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UBR

Geachte heer Hummelen,
.73823 Incidentele subsidie AGVV Ja
Op 16 mei 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van het Pixi-pad op grond
van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017. Aanvullend daarop ontvingen wij op 1 juni 2017
een projectplan, inclusief begroting. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 100.000,00, exclusief BTW, te verlenen op grond
van de Awb.
Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 25.000,00, zijnde 25% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op
bankrekeningnummer NL17 RABO 0127 567 747, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Dit voorschot is specifiek bestemd voor de eerste investering in de hardware.
Geconstateerd is dat zowel project- als communicatieplan nog niet geheel zijn uitgewerkt en
vastgesteld. Daarnaast is het nog onduidelijk wat de hoogte van de toegangsprijs is en op welke wijze
u hiertoe bent gekomen. Wij vragen u deze punten op korte termijn verder uit te werken en hierover
met ons te communiceren. Op basis van de definitieve goedkeuring van projectplan,
communicatieplan en exploitatiemodel vanuit de provincie kunt u in aanmerking komen voor een
volgend subsidievoorschot en hiertoe een verzoek tot uitbetaling indienen. De maximale
bevoorschotting bedraagt 80% van het maximaal verleende subsidiebedrag, een bedrag van
€ 80.000,00.
Prestatieverplichtingen
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701491 te vermelden.
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Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
De door u voorgestelde activiteiten passen binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe en
voldoen aan de criteria van de ASV 2017 en het Programma Vrijetijdseconomie.
Voor deze subsidie dient u de volgende prestaties uit te voeren overeenkomstig uw activiteitenplan;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Totaal

Testcases Pixi Route:
Vormgeving Marketing en Communicatie
Research & development
Materiaalkosten
WERC Studio
Werkzaamheden programmeur
Werkzaamheden expert energievoorziening
Ontwikkeling permanente installatie
Materiaal en productiekosten permanente installatie
Reiskosten
Onvoorzien

€ 10.250,00
€ 2.050,00
€ 14.350,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 4.100,00
€ 1.025,00
€ 19.219,00
€ 30.000,00
€
500,00
€ 7.506,00
€ 100.000,00

12.

Operationele kosten (Staatsbosbeheer)

€ 48.949,00

Totale begroting

€ 148.949,00

Doelstelling is dat er een belevingsroute wordt ontwikkeld waarbij de mensen zowel donker, als licht
en stilte kunnen ervaren. Medio oktober 2017 is het project operationeel en blijft dat minimaal tot en
met december 2020. De doelstelling is om in 4 seizoenen zo’n 4000 bezoekers te trekken. Wij vragen
u nadrukkelijk contact te zoeken met de recreatieondernemers om zodoende meerwaarde te creëren.
Voor meer details omtrent de te leveren prestaties en de voorwaarden verwijzen wij naar het door u
ingediende projectplan en de aanscherping daarvan gedurende 2017. Wij vragen u te anticiperen op
de resultaten tijdens de looptijd om van het project een succes te maken.
Wij verlenen u de subsidie onder de volgende aanvullende voorwaarden:
- Retentiewaarde:

Staatsbosbeheer heeft de intentie het Pixipad minimaal gedurende de jaren
2017 t/m 2020 in de periode start herfstvakantie tot en met 31 december te
exploiteren. Dit betekent dat het Pixipad gedurende genoemde periode
verschillende dagen per week te bezoeken is door het publiek. Als er
zwaarwegende redenen zijn deze periode te verkorten dan treedt
Staatsbosbeheer in overleg met de provincie Drenthe.
-Uniciteit:
Staatsbosbeheer krijgt van de kunstenaars het nationale gebruikersrecht van
de Pixi ten behoeve van een natuurbeleving voor de minimale periode 20162020.
- Staatsbosbeheer zal de Pixi alleen in de provincie Drenthe inzetten.
- Reproduceerbaarheid: Staatsbosbeheer staat open voor andere gebruikstoepassingen van de Pixi,
mits deze additioneel zijn aan het gebruik zoals bij het Boomkroonpad. Bij
nieuwe voorstellen en initiatieven zullen Staatsbosbeheer en Drenthe in
samenwerking de mogelijkheden onderzoeken.
- Zelfstandigheid:
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de
exploitatie van het Pixi-pad. Hiervoor is geen additionele financiering van de
provincie Drenthe beschikbaar.
- Natuurtoets:
u dient de Natuurtoets conform de regelgeving uit te voeren
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U verricht de prestaties vóór 31 december 2020. Daarnaast dient u ons u vóór 31 januari 2018, 2019
en 2020 een korte tussentijdse inhoudelijke rapportage toe te zenden met daarin opgenomen een
overzicht van de behaalde resultaten over de achterliggende periode en de eventuele
projectwijzigingen die hierdoor worden doorgevoerd.
Aanvullende verplichtingen

Wij verzoeken u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede
mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren van de
burgers over de besteding van belastinggelden.
Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen zult
voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte.
Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel
wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Vaststelling
U dient binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op einddatum + 13
weken, een verzoek tot vaststelling in. In uw geval betekent dit dat het verzoek uiterlijk op 1 april 2021
moet zijn ontvangen.
U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de uitvoering van de
activiteiten tot zes maanden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd;
In het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht en dat aan de opgelegde
prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval:
een activiteitenverslag;
andere gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de subsidievaststelling zoals
communicatieuitingen, bezoekersaantallen etc..
Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop
de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de
subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Algemene wet bestuursrecht;
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017
Staatssteun
Er is sprake van staatssteun. Deze steun valt onder de werking van de Verordening (EU) Nr.651/2014
(PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening of
AGVV). De aanvraag voldoet aan Hoofdstuk III, Deel 12, artikel 55 van de AGVV en aan alle overige
bepalingen van deze verordening. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van
voornoemde verordening van de Europese Commissie.
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Alleen materiële en immateriële activa als in aanmerking komende kosten gesubsidieerd worden,
aldus artikel 55 lid 8 AGVV. Volgens artikel 2 sub 29 AGVV zijn materiële kosten gronden, gebouwen,
installaties, machines en uitrusting. Immateriële kosten zijn octrooien, licenties, knowhow of andere
intellectuele-eigendomsrechten, aldus artikel 2 sub 30 AGVV. Uit de toegestuurde begroting vallen
alle kosten, die de totale hoogte hebben van € 148.949,00, hier onder. Alle kosten kunnen onder de
genoemde materiële en immateriële kosten vallen. De steunintensiteit mag maximaal 80% van de in
aanmerking komende kosten zijn. € 100.000,00 euro van € 148.949,00 is 67%. Daarmee blijft de
subsidie onder de geoorloofde steunintensiteit.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 dagen na het verzenden van deze beschikking kennis aan de Europese Commissie
en publiceren deze beschikking op onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming verleende steun
onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Steekproef
Zoals wij hierboven aangaven, hoeft u de besteding van de subsidie achteraf alleen inhoudelijk te
verantwoorden. Onderdeel van ons subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene
subsidieverordening Drenthe 2017 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en
oneigenlijk gebruik van subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven controleren of subsidies
rechtmatig en doelmatig zijn besteed.
Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de volgende gegevens
over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project voor ons beschikbaar te houden tot
3 maanden na de voltooiing van de activiteiten waarvoor wij de subsidie verlenen:
- bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uitgevoerd;
- bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
beoogde resultaten zijn behaald;
- bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten.
Indien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschikbaar te houden, kan
dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en dat u de subsidie geheel of
gedeeltelijk moet terugbetalen.
De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om te beoordelen
of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. Slechts indien blijkt dat er sprake is geweest
van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie (bijv. als de subsidie is besteed aan andere
activiteiten dan waarvoor deze werd verleend, of als de activiteiten niet of niet geheel hebben
plaatsgevonden en u dit niet tijdig hebt gemeld), kan dat voor ons aanleiding zijn om de subsidie lager
vast te stellen, of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. In dergelijke
gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen
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Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S.J. Bakker, telefoonnummer (0592) 36
58 41.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

.
G. Elzinga,
Programmamanager Vrijetijdseconomie en Fietsen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan,
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag
van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure
verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

