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Geachte heer de Vries,
Ja
Op 29 oktober 2014 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor Vraagbundeling Midden-Drenthe.
Daarnaast zijn er op 17 en 22 december aanvullend over deze aanvraag gesprekken gevoerd met de
heer F. Heukers en de heer E. Bos van het team Economie. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In
deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag en de aanvullende afspraken die gemaakt
zijn in de genoemde gesprekken. Tevens ontvangt u een beschikking over de aanvraag
vraagbundeling Regio 2 Midden Drenthe. Deze maakt integraal onderdeel uit van de gemaakte
afspraken in de gesprekken op 17 en 22 december. Bij beoordeling en vaststelling worden deze
aanvragen als één ingediende aanvraag beschouwd.
Beoordeling aanvraag:
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene
subsidieverordening Drenthe (ASV 2012) en de uitvoeringsregeling vraagbundeling
breedbandnetwerken Drenthe 2014. Daarnaast heeft voor wat betreft staatssteunaspecten toetsing
plaats gevonden aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening AGVV, EC 651/2014. We zijn tot
het oordeel gekomen dat er sprake is van geoorloofde staatssteun, omdat deze steun voldoet aan de
voorwaarden gesteld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening de AGVV, EC 651/2014.
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van maximaal
€ 117.500,00.
Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: de subsidie wordt verleend voor alle activiteiten die nodig
zijn voor het haalbaarheidsonderzoek, de gebiedscampagnes en de vraagbundeling (scholing, pr-
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marketing) om draagvlak te realiseren voor de aanleg van een breedbandnetwerk; het zogenaamde
procesgeld.
U ontvangt van ons, binnen 30 dagen na de verzending van deze brief, een voorschot van
€ 117.500,00 dit is 100% van het subsidiebedrag op uw rekeningnummer NL84 RABO 0191991031
onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met de heer A.J. Magermans.
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
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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:
- Voor alle huishoudens en bedrijven het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, de
gebiedscampagnes en de vraagbundeling(scholing en pr-marketing);
- De gebiedscampagnes uitvoeren zoals door u beschreven in uw communicatieplan inclusief
alle geformuleerde activiteiten, uitingen en middelen.
Wij verwachten van u één gezamenlijke rapportage van beide verstrekte subsidies:
- In deze rapportage geeft u aan wat de te verwachten deelname is in percentage en aantallen
van alle huishoudens en bedrijven. Zelf geeft u aan dat u streeft naar deelname van 60% met
de bedoeling deze mensen ook een intentieverklaring te laten tekenen.
- Een kostenoverzicht van de gemaakte kosten overeenkomstig de door gepresenteerde
begroting.
2.
Datum:
De activiteiten moeten uiterlijk 1 januari 2016 afgerond en verricht zijn. Indien de activiteiten eerder
afgerond zijn, kunnen de vaststellingen ook eerder dan 1 januari 2016 ingediend worden.
3.
Meldingsplicht:
U meldt ons direct schriftelijk als:
- veranderingen optreden in de uitvoering, bijv. onder invloed van marktpartijen,
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking.
4.
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.
Daarnaast deelt u uw kennis actief met verbinddrenthe.nl. De website waarop de Drentse initiatieven
en voortgang te vinden is.
5.
Vaststelling:
De regel is dat binnen 3 maanden na afronden van het project een vaststellingsverzoek moet worden
ingediend. Dit betekent dat u binnen 3 maanden na het eind van het project maar in ieder geval
uiterlijk 1 april 2016 een aanvraag tot subsidievaststelling moet indienen. Daarin moet u aantonen dat
de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en/of de prestaties zijn behaald. Dit
doet u door middel van het overleggen van een rapportage.
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
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ambtshalve vast met de informatie die we hebben. In de meeste gevallen leidt dat tot een
(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie.
Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestaties zijn geleverd. Daarnaast
gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen. Op grond
hiervan wordt het verleende subsidiebedrag vastgesteld en afgerekend op gemaakte kosten.
6.
Steekproeven:
Onderdeel van ons nieuwe subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene
subsidieverordening Drenthe 2012 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en
oneigenlijk gebruik van subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven controleren of subsidies
rechtmatig en doelmatig zijn besteed.
Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de volgende gegevens
over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project voor ons beschikbaar te houden tot
3 maanden na de voltooiing van de activiteiten waarvoor wij de subsidie verlenen:
• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uitgevoerd;
• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten beoogde
resultaten zijn behaald;
• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten.
Indien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschikbaar te houden, kan
dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en dat u de subsidie geheel of
gedeeltelijk moet terugbetalen.
In principe veranderen de uitkomsten van de steekproef niets aan de hoogte van het bedrag van de
subsidie. Slechts indien blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze
subsidie (bijv. als de subsidie is besteed aan andere activiteiten dan waarvoor deze werd verleend, of
als de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden en u dit niet tijdig hebt gemeld), kan dat
voor ons aanleiding zijn om de subsidievaststelling ten nadele van u te wijzigen of de vaststelling in te
trekken.

