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UBR

Geacht bestuur,
.73607 Projectsubsidie
Op 24 maart 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de herinrichting van de expositie in
Veenhuizen op grond van de “Investeringsagenda”. In deze brief informeren wij u over ons besluit op
uw aanvraag.
Besluitvorming:
Uw subsidieaanvraag hebben wij getoetst aan de Awb, de Asv 2017, onze beleidsdoelstellingen uit de
Cultuurnota 2017-2020 en het huidige Collegeprogramma.
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 590.000,00, inclusief BTW, te verlenen.
De subsidie van € 590.000,00, maken wij conform uw voorstel over in voorschotten zoals vermeld in
onderstaand overzicht.

1. Opdrachtverstrekking
Mei 2017
2. Goedkeuring definitief ontwerp
Augustus 2017
3. Aanvang productie
November 2017
4. Sloop en bouwklaarmaken
Januari 2018
5. Aanvang plaatsing
Februari 2018
6. Na goedkeuring verzoek tot vaststelling van het project

60.000,00
85.000,00
00
50.000,00
00

De voorschotten worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL70 RABO 0347 234 836 onder
vermelding van het zaaknummer van deze brief: 201602435-00694663.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201602435 te vermelden.
63030520/01/440630 (1)
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Informatie over de inhoud van de aanvraag:
Op 13 april 2016 hebben Provinciale staten van Drenthe ingestemd met de eerste projectmatige en
financiële uitwerking van de Investeringsagenda. In die agenda staat de inzet genoemd van “Culturele
Investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit”.
Beoogd effect hiervan is: De grote musea in Drenthe in staat te stellen hun huidige sterke positie in
het Nederlandse museum-landschap te laten behouden en zo mogelijk te verbeteren.
Voor het Gevangenismuseum zijn de komende jaren twee belangrijke ijkpunten in zicht. In 2018
wordt, naar verwachting, de Unesco-Werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid
verkregen. In het kader van deze voordracht is het van groot belang (en ook de gezamenlijke wens
van de provincie en het museum) om het verhaal van Verpaupering en Heropvoeding (de Onvrije
Kolonie van Weldadigheid) in het museum veel nadrukkelijker dan tot nu toe te presenteren.
In het projectplan laat het museum zien dat zij goede mogelijkheden ziet om dit in de komende twee
jaar te realiseren, door in het museum de vaste presentatie over de geschiedenis van Veenhuizen te
verbeteren. Dit zal betekenen dat dan circa 35% van de tentoonstellingsruimte gewijd zal worden aan
het verhaal van de onvrije kolonie.
De uitvoering ervan staat als volgt gepland:
- in 2017 presentatie van het gezamenlijke, grote verhaal van de vijf Koloniën van
Weldadigheid in het museum;
- in 2018 de opening van de sterk vernieuwde introductiepresentatie in de huidige ‘sluis’ van
het museum en de opening van de vernieuwde vaste opstelling van het museum met veel
meer aandacht voor de geschiedenis van de dwangkolonie Veenhuizen.
Het museum verwacht met deze verbeteringen (en met de Werelderfgoedstatus en de bijbehorende
PR-campagne) in de komende jaren een groei van het bezoekersaantal van 115.000 bezoekers per
jaar nu naar circa 150.000 bezoekers in 2020 te realiseren.
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Voor deze subsidie dient u de volgende activiteiten uit te voeren:
(overeenkomstig uw activiteitenplan)

Resultaat

• Het vertellen van één samenhangend verhaal over vrijheid, opsluiting, armoede en heropvoeding,
binnen én buiten het museumgebouw;
• Een van de landingsplaatsen zijn voor het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid;
• Het bedienen van een internationaal publiek;
•H
;
• Professionaliteit, gastvrijheid en kwaliteit blijven uitdragen en daarmee de bezoekerstevredenheid
te verhogen.
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Tussentijdse rapportage
U dient vóór 1 december 2017 een tussentijdse rapportage;
Hierin doet u verslag van de tot dan toe uitgevoerde activiteiten in het overzicht op pagina 3.
Uit dit overzicht kunnen wij opmaken of de activiteiten zowel financieel als inhoudelijk volgens
planning verlopen.
Verzoek tot vaststelling
U dient binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn afgerond, maar uiterlijk 1 juli 2018 een verzoek
tot vaststelling in;
Aanvullende verplichtingen
Daarnaast verzoeken wij 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.
Verzoek tot vaststelling
U dient binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn afgerond, maar uiterlijk 1 juli 2018 een verzoek
tot vaststelling in;
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;
een financieel verslag of jaarrekening;
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
- de Cultuurnota 2017 – 2020 “De verbeelding van Drenthe”
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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 11, artikel 53 van de AGVV en aan alle overige
bepalingen van deze verordening. De steunintensiteit bedraagt 74% van de in aanmerking komende
kosten en blijft onder het gestelde drempelbedrag van 100 miljoen. De te verlenen subsidie heeft een
stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening van de Europese Commissie.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
LVV, 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.
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met J. Wildeboer - Veenstra,
telefoonnummer (0592) 36 56 63.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

.
mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider Subsidies en Inkoop

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.
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