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(0592)
Verplichtingennummer 76215
Onderwerp: verlening investeringssubsidie Huis van Weldadigheid (inrichten experience)

Geachte
Op 6 december 2017 ontvingen wij de subsidieaanvraag voor de investeringsbijdrage voor het Huis
van Weldadigheid in het kader van de Drentse Investeringsagenda. In deze brief informeren wij u over
ons besluit op uw aanvraag.
Op 13 november 2018 heeft u het definitieve ondernemingsplan inclusief begroting en meerjarige
exploitatiebegroting toegestuurd. Wij hebben besloten u een incidentele subsidie van maximaal
€ 600.000 te verlenen.
Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 500.000,00, zijnde 83% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij, binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief, over op
bankrekeningnummer
onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Per brief met kenmerk 20/5.12/2018001240 van 3 juli 2018, geregistreerd onder zaaknummer
201801890 is aan u, naast de subsidie van € 125.000 voor de tegenvallende verbouwingskosten, een
extra bijdrage van € 200.000 toegekend vanwege de extra kosten voor de inrichting van de
experience. Op basis van deze beschikking heeft u inmiddels een voorschot van € 260.000
ontvangen.
In totaal bedraagt onze bijdrage voor de totstandkoming van de experience tezamen met onze
bijdrage voor de tegenvallende verbouwingskosten een bedrag van € 925.000,--, waarvan u een totaal
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voorschot ontvangt van € 760.000. Het restant van de subsidie wordt betaalbaar gesteld na
goedkeuring van uw verzoek tot vaststelling.
Prestatieverplichtingen
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 voorwaarden van de Drentse Investeringsagenda;
- Voor deze subsidie dient u de volgende doelen te bereiken overeenkomstig uw
ondernemingsplan:
1. Het in stand houden en uitdragen van cultuurhistorisch erf- en gedachtengoed van Johannes
van den Bosch;
2. Het verkrijgen, beheren en in stand houden van de geschiedenis en ontwikkeling van de
Koloniën van Weldadigheid;
3. Het in stand houden en beheren van een collectie voorwerpen en documenten die daarop
betrekking hebben;
4. Het versterken en ontwikkelen van het cultuurhistorisch erfgoed en de economische
draagkracht in Frederiksoord/Wilhelminaoord en Boschoord;
5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- Het Huis van Weldadigheid wordt een landelijk geregistreerd museum;
- Het museum moet voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan een museum van provinciaal
belang, zoals deze vermeld staan in de cultuurnota 2017-2020:
 Het museum is goed bereikbaar voor het publiek, zowel qua voorzieningen als qua
openingstijden;
 Het aanbod is van boven provinciale betekenis;
 Het museum is van belang voor provincie brede cultuureducatie;
 Het museum heeft een aantoonbare toeristische en daarmee economische functie.
- U verricht de activiteiten in de periode van 1 december 2017 tot 1 juni 2019;
- 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;
- U dient binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op 31 augustus
2019, 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.
Vaststelling
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:
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-

een activiteitenverslag, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag;
een financieel verslag, bijvoorbeeld in de vorm van een 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
- Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1)).
Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw
onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door het project een
verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGVV. In het
bijzonder onder de vrijstellingscategorie voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
(Hoofdstuk III Deel 11, artikel 53 van de AGVV), meer specifiek exploitatiesteun.
De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsidieerd. De totale
subsidiabele kosten van uw project bedragen € 1.750.000. De steunintensiteit bedraagt hiermee op
basis van deze subsidiebeschikking een aanvullend steunpercentage van 34%.
De eerdere steunverlening die onder zaaknummer SA.51588 is kennisgegeven bij de Europese
Commissie besloeg een steunpercentage van 19%. Tezamen met deze steunverlening bedraagt het
totale steunpercentage 53%, wat ruim onder de maximale steunintensiteit van 80 % blijft.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen
van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde
verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening 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.

