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Onderwerp: lncidentele subsidies Ruimtelijke Kwaliteit
Status: .Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

.Wij hebben het voornemen om:
- € 153.450,-- subsidie te verlenen aan de gemeente Coevorden voor de

inrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling van de Gautierhof
in Coevorden;

- € 1 54.700,-- subsidie te verlenen aan de gemeente Emmen voor de inrichting
van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling van een nieuwe sporthal en
woningen in Emmer-Compascuum;

- € 25.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting Levendig Westerbork voor de
uitvoering van de centrumvisie'Gastvrij Westerbork'.

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Openbare ruimte Gautierhof Coevorden
De gemeente Coevorden heeft ons gevraagd om voor 50% bij te dragen in de
kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling
van de Gautierhof in Coevorden, met een bedrag van € 153.450,--.

Het project Gautierhof betreft de transformatie van leegstaande bedrijfsruimtes
naar woningen en appartementen voor starters en ouderen. Daarbij wordt de
kale en versteende omgeving met veel parkeerplaatsen omgezet naar stadstuin-
tjes en een vergroening van de openbare ruimte. Het plan is ontwikkeld door de
zeven eigenaren van de bedrijfsruimtes, in nauw overleg met en instemming van
de omwonenden.



2

De subsidie draagt bij aan een wezenlijke verbetering van de ruimtelijke kwa-
liteit. De unieke aspecten die een incidentele subsidie rechtvaardigen zijn:
- het plan is tot stand gekomen volgens de bedoeling van de Omgevingswet en

kan daarmee gezien worden als een voorbeeldproject voor werken met de

Omgevingswet;
- het plan leidt tot een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit,

voorkomt verpaupering, voorziet in een woonvraag en leidt tot vergroening
(klimaatadaptatie en biod iversiteit);

- met een provinciale bijdrage wordt de gemeente in staat gesteld haar aan-
deel in dit plan met de beoogde kwaliteit te realiseren.

Openbare ruimte spoÉhal en woningen Emmer-Compascuum
De gemeente Emmen heeft ons gevraagd om voor 50% bij te dragen in de kosten
voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling van een

sporthal en woningen in Emmer-Compascuum met een bedrag van € 154.700,--.

Het voormalige café-restaurant Abeln in het centrumgebied van Emmer-Compas-

cuum brandde in 2010 af, nadat het jaren leegstond. Sindsdien hebben meerdere
projectontwikkelaars geprobeerd een nieuwe ontwikkeling op deze verpauperde
plek van de grond te krijgen. ln de zoektocht naar een geschikte locatie voor een

nieuwe sporthal voor het dorp, hebben bewoners de locatie Abeln als meest
geschikt benoemd. De gemeente Emmen heeft vervolgens de regie naar zich

toegetrokken, de gronden aangekocht en een plan ontwikkeld. Het plan betreft
het ontwikkelen van een nieuwe sporthal, gecombineerd met woningen en even-
tuele voorzieningen aan de vaartzijde en het verfraaien van de openbare ruimte.

De subsidie draagt bij aan een wezenlijke verbetering van de ruimtelijke kwa-
liteit. De unieke aspecten die een incidentele subsidie rechtvaardigen zijn:
- de ontwikkeling draagt bij aan diverse aspecten van een goede ruimtelijke

kwaliteit. De ontwikkeling geeft invulling aan een beeldbepalende lege plek
in het centrum van Emmer-Compascuum met:
- een goed bereikbare nieuwe sporthal in combinatie met nieuwbouw van

een brede school, waardoor gebruiksvoordelen van onderlinge, dichtbij
elkaar gelegen maatscha ppelijke functies ontstaat;

- een hoogwaardige kwalitatieve inpassing van de sporthal met bebou-
wing aan de kanaalzijde, wat leidt tot een wezenlijke verfraaiing van de
kanaa lzijde (vaarroute Erica-Ter Apel);

- het creëren van een mogelijkheid om winkels te verplaatsen naar het cen-

trumgebied van het dorp (verdere concentratie van voorzieningen in het
centrumgebied), wat naar verwachting wordt opgevolgd door particu-
liere investeringen;

- een multifunctioneel gebruik van de sporthal en de locatie (onder andere
sporten, parkeren, horecavoorziening);

- het verfraaien van de openbare ruimte;
- de gemeente Emmen stelt bij de aanbesteding van het plan de ruimtelijke

kwaliteit en de uitstraling voorop. Met deze subsidie kan de gemeente de
kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte daarbij laten aansluiten.
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Uitvoering van de centrumvisie'Gastvrij Westerbork'
De Stichting Levendig Westerbork heeft ons gevraagd om bij te dragen in de
kosten voor de uitvoering van de centrumvisie "GastvrijWesterbork" met een
bedrag van € 25.000,--.

Vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers, horeca en belangenvereni-
gingen in Westerbork, de Rabobank en de gemeente Midden-Drenthe (verenigd

in de Stuurgroep 'De nieuwe winkelstraat' hebben de handen ineengeslagen om

het winkelgebied in Westerbork aantrekkelijk en levendig te houden en hebben
daarvoor een centrumvisie met uitvoeringsagenda opgesteld. De Stichting
Levendig Westerbork is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrumvisie
en heeft subsidie aangevraagd voor de realisatie van de uitvoeringsagenda. De

activiteiten van het uitvoeringsprogramma richten zich op vier thema's:
- marketing-communicatie Gastvrij Westerbork;
- gastvrije uitstraling/aankleding Westerbork;
- Westerbork en de verbinding met de omgeving;
- randvoorwaardelijke acties, zoals het aanstellen van een dorpsmanager, het

betrekken van jongeren, het realiseren van een stimuleringssubsidie voor on-
dernemers en het organiseren van kennissessies.

De subsidie draagt bij aan een wezenlijke verbetering van de ruimtelijke kwali-
teit. De unieke aspecten die een incidentele subsidie rechtvaardigen zijn dat het
dorp Westerbork zelf uitvoering geeft aan de uitvoeringsagenda van de centrum-
visie 'Gastvrij Westerbork' en dat de projecten zo duurzaam mogelijk worden uit-
gevoerd, met milieuvriendelijke materialen die toekomstbestendig zijn. Dit om
de rust, ruimte en schoonheid van Westerbork te behouden en te versterken.
Daarmee draagt het plan bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het
dorp.

De projecten dragen bij aan de provinciale begrotingsdoelstelling'2.3.02lnitiatie-
ven en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening'.

De subsidie wordt uit de bestaande begroting gedekt. Het totale bedrag van
€ 333.150,-- komt ten laste van het budget voor het begrotingsjaar 2020.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


