
 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202002473 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 

Stichting Drents Museum 

t.a.v.  

Postbus 134 

9400 AC  ASSEN 

 
9400 AC134 

 

Matching compensatieregeling coronacrisis      Postbus 134 9400 AC  202002473-00918199  

 9400 AC ASSEN  Matching compensatieregeling coronacrisis 

Assen, 11 januari 2021 

Ons kenmerk 202002473-00918907 

Behandeld door  

Onderwerp: Wijziging Huurvermindering 2020 (zaaknummer 2020002012) 

Stichting Drents Museum de heer H. Tupan en mevrouw A. Meuleman Postbus   Assen      Uitgaande 

besluitpost subsidie        V     j.degroot@drenthe.nl 

Geachte , 

 

Op 17 november 2020 hebben wij besloten (met kenmerk 47/5.2/2020002012) om de huur voor het 

begrotingsjaar 2020 eenmalig te verminderen met een bedrag van € 500.000,- (exclusief BTW).  

 

In dit besluit is aangegeven dat wij u de steun verleenden overeenkomstig de 

desbetreffende bepalingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).  

Van deze huurvermindering dienen wij een kennisgeving te doen aan de Europese Commissie. Door 

een procedurele fout is deze kennisgeving helaas niet binnen de hiervoor geldende termijn gedaan. 

Omdat wij niet het risico willen lopen dat de Europese Commissie de kennisgeving niet accepteert, 

trekken wij hierbij ons besluit van 17 november 2020 in en nemen wij een nieuw besluit over de 

huurvermindering betreffende het begrotingsjaar 2020. De inhoud van dit besluit is gelijk aan ons 

besluit van 17 november 2020. 

 

Besluit 

In verband met de gevolgen van de coronacrisis hebben wij besloten om de huur voor het 

begrotingsjaar 2020 eenmalig te verminderen met een bedrag van € 500.000,-- (exclusief BTW). Dit 

betekent dat uw totale huurverplichting voor 2020 € 1.054.185,88 (inclusief BTW) bedraagt in plaats 

van € 1.659.185.88 (inclusief BTW). Aangezien u al negen maanden aan huur hebt betaald voor een 

bedrag van € 1.244.389,41 (inclusief BTW), hebt u recht op een teruggave van € 190.203,53 (inclusief 

BTW). Dit bedrag zullen wij verrekenen door middel van een creditfactuur. De huurvermindering is 

bedoeld als financiële ondersteuning van het museum naar aanleiding van de gevolgen van  

COVID-19.  

 

Van het Mondriaanfonds ontvangt u ook een bijdrage van € 500.000,-- op basis van de 

Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers. Om daadwerkelijk aanspraak 

te kunnen maken op deze bijdrage moet een gelijk bedrag worden verstrekt door de provincie of de 

gemeente. Met deze eenmalige huurvermindering voldoet u aan de voorwaarden. 

 

Wij vragen u om in uw jaarrekening 2020 aandacht te besteden aan de besteding van de vrijgekomen 

middelen in relatie tot de gevolgen van COVID-19. 

 



 

 

Staatssteun 

Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw 

activiteiten door middel van staatsmiddelen selectief worden gesteund en er door deze steun een 

verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), in het bijzonder onder de vrijstellingscategorie steun voor 

cultuur en instandhouding van het erfgoed, meer in het bijzonder exploitatiesteun (Hoofdstuk lll Deel 

11, artikel 53 van de AGVV). 

 

In geval van exploitatiesteun is het steunbedrag niet hoger dan wat nodig is om de exploitatietekorten 

plus een redelijke winst over de betrokken periode te dekken. Dit wordt geborgd vooraf op basis van 

redelijke prognoses of via een terugvorderingsmechanisme. 

 

Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen 

van de AGVV. De te verlenen steun heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde 

verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de steun geoorloofd worden verleend. 

 

Wij geven van de verlening van deze steun, 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. 

 

Vermindering van de huur sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw organisatie verleende steun 

onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt. 

 

Wij wensen u veel sterkte in deze periode en gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

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 




