
Proztinciehuis Vesterbrink r, Assen
Postadres Postbus r22, 94ooAc Assen
www.drenthe.nl

r (o592) 36 tt tt
n (o592) 36 t7 77 provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 18juli2012
Ons kenm erk 2813.1 I 1201 20047 34
Behandeld door de heer J.A. Langeland (0592) 36 56 01

Ondenruerp: Project aanvraag VER Noordelijke Strategie Herbestemming als gebieds-
opgave

Geachte voorzitter/leden,

lnleidinq

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in de sector cultuurhistorie/
monumentenzorg.

Deze maand dienen wij mede namens de colleges van gedeputeerde staten van de
provincies Groningen en Friesland, het projectplan "VER Noordelijke Strategie Herbe-
stemming als gebiedsopgave" in. VER staat voor (Rijks)Visie Erfgoed en Ruimte.

Voor de uitvoering van dit projectplan wordt een rijksbijdrage gevraagd van

€ 365.850,-- (exclusief btw), verdeeld over de jaartranches 2013, 2014 en 2015.

Aanleidino

Mode rniseri ng Mon u me nte nzorg
Door het Rijk is in 2009 de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo)

vastgesteld. Eén van de drie pijlers van de MoMo betreft: "Bevorderen van herbe-

stemming". Het Rijk wil stimuleren dat leegstaande monumenten worden hergebruikt.

Dit voorkomt leegstand en verval en behoudt monumenten voor de toekomst. Verder
heeft het Rijk in 2010 het Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroe-
pen. Het programma stimuleert herbestemming door kennis over herbestemming te
delen. ln2011 is de rijksvisie Erfgoed en Ruimte verschenen waarin herbestemming

als gebiedsopgave met een focus op economische topgebieden en krimpgebieden,

als één van de vijf speerpunten wordt genoemd. Het Rijk wíl in het kader van een

samenwerkíng met provincies en grote steden en monumentengemeenten hieraan

uitvoering geven.
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Op grond hiervan hebben de drie noordelijke provincies het project opgesteld

Wat is herbestemming?
. Vestiging van een andere dan de oorspronkelijke functie
. Substantiële verbreding van die oorspronkelijke functie

Samenvattinq proiectolan

Het projectplan geeft nut en noodzaak weer om als noordelijke provincies samen te
werken aan het ontwikkelen van een noordelijke strategie voor herbestemmen van
monumentale en karakteristieke panden vanuit de filosofie "behoud door ontwikke-
ling". Het voorkomen van leegstand en het herbestemmen van monumentale en

karakteristieke panden wordt geplaatst binnen de ruimtelijke en economische opgaven
van de drie provincies. Door een gebiedsgerichte en proactieve inzet met een focus
op Krimpgebieden wordt ingezet op herbestemming. Hierbij wordt tevens gebruik-
gemaakt van de reeds bestaande provinciale gebiedsprogramma's en netwerken.

De aanpak van herbestemming is een onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak van
de krimpproblematiek van de drie provincies. Hierin wordt samen met gemeenten en

andere partijen in de regio samengewerkt op verschillende beleidsterreinen zoals voor
voorzieningen, wonen, vestigingsbeleid voor bedrijven, sociaal beleid en ruimtelijke
kwaliteit. De provincie treedt hier op als regisseur en verbinder.
Het resultaat is één werkwijze voor Noord-Nederland in herbestemmingopgaves als

Kenniscentrum Meldpunt Herbestemming Noord. Dit laten wij uitvoeren via onze
steu npunten cultureel erfgoed.

. Momo

. NationaalProgrammaHerbestemming
¡ Visie Erfgoed & Ruimte

Randvoonruaarde

o Ruimte voor provinciale differentiatie in de invulling, afgestemd op lokale ge-

biedsomstandigheden zoals bijvoorbeeld het inzetten van rijksgelden voor res-
tauratie en herbestemming.

Focus

De noordelijke gebiedsgerichte strategie richt zich op het hele Noorden als krimpregio
maar in het bijzonder op een aantal specifieke gebieden in elke provincie waar de
krimpproblematiek zich met name manifesteert.

Doel noordeliike strateqie
Het doel is het versterken van ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en behoud van vast-
goedwaarde in een gebied door:
o het inrichten van een noordelijk kenniscentrum herbestemming via de drie steun-

punten cultureel erfgoed in Friesland, Groningen en Drenthe die "Herbestemmen

ABC" uitvoert
o schakelt in toepassing van bestaande instrumenten (diensten, producten, hand-

reikingen etc.)
r nieuwe instrumenten ontwikkelt en uitvoert of bestaande doorontwikkelt
o schakelt in wet- en regelgeving, in kennisagenda's, themaprogramma's, sectoraf-

spraken
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expert is in financieringsmogelijkheden

Doelgroepen

Naast de eigenaar van het (dreigende) leegstaande pand behoren hier ook toe:
. de gemeenten (bewustwording dat leidt tot beleid)
. vragers naar en aanbieders van ruimte (projectontwikkelaars, stichtingen tot be-

houd, makelaars etc.)
¡ financiers (Nationaal Restauratiefonds, gemeenten: waaronder Stichting Volks-

huisvesting Nederland, provincies via de steunpunten, restauratie en herbe-

stemming, krimp, energie, vitaal platteland, gebiedsagenda's etc, Rijk: VER en

Brim en fondsen)

Resultaat

Generiek
¡ lnstandhouding monumentale en karakteristiek panden door ontwikkeling
o Voorkomen en begeleiden van leegstand met name in de krimpregio's
¡ Herbestemming, één van de drie pijlers MOMO

Specifiek

KENNIS
. Samenwerkingsverband "Kenniscentrum Meldpunt Herbestemming Noord" (van-

af 2013)
. Gezamenlijke aanpak herbestemming drie noordelijke provincies (vanaf 2013)
o Website http://www.herbestemmingnoord.nl (vanaf 2013)

BELEIDSONTWIKKELING
. Cursus voor gemeenten: Strategisch herbestemmen als gebiedsopgave (2013-

2015);
o Jvoorlichtingsbijeenkomsten voordoelgroepen:

o gemeente ambtenaren via A&O cursus (2012)
o gemeente bestuurders, projectontwikkelaars, makelaardij. MKB-Noord en

eigenaren van (dreigende) leegstand (2012 congres Koninklijke Neder-

landse Heidemij Maatschappij)

RELEVANTE HERBESTEMM I NGEN
Gezamenlijke aanpak en advieslijn "Herbestemmen ABC" (spreekuur/speeddate;
quick scan, vliegende brigade, herbestemmingsverkenning, Haalbaarheidsonderzoek
en Wind- en Waterdichtregeling) levert tussen de 12 tot 15 relevante herbestemmin-
gen per jaar op. Deze lijst geeft gedeputeerde staten informatie om gericht te financie-
ren middels haar rijks- en provinciale restauratie en herbestemmingsgelden.

lndieninq proiect

Het project is inmiddels ambtelijk ingediend bij het rijk voor commentaar. Hierop is

reeds positief gereageerd en leidt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid tot honorering medio september/oktober a.s.



Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geìhformeerd

gedeputeerde staten van Drenthe,


