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Geacht bestuur,
Ja
Op 1 februari 2016 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de bouw van het Globetheater in Diever.
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Beoordeling aanvraag:
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene
subsidieverordening Drenthe (ASV 2012) en de doelstellingen zoals geformuleerd in onze cultuurnota
2013-2016 en het collegeprogramma 2015-2019.
Uw vereniging vraagt een subsidie voor de bouw van een nieuw Globe Theater naast het bestaande
openluchttheater. Het nieuwe theater krijgt een duurzame houtconstructie, twee verdiepingen, een
glazen kapconstructie en biedt plaats aan 200 toeschouwers. De totale begroting bedraagt
€ 350.000,--.
Momenteel wordt er alleen in de zomer gespeeld in het openlucht theater. Hier komen jaarlijks
ongeveer 20.000 mensen op af. Ons college heeft de wens uitgesproken om een kwaliteitsimpuls te
geven aan het cultuuraanbod in Drenthe. Het nieuwe theater zorgt ervoor dat er ook in het voor- en
najaar gespeeld kan worden. Doordat het speelseizoen met het overdekte theater wordt verlengd,
kunnen er meer voorstellingen plaatsvinden.
Bij elke voorstelling is er plek voor 200 toeschouwers in het nieuwe Globe Theater. Shakespeare mag
altijd rekenen op grote populariteit, het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de extra
voorstellingen veel publiek zullen trekken. Als er begin maart gestart wordt met bouwen kan het
theater - bij de première van Richard lll - op 12 augustus 2016 geopend worden. Dit sluit zeer goed
aan bij het 400-ste sterfjaar van Shakespeare en 70 jaar Shakespeare theater in Diever.
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Staatsteuntoets
Voor wat betreft staatsteunaspecten heeft toetsing plaatsgevonden aan de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) Verordening EU (Nr 651/2014) PB EU L 187.
Hierbij hebben wij in het bijzonder naar artikel 53 van de AGVV gekeken.
Wij achten artikel 53, tweede lid, aanhef en onder a AGVV van toepassing. De steun heeft de vorm
van investeringssteun als bedoeld in artikel 53, derde lid, aanhef en onder a AGVV.
Op grond van artikel 53, vierde lid, aanhef en onder a zijn de in aanmerking komende kosten wat
investeringssteun betreft de kosten voor investeringen in materiele en immateriele activa met inbegrip
van kosten voor de bouw, modernisering, verwerving, instandhouding of verbetering van infrastructuur
indien jaarlijks tenminste 80% van de tijd- of ruimtecapaciteit voor culturele doeleinde wordt gebruikt.
De in aanmerking komende kosten zijn:
Bouwkundig werk (grond, fundering, bestrating, dak, sanitair, etc):
€ 136.000
Houtconstructie
€ 147.000
Installatiewerk
€ 40.000
Betonconstructie
€ 1.000
Architectenhonorarium
€ 26.000
Onvoorzien
€ 6.500
----------------------------€ 350.000
Artikel 53, zesde lid AGVV bepaalt dat in het geval van investeringssteun het steunbedrag niet hoger
is dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering.
De exploitatiewinst wordt in mindering gebracht op de in aanmerking komende kosten, tenzij vooraf op
basis van redelijke prognoses, hetzij via een terugvorderingsmechanisme. De exploitant van de
infrastructuur mag een redelijke winst behouden over de betrokken periode.
Op grond van artikel 53, achtste lid AGVV mag voor steun ten hoogste 1 miljoen Euro het maximale
steunbedrag aan de hand van de in het zesde lid bedoelde methodiek ook worden vastgesteld op
80% van de in aanmerking komende kosten.
Wij maken gebruik van het achtste lid van artikel 53 AGVV. Op grond hiervan zouden wij een subsidie
van maximaal 80% van € 350.000,-- mogen verlenen. Door u een subsidie te verlenen van €
280.000,-- voldoen wij hieraan.
Wij concluderen dat de steun verenigbaar is met de interne markt en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting.
Provinciale Staten
De ASV Drenthe 2012 schrijft voor dat Gedeputeerde Staten over de verlening van incidentele
prestatiesubsidies van € 150.000 en meer geen besluit nemen, dan nadat provinciale staten hun
wensen en bedenkingen terzake ter kennis van Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen. Met
onze brief van 25 februari, kenmerk 813.412016000680, hebben wij ons voornemen tot
subsidieverlening kenbaar gemaakt aan de leden van Provinciale Staten. Zij hebben hierop geen
bedenkingen geuit.
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van
€ 280.000,00.
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U ontvangt van ons, binnen 30 dagen na de verzending van deze brief, een voorschot van 80%, zijnde
€ 224.000 op rekeningnummer NL 31 RABO 0313750653 onder vermelding van het kenmerk van
deze brief.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, kennis aan de Europese Commissie. De beschikking wordt op onze website gepubliceerd.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit indien zou blijken dat steun, verleend aan uw onderneming,
onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen.
Wij wensen u veel succes met de bouw van het theater.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw R. Ossel, telefoonnummer
(0592) 365598.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze
beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Voor
meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

.
mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider team Subsidies en Inkoop
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Bijlage
Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
Activiteiten:
Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren:
Bouwen van Globetheater volgens de ontwerpen die u bij ons heeft ingediend:
- Ontwerp naar voorbeeld van het Globetheater in Londen
- Duurzame houtconstructie
- Twee verdiepingen
- Een glazen kapconstructie
- Capaciteit 200 toeschouwers per keer
Wij nemen verder als voorwaarde op dat 80% van de tijd- of ruimtecapaciteit wordt aangewend ten
behoeve van culturele doeleinden.
2.
Datum:
De activiteiten moeten uiterlijk 1 september 2016 afgerond/verricht zijn.
3.
N.v.t.

Voortgangsrapportage

4.
Meldingsplicht:
U meldt ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking.
5.
Publiciteitsvereiste:
U dient in uw communicatie over uw 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. U kunt aan dit vereiste voldoen door middel van een
vermelding op uw website, in advertenties, in persberichten of publicaties (flyers) etc.
6.
Vaststelling:
U moet uiterlijk 1 december 2016 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u
aantonen dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en/of de prestatie(s)
is/zijn behaald. Dit doet u door middel van het overleggen van een inhoudelijk en financieel rapport.
Ook dient u een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten, door
middel van een financieel verslag bij de aanvraag tot vaststelling te overleggen.
U dient uw aanvraag tot vaststelling tijdig in. Als u te laat bent kan dat namelijk gevolgen hebben voor
de subsidie. Als u geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast met de informatie die we hebben. In de meeste gevallen leidt dat tot een
(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie.
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Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestatie(s) is/zijn geleverd.
Daarnaast gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen.
Op grond hiervan wordt het exacte subsidiebedrag vastgesteld. U hoeft geen bedrag terug te betalen
als alle afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en aan alle overige verplichtingen is voldaan.
De financiële rapportage dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring op basis van een
door de Provincie Drenthe vastgesteld controleprotocol. Deze kunt u vinden op het digitale provinciale
subsidieloket of via de link
http://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/74722/controleprotocol_asv_2012.pdf
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