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Onderwerp: Subsidieverstrekking HRK Plus aan Coevorden
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 600.000,-- subsidie te verlenen aan gemeente

Coevorden voor uitvoering van het activiteitenplan binnenstad Coevorden.

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

Subsidieregeling Herstructureringsfonds Ruimtelijke kwaliteit PLUS

Op 3 november 2020 hebben Provinciale Staten besloten tot instelling van de

subsidieregeling Herstructureringsfonds Ruimtelijke kwaliteit PLUS (kortweg
HRK+). De HRK+ heeft als doel de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en/of ruim-
telijk-economische structuur in de kernen van Coevorden (stad), Beilen en Roden

te versterken. De subsidie is bestemd voor het stimuleren van fysieke ingrepen
gericht op het aanpakken van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikke-
lingen. Hierbij kan gedachten worden aan sloop, facelifts, herontwikkeling en/of
transformatie, maar ook aan een kwaliteitsimpuls voor openbaar gebied als on-
derdeel van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Aanvraag Coevorden
De gemeente Coevorden, Centrum Management Coevorden en Domesta hebben
in 2017 aÍgesproken samen op te trekken in het planproces voor het centrum van

Coevorden, zoals verwoord in de 'Toekomstvisie centrum Coevorden'. ln de
periode 2O18-2O2O zijn in dit kader reeds een flink aantal projecten uitgevoerd.
Mede door de inzet van het Binnenstadfonds zijn met succes een aantal vastgoed-
regelingen geïmplementeerd. Echter om alle doelstellingen en ambities uit de

Toekomstvisie centrum Coevorden te kunnen realiseren is een tweede fase nodig.
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De gemeente Coevorden wil daarom graag de middelen die beschikbaar worden
gesteld binnen de HRK+ hiervoor inzetten.

De inzet is om ook nu weer bewegingen/investeringen in privaat vastgoed uit te
lokken, die aan de ambitie van een compact, aantrekkelijk en gezellig winkel-
gebied bijdragen. Anders gezegd: met de verschillende deelprojecten willen ge-

meente, Domesta en centrummanagement bevorderen dat eigenaren en onder-
nemers die stappen zetten, die leiden tot een geclusterd en aantrekkelijk
(kern)winkelgebied, en aan herbestemming van panden buiten dat geclusterde
(kern)winkelgebied. ln haar activiteitenplan geeft de gemeente Coevorden aan

te blijven willen werken aan een compacter winkelcentrum maar wil men ook na-

drukkelijk gaan kijken de vastgoedlocaties die om het kernwinkelgebied heen
liggen. Het gaat hierbij om locaties en structuren die bijdragen aan het verhaal
van Coevorden als Stad van Strijd. De gemeente Coevorden wil daarom een be-

langrijk deel van de HRK+ gaan inzetten om de ingezette transformatie van

voormalige winkelstad naar bezoekersstad te vervolmaken.

5u bsi d iebeschi kki ng H RK+ Coevorde n

De door Coevorden voorgestelde activiteiten passen binnen de doelstellingen van

de provincie Drenthe en voldoen aan de criteria van de HRK+. Op basis van het
activiteitenplan zijn twee prestatieverplichtingen opgenomen in de subsidiebe-
schikking:
1. stimulering van vastgoedontwikkeling, zoals het herbestemmen en transfor-

matie van winkelvastgoed in en om het kernwinkelgebied; en verbetering uit-
straling panden in het plangebied aan de hand van een gevelsubsidie. Het ge-

alloceerde subsidiebedrag betreft € 500.000,--.

2. kwaliteitsimpuls van het openbaar gebied als onderdeel van vastgoed/gebieds-

ontwikkeling. Het geal loceerde subsidiebedrag betreft € 1 00.000,--.

Op deze subsidieverlening is geen cofinancieringseis van toepassing, desondanks
denkt de gemeente Coevorden om hiermee ca.€1,2 miljoen aan private investe-
ringen uit te lokken waarmee er een totale investeringsruimte ontstaat van

€ 1,8 miljoen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


