Aan:
Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork
t.a.v.
Oosthalen 8
9414 TG HOOGHALEN
9414TG8

Assen, 27 oktober 2021
Ons kenmerk 202101718-00965937
Behandeld door
Verplichtingennummer 80141
Onderwerp: Verlening subsidie activiteiten 2022

Geachte
Op 29 september 2021 ontvingen wij uw aanvraag voor de subsidie ten behoeve van
Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor het jaar 2022. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de
Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze
brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 128.245,00 te verlenen voor het jaar 2022. Deze
subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door Provinciale Staten
in november dit jaar en onder voorbehoud van het definitieve jaarplan 2022 van het
Herinneringscentrum, dat u ons nog doet toekomen.
De subsidie bestaat uit een bedrag van € 110.000,00 voor de exploitatie van uw museum als een
museum van provinciaal belang en een subsidie voor het onderhoud van het Nationaal Monument op
het voormalig kampterrein van € 18.245,00.
Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 128.245,00, zijnde 100% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij volgens onderstaand ritme over op bankrekeningnummer NL48
RABO 0306 5221 01, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Datum
Januari 2022
April 2022
Juli 2022

Bedrag
€ 64.122,50
€ 32.061,25
€ 32.061,25

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202101718 te vermelden.
63030516/01/440610 Monum. Kamp Westerbor (2)
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Prestatieverplichtingen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
- De instandhouding en exploitatie van de museale taak als museum van provinciaal belang in
het jaar 2022.
- In 2022 voert Herinneringscentrum Kamp Westerbork het jaarprogramma 2022 uit, zoals
weergegeven in de ingediende subsidieaanvraag. Het definitieve jaarplan doet u ons nog
toekomen.
o Beheer en behoud. Het in stand houden van de historische plek van kamp Westerbork,
respectievelijk de monumenten ter herinnering aan de gebeurtenissen die zich daar hebben
afgespeeld, alsmede het aanreiken van de (historische) context van deze plek in de
Nederlandse geschiedenis en specifiek de geschiedenis van de Jodenvervolging in
Nederland. Het in stand houden van de historische plek betekent dagelijks en lange termijn
beheers- en onderhoudswerkzaamheden alsmede het ontwikkelen en uitvoeren van
activiteiten die beantwoorden aan de historische en actuele zingevingsvraag. Hieronder vallen
het beheren, toegankelijk houden en in context presenteren van het voormalig kampterrein en
de geschiedenis van de plek.
o Herdenken en Herinneren. Hieronder vallen alle activiteiten inzake het organiseren en
verzorgen van herdenkingen en andere activiteiten die gericht zijn op het levend houden van
de herinnering aan de vervolging van Joden en Sinti en Roma in de periode 1940-1945.
o Educatie. Hieronder vallen alle activiteiten die gericht zijn op het informeren, voorlichten en
onderwijzen van bezoekers. Zowel volwassen als scholieren.
o Herinneringscentrum Kamp Westerbork in verbinding met scholen in Midden-Drenthe 20212022. Het Herinneringscentrum is de grootste erfgoedinstelling in de gemeente MiddenDrenthe en educatie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust maakt deel uit van het
vaste curriculum voor leerlingen van groep 7 en 8 en voor het VO. Dit komt tot uitdrukking in
verschillende projecten en samenwerkingsverbanden tussen museum en onderwijs.
o Aan de andere kant. In juni-juli 2022 vindt op het terrein van kamp Westerbork de
locatietheatervoorstelling ‘Aan de andere kant’ plaats. In aansluiting op het door het
theatergezelschap ontwikkelde lesmateriaal worden voor scholen in (Midden-)Drenthe
themarondleidingen, gesprekken met oud-Schattenbergers en verdiepende opdrachten
ontwikkeld.
o Adoptie van monumenten. Hiervoor worden lesprogramma’s op maat ontwikkeld.
o In 2018 is gestart met de Kinderdirecteur. Jaarlijks wordt een leerling uit Midden-Drenthe voor
een jaar aangesteld als kinderdirecteur, met klasgenoten als ambassadeursteam.
o Het Herinneringscentrum maakt onderdeel uit van educatieve programma’s op het gebied van
uitwisseling met scholen in heel Europa. Ook vanuit haar betekenis als Europees Erfgoed
Label-locatie.
o Waar mogelijk ontvangt het Herinneringscentrum scholen uit Midden-Drenthe fysiek op
locatie. Wanneer een fysiek bezoek niet mogelijk is, worden films en museumles online
aangeboden. In 2022 gebeurt dit binnen de setting van LessonUp.
Overige verplichtingen
- De activiteiten starten op 1 januari 2022 en worden uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2022.
- U levert uiterlijk vóór 1 mei van het jaar na het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend,
een verzoek tot vaststelling in;
- 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.
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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.
Toegankelijkheid en inclusie
Ieder mens heeft dezelfde rechten. Daarom vindt de provincie Drenthe het van belang dat er aandacht
is voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze mensen staan ondanks de inzet van vele
organisaties grotendeels nog steeds aan de zijlijn. Onder deze groep verstaan we onder andere
mensen met beperkingen, LHBTI’ers en laaggeletterden. Iedereen moet toegang hebben tot
voorzieningen, zoals gezondheidszorg, (openbaar) vervoer of een ontmoetingsplek in het dorp of de
wijk. Wij vragen u als onze subsidierelatie dan ook het thema “Toegankelijkheid en inclusie” ook in
2022 op de agenda te zetten en hieraan zoveel mogelijk invulling te geven bij al uw activiteiten.
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:
een activiteitenverslag;
daarnaast verzoeken wij u ook een financieel verslag of jaarrekening in te dienen.
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 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
- 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));
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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.
Voor steun van ten hoogste € 2.000.000,-- kan het maximale steunbedrag, worden bepaald op
80 % van de in aanmerking komende kosten. De totale subsidiabele kosten van uw project bedragen
€ 1.994.245,--. Er wordt aan de provincie Drenthe een subsidie gevraagd van € 128.245,--. De
steunintensiteit bedraag hiermee 6%.
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.
Steekproef
Zoals wij hierboven aangaven, hoeft u de besteding van de subsidie achteraf alleen inhoudelijk te
verantwoorden. Onderdeel van ons subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene
subsidieverordening Drenthe 2017 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
6 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.
De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om te beoordelen
of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. 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 subsidie lager
vast te stellen, of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. In dergelijke
gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

ir. R. Bakker,
Teammanager Subsidies en Inkoop

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

