het proces op gang hebben  
gebracht. ISV is een geschikt hulpmiddel om andere partijen te stimuleren tot investe-
ren en voor de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 
 
Onlangs hebben wij in de Voorjaarsnota 2005 op hoofdlijnen onze plannen voor  
stedelijke ontwikkeling gepresenteerd. Wij willen vanuit een brede invalshoek van 
provinciaal beleid de ontwikkelingen in de steden stimuleren. Wij streven naar sterke 
en bereikbare steden voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding.  
Daarbij stellen wij de thema's Sociaal en vitaal, Stedelijk vestigingsklimaat, Bereik-
baarheid en Stedelijke kwaliteit centraal. Het oplossen van knelpunten of het ontwik-
kelen van gebieden en wijken wint aan kracht als provincie en gemeenten hierin  
samen optrekken.  
Het ISV-budget zien wij mede als een instrument voor stedelijke ontwikkeling. De vier 
(landelijke) prestatievelden voor stedelijke vernieuwing, wonen, omgevingskwaliteit, 
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zorgvuldig ruimtegebruik en fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke, sociale en 
veilige omgeving omvatten deels de hiervoor genoemde thema's. Voor stedelijke ont-
wikkeling in brede zin willen wij ook inzetten op de stedelijke economie en bereikbaar-
heid. 
Wij zijn ons ervan bewust dat een dergelijke inspanning gepaard gaat met het inzetten 
van extra middelen. Met de Voorjaarsnota 2005 stellen wij provinciale staten voor een 
aparte bestemmingsreserve te vormen voor ontwikkeling stedelijk gebied voor de  
steden Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel en daarin gedurende de 
jaren 2005, 2006 en 2007 een bedrag te storten van € 2.294.000,-- per jaar. 
Via een uitvoeringsprogramma en een agenda per stad willen wij met de gemeenten 
afspraken maken over de gewenste ruimtelijke, economische en maatschappelijke 
ontwikkeling voor de lange en korte termijn. 
Voor Coevorden willen wij voor de lange termijn inzetten op de ontwikkeling van het 
centrumgebied (inclusief stationsgebied en problematiek van De Holwert) en de  
vervoersmodaliteiten van Europark c.a. Daarbinnen zijn voor ons de volgende projec-
ten prioritair: Markt en omgeving, BOGAS-terrein, een pilot betreffende revitalisering 
van De Holwert en de aansluiting van Europark c.a. op de N34, zie onze brief van 20 
april 2005, kenmerk 16/4.1/2005003646.  
 
Op 7 april 2005 heeft de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen 
haar advies over de verdeling van de middelen voor ISV II aan ons uitgebracht. Dit 
advies hebben wij overgenomen. U treft het hierbij aan (bijlage). Uit het advies willen 
wij de volgende punten naar voren brengen. 
Wij willen u een definitieve ISV II-bijdrage toekennen van € 1.417.300,--, voor de  
periode 2005 tot en met 2009; dit is inclusief de bijdrage voor bodem- en geluids-
sanering. Wij merken hierbij op dat uw inzet op twee gebieden in het centrum, te  
weten de markt en omgeving en het BOGAS-terrein, het risico in zich bergt dat u  
weinig "schuifruimte" in projecten hebt indien er vertraging optreedt. 
Wij maken hierbij het voorbehoud dat de rijksmiddelen voor ISV II inderdaad definitief  
aan ons worden toegekend . 
 
Wij stellen het ISV II-bedrag beschikbaar volgens het kasritme van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan ons. Daarbij 
stellen wij de volgende voorwaarden, die voor elke programmagemeente gelden. 
1. Monitoring is van belang om concreet de prestaties te kunnen meten aan de hand 

van indicatoren. Wij willen met de gemeenten de periode tot 2007 gebruiken om 
dit zo concreet mogelijk te maken.  

 Deze monitoring wordt benut om landelijk in 2007 een monitoring uit te voeren in 
overleg met VROM en de provincies. Dan zullen wij met de Drentse programma-
gemeenten nagaan of wij de beoogde prestaties inderdaad kunnen realiseren en 
of er consequenties aan verbonden moeten worden. 

 Het uiteindelijke doel is de effecten van de inspanningen te kunnen meten. 
2. Daarnaast willen wij in het verband van de monitoring tot 2007 ook met u nagaan, 

hoe u en wij de bovenlokale afstemming meer in concrete afspraken kunnen  
gieten. 

 
Voorts willen wij u nog wijzen op de verantwoording van ISV I. In ambtelijke contacten 
is hier al ruim aandacht aan besteed. De verantwoording vindt plaats met een beleids-
verslag over de realisatie van de doelstellingen en een bestedingsverslag met een 
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accountantsverklaring. Deze verwachten wij per 15 juli 2005 van uw college te  
ontvangen. 
Wanneer hiertoe aanleiding is kunnen wij aanvullende voorwaarden aan uw  
Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) ISV II stellen, hetzij in de realisering van 
achtergebleven doelstellingen of in de uitbetaling van ISV II. Dit speelt alleen wanneer 
aantoonbaar verwijtbaar is dat u bent achtergebleven in de uitvoering van het 
MOP-ISV I. 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na de dag 
van verzending van deze brief een bezwaar indienen bij het college van gedeputeerde 
staten van Drenthe (zie bijlage onder A). 
 
Wij wensen u succes met de uitvoering van uw Ontwikkelingsprogramma stedelijke 
vernieuwing, Grenzeloos goed. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
aw/coll. 
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