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Behandeld door
Onderwerp: Verlenen subsidie voor realisatie dak boven de wielerbaan in Assen

Geacht college,

I maart 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het realiseren van een dak
boven de wielerbaan in Assen. ln deze brief informeren wij u over ons besluit op uw
aanvraag.

Op

ln het voorjaar van 2016 hebt u het Regionaal Wielercentrum Noord in gebruik genomen. De wielerbaan is in 2016 gerealiseerd zonder dak en blijkt vaker dan verwacht
niet bruikbaar vanwege weersinvloeden. De nu door u ingediende subsidieaanvraag is
gericht op het alsnog realiseren van een dak (met zonnepanelen) boven de wielerbaan, het plaatsen van een verdieping op het clubhuis, herinrichting van de begane
grond en het verbeteren van de openbare ruimte rondom het wielercentrum.

Besluit
Wijzijn van mening dat met de uitvoering van uw plannen de wielerbaan een belangrijke kwaliteitsimpuls genereert. De venryachting is dat veel Drenten gedurende een
lange periode plezier zullen beleven aan deze bovenregionale sportvoorziening. De
overkapping van de baan zorgt voor het behoud van de houten wielerbaan doordat
deze voortaan wordt vrijgehouden van weersinvloeden.
Met de uitbreiding van verdieping kan het wielercentrum de positie als thuis voor de
georganiseerde wielersport verder uitbouwen en versterken. Het wielercentrum wordt
daarmee van invloed op de wielersport in de provincie Drenthe en daarbuiten. Hiermee positioneert Drenthe zich als fiets(ers)provincie.
Wij hebben dan ook besloten u de gevraagde subsidie van € 500.000,00 te verlenen.
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Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot van 80% te verlenen. Dit voorschot van
€ 400.000,-- wordt u betaalbaar gesteld na de start van de bouw. Wij vragen u het
startmoment ons schriftelijk te melden onder vermelding van het kenmerk van deze
brief.
Het voorschot wordt overgemaakt op

, onder vermel-

ding van het kenmerk van deze brief.

Prestatieverpl ichti n gen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen en dient u de volgende prestaties uit te voeren overeenkomstig uw activiteitenplan
1. het overkappen van de kombaan, de overkapping wordt voorzien van zonnepanelen

2. een verdieping op het clubhuis en uitbreiding en herinrichting van de begane
3. het verbeteren van de openbare ruimte rondom het wielercentrum.

grond

Aanvul lende verplichti ngen
- U draagt er zorg voor dat uw accommodatie door verschillende professionele dan
wel amateursporters gebruikt kan worden, jaarlijks voor ten minste 20o/o van de
tijdscapaciteit en rapporteert daarover op een transparante wijze in uw activiteiten-

-

verslag;
De toegang tot uw accommodatie staat open voor meerdere gebruikers en wordt
op een transparante en niet-discriminerende basis vedeend;
ledere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om uw vernieuwingen aan uw accommodatie dient u uit te voeren op een open, transparante
en niet-discriminerende wijze, rekening houdend met de geldende aanbestedingsregels.

Projectperiode
De projectactiviteiten starten op I oktober 2021en eindigen op 1 juli2022.
lndien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan te geven.
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;

Aanvullend verzoek
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.

-
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lndien 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 levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op
1 oktober 2022, een verzoek tot vaststelling in.

ln 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:

-

eenactiviteitenverslag
en een financieelverslag
Als uit de financiële verantwoording blijkt dat de kosten voor de activiteiten lager zijn,
of andere inkomsten hoger zijn dan nu wordt voorzien, kunnen wij het subsidiebedrag
verlagen.
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. U ontvangt binnen 22weken 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 lnkoop, Postbus 122,9400 AC Assen.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Verordening (EU) Nr. 65112014 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 Groepsvrijstel

-
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de Algemene wet bestuursrecht;
de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

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 de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van
de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGW. ln het bijzonder onder de steun voor sportinfrastructuur (Hoofdstuk lll Deel 12van de AGVV),
specifiek investeringssteun, artikel 55 van de AGW.
De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsidieerd. De totale subsidiabele kosten van uw project bedragen € 1.583.099,-. De
subsidie van de provincie Drenthe is € 500.000,- waardoor de steunintensiteit 32%
bedraagt.
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Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van de AGW. 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 AGW, 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.

Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
.

Wij wensen u tot slot veel succes bij de uitvoering van uw activiteiten
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

secretaris

wa.coll

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 het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar www. provincie.drenthe. nl/bezwaarprocedure.

