
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201301812 te vermelden.

Aan:
Stichting CH de Wolden

 

 

      

     
Assen, 27 maart 2014
Ons kenmerk 201301812-00411043
Behandeld door  (0592) 
Onderwerp: afwijzing subsidieaanvraag Vitaal platteland onderdeel Dorpsinitiatieven

     

Geacht bestuur,

Op 20 december 2013 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor een subsidie in het kader van Vitaal 
Platteland, onderdeel Dorpsinitiatieven. 
Bij mail van 20 januari hebben wij u al geïnformeerd over ons besluit op uw aanvraag.

Beoordelen aanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene 
subsidieverordening Drenthe 2012 (ASV). Ook is uw aanvraag getoetst aan het Uitvoeringsbesluit 
Dorpsinitiatieven Drenthe.

Zoals we in onze mail al aangaven zijn er voor deze subsidieronde heel veel aanvragen 
binnengekomen. We hebben al deze subsidieverzoeken heel kritisch tegen elkaar afgewogen.
Er is gekeken of het project het belang van alle bewoners betrof of dat het slechts ten goede zou 
komen aan een (beperkt) deel van de bevolking.
De resultaten van het project moesten overdraagbaar zijn naar andere dorpen waar een zelfde 
probleem speelt of kan spelen, zodat men ook elders kan profiteren van de opgedane kennis en 
ervaringen. En uiteraard speelde ook mee in hoeverre de projecten bijdragen aan de beleidsdoelen 
van de provincie.

Uit de ingediende aanvragen voor deze eerste subsidieronde hebben we uiteindelijk 9 projecten 
geselecteerd die bijdragen aan meerdere leefbaarheidsthema’s uit het Uitvoeringsbesluit 
Dorpsinitiatieven provincie Drenthe. Deze voldoen daarmee meer aan onze voorwaarden uit het 
vorengenoemde Uitvoeringsbesluit. Op de provinciale website kunt u zien welke initiatieven dit zijn. 
http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@110670/innovatieve/
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Besluit
Wij hebben uw subsidieaanvraag afgewezen om de volgende reden(en). 
Het initiatief waarvoor u subsidie vraagt, levert niet aantoonbaar een bijdrage aan verbetering van de 
leefbaarheid van een of meer dorpen in De Wolden. Het past daardoor niet binnen de doelstellingen 
van het Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven.

Overigens merken wij op dat wij u op basis van het Kader voor Economische Investeringen reeds een 
subsidie van € 49.500,00 hebben verleend voor de all-wheather-bodem. Zie hiervoor onze brief van 
18 maart 2014, kenmerk 201400420-00409591

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 de bezwaarprocedure 
verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

mr. R.A.M. Kavsek, 

Teamleider team Subsidies



Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201400715 te vermelden.
Verplichtingennummer: 68866

Aan:
CH de Wolden

 

 

         
 

         
Assen, 15 mei 2014
Ons kenmerk 201400715-00419005
Behandeld door  (0592) 
Onderwerp: verlening subsidie CH de Wolden 2014, verplichtingennummer 68866

         
    

Geachte 

Op 25 maart 2014 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor een bedrag van € 10.000,00 voor het 
organiseren en faciliteren van een concours hippique met regionale, nationale en internationale 
deelname vanuit de gehele wereld. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij 
u over ons besluit op uw aanvraag.

Beoordeling aanvraag:
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb)en de Algemene 
subsidieverordening Drenthe 2012 (ASV). 
 
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een subsidie verlenen van € 10.000,00. Uw 
aanvraag voldoet aan de  richtlijnen voor subsidieverlening binnen ons sportbeleid. Het is een 
grootschalig hippisch topsportevenement. Het concours wordt voor de 10e keer gehouden en het 
evenement zal uitgroeien tot het grootste internationale concours in Nederland. 

Deze subsidie wordt verleend en gelijktijdig vastgesteld. Dit betekent dat u geen verantwoording meer 
bij ons hoeft in te dienen. 

De subsidie maken wij, binnen dertig dagen na de dag van verzending van deze brief, over op 
bankrekeningnummer 120540762, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 

De periode waarbinnen de activiteit plaatsvindt, is bepaald op 17 t/m 20 juli en 27 t/m 27 juli 2014. 

Hebt u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met .
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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://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

i.o.

mr. R.A.M. Kavsek, 

Teamleider team Subsidies
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Bijlage

Verplichtingen

1. Activiteiten:
Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren:
U dient het concours hippique daadwerkelijk te organiseren.

2. Meldingsplicht
U meldt u ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking.

3.  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.

Steekproef
Zoals wij hierboven aangaven, verlenen wij deze subsidie en stellen wij de subsidie gelijktijdig vast. Dit 
betekent dat u de besteding van de subsidie achteraf niet inhoudelijk of financieel hoeft te 
verantwoorden. 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. Ook in dergelijke gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen subsidiebedrag geheel of 
gedeeltelijk moet terugbetalen.



 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201600729 te vermelden.  

63030624/01/440598 (1) 

 

 

 

Aan: 

Stichting CH De Wolden 

t.a.v.  

Ommerweg 58 

7921 TE  ZUIDWOLDE 
7921 TE58 

 

               

          

               

Assen, 21 april 2016 

Ons kenmerk 201600729-00632234 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 72014 

Onderwerp: verlening incidentele prestatiesubsidie CH De Wolden 2016 

 

             

                      

  
Geacht bestuur, 

 

Op 23 maart 2016 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de organisatie van CH De Wolden. Wij 

hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw 

aanvraag.  

 

Beoordeling aanvraag: 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene 

subsidieverordening Drenthe 2012 (ASV) en ons programma Drenthe Beweegt. Om voor subsidie in 

aanmerking te kunnen komen moet een sportevenement behoren tot de kernsport van de Provincie 

Drenthe. Uw evenement betreft de hippische sport en voldoet daarmee aan deze voorwaarde. 

Daarnaast wordt een groot en internationaal deelnemersveld verwacht. Uw evenement wordt jaarlijks 

succesvol georganiseerd en heeft inmiddels meerdere partijen aan zich weten te verbinden.  

Wij zijn van oordeel dat uw evenement ook positief bijdraagt aan de imagoverbetering van onze 

provincie.  

 

Besluit: 

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een subsidie verlenen van € 10.000,00. Dit 

bedrag is conform uw aanvraag.  

Deze subsidie wordt verleend en gelijktijdig vastgesteld. Dit betekent dat u geen verantwoording meer 

bij ons hoeft in te dienen.  

 

De subsidie maken wij, binnen dertig dagen na de dag van verzending van deze brief, over op 

bankrekeningnummer NL07RABO0120540762, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.  

 

De periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, is bepaald op 14-24 juli 2016.  
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Hebt u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met  

 

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://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  

 

Teamleider team Subsidies en Inkoop  
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Bijlage 

 

Verplichtingen 

 

1. Activiteiten: 

Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren: 

 

- Organisatie van het CH De Wolden sportevenement van 14 tot en met 24 juli 2016. 

- In het kader van ons evenementbeleid en evt. lobbyactiviteiten ontvangen wij tijdig uw 

(wedstrijd)programma. Op deze wijze kan ons college een afweging maken om aanwezig te 

zijn met eventuele gasten.  

 

 

2.  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. 

 

3. Meldingsplicht: 

U meldt ons direct schriftelijk als: 

- de activiteiten geen doorgang vinden; 

- vertraging optreedt in de uitvoering; 

- wijzigingen ontstaan in de prestaties; 

- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking. 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701366 te vermelden. 

 

63030624/01/440598 (1) 

 

 

 

Aan: 

Stichting CH De Wolden 

t.a.v.  

 

 

 
 

 

                 

    

                 

Assen, 12 juli 2017 

Ons kenmerk 201701366-00705693 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 73893 

Onderwerp: Verlening subsidie project CH De Wolden 2017 o.g.v. Regeling (top)sportevenementen 

2017 

 

                    

               

Geachte , 

     

Op 10 juli 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project CH De Wolden 2017. In deze brief 

informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.  

 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene 

subsidieverordening Drenthe 2017 (asv) en onze ambities zoals die zijn vastgelegd in het programma 

Drenthe Beweegt. 

 

Uw project heeft een internationale uitstraling en betreft een stimulans binnen de benoemde 

kernsporten in Drenthe, te weten de paardensport op zowel breedtesport als topsportniveau. 

Daarnaast is het project gericht op een zeer brede doelgroep wat betreft leeftijd en aard van de te 

beoefenen disciplines. Vanwege de hoge ambities die het concours voor de komende jaren heeft 

geformuleerd en de grote participatie van zowel de gemeente de Wolden als overige sponsoren wil de 

provincie Drenthe met deze financiële bijdrage verdere duurzame investeringen in het evenement 

bevorderen. 

Besluit 

Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 25.000,00 te verlenen. Dit bedrag is conform uw 

aanvraag. Wij stellen de subsidie direct vast. Dit betekent dat u geen verzoek tot vaststelling hoeft in 

te dienen.  

 

De subsidie van € 25.000,00 maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op 

bankrekeningnummer NL07 RABO 012 0540 762, onder vermelding van 201701366-00705693.   
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Verplichtingen 

Bij het uitvoeren van de activiteit bent u gebonden aan de volgende verplichtingen: 

- U verricht de activiteit in de periode van 13 t/m 16 juli en 20 t/m 23 juli 2017; 

- u bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de uitvoering 

van de activiteit tot drie maanden nadat de activiteit is uitgevoerd. 

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteit tot uitdrukking te brengen dat 

deze mede mogelijk wordt 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 activiteit 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. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

- de Algemene wet bestuursrecht; 

- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017. 

 

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 

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. 

 

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 
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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 , telefoonnummer 

(0592)  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  

 

Teamleider 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 de bezwaarprocedure 

verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften. 

 

 



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702994 te vermelden. 

 

3820109/01/440598 (2) 

 

 

 

Aan: 

Stichting CH De Wolden 

t.a.v. het bestuur 

Ommerweg 58a 

7921 TE  ZUIDWOLDE 

 
7921 TE58Xa 

 

                

  

              

Assen, 29 november 2017 

Ons kenmerk 201702994-00728292 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 74790 

Onderwerp: Subsidieverlening upgraden evenemententerrein CH de Wolden 

 

                  

                          

Geacht bestuur, 

      

Uw stichting CH de Wolden organiseert onder andere jaarlijks een meerdaags internationaal 

sportevenement met een goede binding met de regio. Dit maken wij op uit het aantal vrijwilligers en 

een aantoonbare economische impact voor de regio. U hebt de provincie gevraagd een subsidie te 

verlenen in de kosten van een eenmalige investering van het evenemententerrein zodat deze de 

komende jaren geschikt is om de verwachtte grote aantallen internationale deelnemers te bedienen.  

 

De realisatie van de opwaardering van het evenemententerrein vormt een belangrijke bijdrage aan de 

doorontwikkeling en de toekomst van het evenement. De opwaardering zal ertoe leiden dat het
evenement zich zeker ook internationaal gezien, nog beter zal kunnen positioneren. 
De hieruit voortkomende activiteiten sluiten hiermee aan bij de doelstellingen van de provincie zoals 

wij deze hebben opgenomen in het Programmaplan Vrijetijdseconomie.  De ambitie die hierin is 

uitgesproken is om een optimaal, aantrekkelijke, dynamische en gastvrije provincie te zijn én te 

blijven. We streven daarbij naar betere zichtbaarheid voor binnenlandse en buitenlandse markt.  

 

Besluit 

Wij hebben dan ook besloten u de gevraagde bijdrage van € 140.000,00 te verlenen. Binnen dertig 

dagen na dagtekening van deze brief maken wij 80% ad € 112.00,00 over op bankrekeningnummer  

NL07 RABO 0120 5407 62, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 

 

Het restant subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld na goedkeuring van uw verzoek tot vaststelling. 

In deze brief informeren wij u hier verder over onder het kopje ‘vaststelling’.  

 

Wij hebben notie genomen van uw voornemen dat op het moment dat de in de aanvraag opgenomen
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infrastructurele punten zijn gerealiseerd, de verwachting is dat de Stichting CH de Wolden het
gewenste niveau van de infrastructuur van haar accommodatie heeft bereikt. In de toekomst zal
hiervoor geen aanvullende overheidssteun noodzakelijk zijn. 
 

Prestatieverplichtingen 

Voor deze subsidie dient u de volgende prestaties uit te voeren overeenkomstig uw subsidieaanvraag:  
1. Het renoveren van de tweede ring waarin de bestaande zandbodem aangepast gaat worden 

naar een All-weather bodem, zoals ook in de hoofdring is uitgevoerd; 

2. Achter de inrij-tent op het achterterrein wordt een derde All-weather bodem van plusminus 80 

x 80 meter aangelegd; 

3. Voor een goede aan- en afvoer van de paarden met toebehoren komt een verbetering en 

uitbreiding van de verharding vóór en rondom de stallen; 

4. Uitbreiding overdekte tribune capaciteit welke voor een deel geïntegreerd kan worden met het 

huidige strodorp, als extra service voor het nog steeds toenemende publiek; 

5. Een nieuwe VIP ruimte van 70 m2 ruimte op de eerste etage voor de pers van waaruit zij de 

activiteiten van de beide springringen kunnen volgen. 

 

De uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten starten 1 februari 2018 en worden 1 februari 2019 

opgeleverd. 

 

Aanvullende verplichtingen 

De subsidie wordt u verleend onder voorwaarde dat de benodigde vergunningen worden verleend. 

Daarnaast draagt u er zorg voor dat uw accommodatie door verschillende professionele en 

amateursporters gebruikt kan worden, jaarlijks voor ten minste 20% van de tijdscapaciteit. De toegang 

tot uw accommodatie wordt op een transparante en niet-discriminerende basis verleend. Daarnaast 

moet iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om uw vernieuwingen aan 

uw accommodatie uit te voeren op een open, transparante en niet-discriminerende wijze plaatsvinden, 

rekening houdende met de geldende aanbestedingsregels.   

 

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 

Wij vragen u binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, c.q. de werken zijn opgeleverd 

(in uw geval voor 1 mei 2019) een verzoek tot vaststelling in.  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  een activiteitenverslag en een financieel verslag. 

 

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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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. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

- 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)); 

- 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 AGVV. In het bijzonder onder de steun voor sportinfrastructuur (Hoofdstuk III Deel 12 

van de AGVV), specifiek investeringssteun, artikel 55 AGVV. 

 

De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsidieerd. De totale 

subsidiabele kosten van uw project bedragen € 487.500,00 De steunintensiteit van de provincie 

Drenthe en de gemeente De Wolden samen á  € 240.000,00 bedraagt 49%. 

 

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. 

 

 
Nadere informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met , 

telefoonnummer (0592)  
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Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

  

mevrouw J.G. de Jonge,  

 

Teamleider Financiën  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


	CH de Wolden 2013 afwijzing_Geredigeerd
	CH de Wolden 2014_Geredigeerd
	CH de Wolden 2016_Geredigeerd
	CH de Wolden 2017 toekenning_Geredigeerd
	CH de Wolden upgrading evenementen terrein 2017_Geredigeerd



