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Stichting de Nieuwe Rentmeester 

t.a.v. het bestuur 

Postbus  83 

9400 AB  ASSEN 

 
9400 AB 83 

 

 

 

 

Assen, 14 juli 2022 

Ons kenmerk        

Behandeld door

Onderwerp: Verlening subsidie project Herstel en Ontwikkeling Koloniën van Welda-

digheid Veenhuizen  

 

 

Geacht bestuur, 

 

Op 2 mei 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project Herstel en Ontwik-

keling Koloniën van Weldadigheid voor een bedrag van € 300.000,--. In deze brief in-

formeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.  

 

Aanvraag 

Uw project richt zich op de technisch-randvoorwaardelijke stappen die u moet zetten 

om uw rentmeestersfunctie voor het historisch erfgoed in Veenhuizen goed te kunnen 

uitoefenen. In dat kader vraagt u subsidie aan voor de ontwikkeling van het meerja-

renonderhouds- en -herstelplan van het erfgoed, onmiddellijke aanpak van de urgente 

herstelwerkzaamheden van enkele panden en het participatieproces en planvorming 

voor verdere functieontwikkeling van het erfgoed.  

 

Besluit   

Wij hebben besloten om u een subsidie van maximaal € 300.000,-- te verlenen voor 

het project Herstel en Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen.  

 

Voorschot 

Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 240.000,--, zijnde 80% van 

de verleende subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening 

van deze brief over op  onder vermelding van het 

kenmerk van deze brief

 

Prestatieverplichtingen 

Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatiever-

plichtingen overeenkomstig uw activiteitenplan: 
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- Uitvoering van het project Herstel en Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 

Veenhuizen met de volgende prestatieonderdelen: 

o Ontwikkeling meerjarenonderhouds- en -herstelplan van het monu-

mentale vastgoed (inclusief inventarisatie data in de portefeuille van 

uw stichting).  

o Aanpak van urgente herstelwerkzaamheden op de in het projectplan 

genoemde adressen ter voorkoming van onherstelbare schade aan 

het desbetreffende monumentale erfgoed in Veenhuizen. 

o Uitvoering participatieproces (met belangenvertegenwoordigers, sta-

keholders, bedrijfsmatige huurders, particuliere huurders en gebrui-

kers, geïnteresseerde bedrijven/instellingen) en planvorming omtrent 

ontwikkeling toekomst historisch erfgoed in Veenhuizen. 

Overzicht subsidie/prestaties/begroting 

Prestaties Totale kosten 
uit begroting 

Verleend 
subsidiebedrag 

Eigen bij-
drage 

1. Ontwikkeling meerjarenonder-
houds- en -herstelplan 

€ 135.200   

2. Aanpak urgente herstelwerk-
zaamheden 

€ 174.500 
 

€ 84.000 
 

€300.000 € 93.700 

3. Uitvoering participatieproces en 
planvorming toekomst erfgoed 

  

 € 393.700  € 300.000 € 93.700 

 

- U verricht de prestaties in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2023; 

indien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan te geven. 

- U levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk 

op 1 juli 2023 een verzoek tot vaststelling in. 

- U voert een zodanig ingerichte projectadministratie, dat daaruit te allen tijde de 

voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, 

alsmede de uitgaven (inclusief interne uren) en inkomsten kunnen worden nage-

gaan. 

 

Aanvullend verzoek 

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 der-

den; 

- 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 gedeel-

telijk terugvorderen. 
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Vaststelling 

In het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht, dat aan de 

opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan en welke kosten en inkomsten ten aan-

zien van de subsidiabele activiteiten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Het verzoek tot 

vaststelling bevat in ieder geval een activiteitenverslag en een financieel verslag. Het 

financieel verslag is overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde begroting van de 

totale werkzaamheden per onderdeel en de daarop betrekking hebbende kosten.  

 

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 in-

dient, 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 vast-

gesteld. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling 

onze beslissing hierop. 

 

Het verzoek tot vaststelling kunt u per e-mail toesturen naar post@drenthe.nl of per 

post naar het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van team 

Subsidies en Inkoop, Postbus 122, 9400 AC Assen. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

- de Algemene wet bestuursrecht 

- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 

- de Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 

juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV), in het bijzonder on-

der artikel 53 van de AGVV, steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed 

(AGVV 9PbEU L187/1).  

 

Staatssteun 

Met deze subsidieverlening is sprake van staatssteun. Deze steun kan echter geoor-

loofd worden verleend met toepassing van de Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 

2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsveror-

dening of AGVV), in het bijzonder onder artikel 53 van de AGVV, steun voor cultuur en 

instandhouding van het erfgoed.  

 

De voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn de kosten voor investeringen in 

materiële en immateriële activa. De totale investeringskosten bedragen € 393.700,--. 

De steunintensiteit mag maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten zijn. 

De subsidie van de provincie Drenthe bedraagt € 300.000,--, zijnde 76% van de be-

grote kosten, en blijft hiermee onder de geoorloofde steunintensiteit.  

 

Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden van artikel 53 van de AGVV 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.  

Wij moeten deze beschikking binnen twintig werkdagen na besluitvorming ter kennis-

geving aanbieden aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op 

onze website. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de 

kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog 

mailto:post@drenthe.nl
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van oordeel is dat de onderhavige beschikking niet onder de AGVV valt. In dat geval 

dient de subsidieverlening te worden verlaagd of ingetrokken. 

 

Vergunningen en/of ontheffingen 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u te maken kunt krijgen met vereiste  ver-

gunningen en/of ontheffingen (zoals bijvoorbeeld een natuurvergunning). Wij vragen u 

hiermee rekening te houden. Het verlenen van deze subsidie is niet van invloed op de 

beoordeling van een aanvraag om vergunning of ontheffing. Daarvoor geldt een ander 

toetsingskader. 

 

Nadere informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met   

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

 , voorzitter , secretaris 

 

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver-

zending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedepu-

teerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. 

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar 

www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure. 

 




