Aan:
Stichting Veenomenaal Veenpark
t.a.v. het bestuur
Berkenrode 4
7884 TR BARGER-COMPASCUUM
7884TR4

Assen, 19 november 2021
Ons kenmerk 202103177-00970651
Behandeld door
Verplichtingennummer 80224
Onderwerp: Verlening subsidie professionalisering Veenpark (SPUK-gelden)

Geacht bestuur,
Op 27 oktober 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de professionalisering van de organisatie
van het Veenpark. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
De Provincie Drenthe heeft vanuit het ministerie van OCW een subsidie gekregen om haar regionale
culturele infrastructuur te versterken. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiervoor een
verdeling vastgesteld en heeft voor u een bedrag van € 75.000,00 per jaar gereserveerd voor de jaren
2021-2023.
Wij verlenen u met deze beschikking een subsidie van maximaal € 150.000,00, uw deel van deze
rijksgelden voor de jaren 2021 en 2022. Gelijk met deze beschikking ontvangt u ook een beschikking
voor uw boekjaarsubsidie voor de jaren 2021 en 2022, ook een bedrag van in totaal € 150.000,00.
Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 75.000,00, zijnde 50% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op
bankrekeningnummer
, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Een tweede voorschot van € 75.000,00 ontvangt u in juni 2022.
Prestatieverplichtingen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
Voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig uw activiteitenplan:
 Extra (tijdelijke) functies creëren en verhogen van het aantal FTE’s.
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202103177 te vermelden.
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Externe ondersteuning inhuren op het gebied van projectmanagement; onder andere een
medewerker voor marketing en communicatie en een coördinator voor de vrijwilligers.
Externe ondersteuning inhuren om de voorwaarden voor de ‘Code Cultural Governance 2019’
te realiseren.
Externe ondersteuning inhuren om een ’Erkend Museum’ te worden, in de vorm van een
conservator, een collectiemedewerker en een medewerker voor educatie en
publieksbegeleiding.
Externe administratief-juridische ondersteuning inhuren.
Externe IT-ondersteuning inhuren.

De projectactiviteiten starten op 27 oktober 2021 en worden uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2022.
Indien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan te geven.
U levert vóór 1 juli 2022 een tussentijdse rapportage in, dit mag dezelfde rapportage zijn als voor uw
boekjaarsubsidie.
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2023 een verzoek tot vaststelling in, dit mag hetzelfde zijn als het verzoek
tot vaststelling voor uw boekjaarsubsidie.
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.
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;
een financieel verslag of jaarrekening.
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.
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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
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.
De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsidieerd. De totale
kosten voor de exploitatie van het Veenpark voor de jaren 2021-2022 bedragen € 2.246.383,--. Er
wordt aan de provincie Drenthe een subsidie gevraagd van € 300.000,-- voor de uitbreiding van de
organisatie met diverse functies en het inhuren van externe ondersteuning op meerdere vakgebieden
voor de rest van het jaar 2021 en 2022. De steunintensiteit bedraagt hiermee 13%, waarmee het
onder de maximale steunintensiteit blijft.
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 beide beschikkingen kennis aan de Europese
Commissie. Ten behoeve van deze kennisgeving publiceren zowel de provincie Drenthe als de
gemeente Emmen de aan u toegezonden beschikkingen op onze websites.
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
.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

ir. R. Bakker,
Teammanager Subsidies en Inkoop
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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

