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Projectgegevens
Provincie Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)   

Subsidieregeling POP3 uitvoering LEADER Zuidwest Drenthe 2019

Projectnaam De Marke van Ruinen

Startdatum 1-5-2019

Einddatum 1-9-2020

Hoofdvestiging project Ruinen

Heeft intermediair Nee

Heeft meerdere partners Nee

Adres Gijsselterweg 30

Plaats Ruinen

Postcode 7963 PE

Postcode is exact? Ja

Projectbeschrijving
Het project voorziet in een kwaliteitsimpuls voor het bestaande bungalowpark en het toevoegen van 
extra beleving in de vorm van dagattracties voor zowel de gasten op het park als gasten en inwoners uit 
de omgeving. Een groot deel van de plannen concentreert zich in de bouw van een multifunctioneel 
gebouw. In dit gebouw krijgen de volgende functies een plaats: • Infocentrum • Receptie, • Bar en 
restaurant Gasterij de Marke van Ruinen Het infocentrum zal in samenwerking met Staatsbosbeheer en 
IVN invulling krijgen en geeft veel informatie over de omliggende Boswachterij Ruinen. SBB levert hierbij 
informatie, - beeld en presentatiematerialen. Daarnaast wordt er ook info verstrekt over de bijzondere 
natuur in de omgeving, zoals de Gijsselter Koelen en het Reestdal. Met IVN wordt een programma voor 
natuureducatie opgezet voor jong en oud.  Het infocentrum moet de inspiratieplek worden om te starten 
met wandel- fietstochten met GPS of via het wandelknooppuntennetwerk, kabouterpad, puzzeltochten, 
blote voetenpad, boswandelingen onder leiding van een gastheer van het landschap etc.  De directe 
omgeving zal mede op advies van SBB zo natuurlijk mogelijk worden ingericht met o.a. een bostuin en 
een historisch veenpad. Ook zullen parkeerplaatsen op een natuurlijke wijze worden ingepast.  Door de 
combinatie van infocentrum en receptie kan de gast op een gastvrije manier en efficient worden 
geinformeerd over het park en de natuurbeleving in de omgeving. Bijkomend voordeel van de nieuwe 
receptie is dat de ingang van het bungalowpark kan worden verplaatst, wat de verkeersveiligheid op de 
Gijsselterweg ten goede komt.   Gasterij de Marke van Ruinen. In het centrum  zal een restaurant worden 
gerealiseerd passend bij de gasten van het vakantiepark. Overdag aantrekkelijk voor een koffiestop of 
lichte lunch, ’s avonds een a la carte restaurant. Het horecaconcept is gericht op natuurlijk koken, daarbij 
gebruik makend van  ingrediënten uit de omgeving en het seizoen.  De link met de in de omgeving 
gesitueerde biologische boerderijen zoals De Naoberhoeve in Echten (onder meer boerderijkeuken, 
biologische boerderij, zuivelmakerij), Pronkjewail(biologische geitenboerderij), de Landwinkel in Ruinen 
(streekproducten), ijsboerderij Sonneclaer of  Wijngaard Runa is snel gemaakt. Ook is het de bedoeling 
dat in de receptie streekproducten van deze bedrijven worden verkocht en dat het restaurant 
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streekproducten gaat verwerken. Gebaseerd op dit concept zullen ook culinaire natuurwandel- en -
fietstochten worden georganiseerd.  Het centrum ligt aan diverse ATB- en fietsroutes. Daarom zal bij het 
centrum ook een wasplaats voor ATB-ers en 12-16 laadpalen voor e-bikers worden gerealiseerd.

Aanvragers
Naam aanvrager DFW Vastgoed & Management BV

Rechtsvorm organisatie Besloten vennootschap (BV)

KVK Nummer / BSN nummer 73848824

Postadres Hildenberg 2a

Postcode 8426 GH

Plaats Appelscha

Vestigingsadres Gijsselterweg 30

Postcode 7963 PE

Plaats Ruinen

Telefoonnr. +31516433568

E-mail adres info@lm4u.nl

Website

Bankrekening (IBAN)

Penvoerder Ja

BTW-plichtig Ja

1. Wat is uw relatienummer bij RVO.nl? Ook bekend als BRS-nummer. Dit nummer is noodzakelijk om 
de subsidie te kunnen uitbetalen. Als u nog geen relatienummer heeft, kunt u in dit veld 'nvt' invullen.
U kunt (eventueel na het indienen van de subsidieaanvraag) het relatienummer  aanvragen via RVO.nl, 
tel. 088-042 42 42.
NVT

2. Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van steun, omdat deze steun in een 
eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is 
verklaard?
Nee

3. Bent u een aanbestedende dienst of anderszins aanbestedingsplichtig?

In het Handboek POP3 subsidie (zie website provincie) is een schema opgegenomen waarmee u kunt 
nagaan of u aanbestedingsplichtig bent.
Als het antwoord op deze vraag ja is en u heeft al documenten die van belang zijn voor 
aanbestedingen voor dit project, voeg deze dan als bijlage toe. U kunt hierbij denken aan zaken als 
inkoopbeleid, aanbestedingsplan of raamcontract.
Nee
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Persoonsgegevens
Naam
Functie
BSN
Aanvrager DFW Vastgoed & Management BV
E-mail info@lm4u.nl
Telefoon

Intermediair Bedrijfsgegevens

Intermediair persoonsgegevens

Begroting
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Kostensoort Uitvoeringskosten - Operationele kosten voor de 

uitvoering van het project
Onderbouwing Bouwkosten aannemer receptiegebouw en 

technische ruimte
Subsidiabele kosten 710.799,00
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Kostensoort Uitvoeringskosten - Operationele kosten voor de 

uitvoering van het project
Onderbouwing kosten projectmanagement en administratie in 

eigen beheer
Subsidiabele kosten 8.400,00
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Kostensoort Uitvoeringskosten - Kosten voor promotie en 

pubilciteit
Onderbouwing drukwerkkosten flyers, kaarten, advertenties
Subsidiabele kosten 6.000,00
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Kostensoort Investeringen - Kosten voor bouw of verbetering 

van onroerende zaken
Onderbouwing Ontwikkelingskosten
Subsidiabele kosten 19.200,00
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Kostensoort Investeringen - Kosten van koop  van nieuwe 

machines en installaties
Onderbouwing Keukeninrichting, inventaris, 

presentatiematerialen, eetcounter, receptiebalie
Subsidiabele kosten 99.581,00
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
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Kostensoort Investeringen - Kosten van verwerving of 
ontwikkeling van computersoftware

Onderbouwing Ontwikkeling software voor de 
touchetable/displays

Subsidiabele kosten 2.000,00
Totaal 845.980,00

Projectkosten niet subsidiabel
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Niet subsidiabele kosten 201.675,00
Totaal 201.675,00

Financiering
Partnernaam
Financiernaam Rabobank
Type financier Externe financiering
Bedrag 500.000,00
Type financiering Privaat
Proportioneel/vast Proportioneel
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Financiernaam DFW Vastgoed & Management BV
Type financier Eigen financiering
Bedrag 145.980,00
Type financiering Privaat
Proportioneel/vast Vast
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Financiernaam Gevraagde subsidie
Type financier Subsidie
Bedrag 200.000,00
Type financiering
Proportioneel/vast Proportioneel
Totaal 845.980,00

Uitgavenplanning
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
Jaar 2019
Bedrag 750.000,00
Kwartaal 1 0,00
Kwartaal 2 200.000,00
Kwartaal 3 300.000,00
Kwartaal 4 250.000,00
Partnernaam DFW Vastgoed & Management BV
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Jaar 2020
Bedrag 95.980,00
Kwartaal 1 75.000,00
Kwartaal 2 20.980,00
Kwartaal 3 0,00
Kwartaal 4 0,00
Totaal 845.980,00

Indicatoren

Thema’s

Documenten binnen subsidieaanvraag
Bestandsnaam Leader projectplan.pdf
Document type Projectplan
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:10:44
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader begrotings- financieringsplan.pdf
Document type Begroting
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:11:12
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader Kamer van Koophandel.pdf
Document type Overige (verplichte) bijlagen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:11:59
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader intentieverklaring.pdf
Document type Overige (verplichte) bijlagen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:12:25
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader verklaring (niet) financiële 

moeilijkheden.pdf
Document type Overige (verplichte) bijlagen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:12:47
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader verklaring de-minimissteun.pdf
Document type Overige (verplichte) bijlagen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:13:19
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader MKB verklaring.pdf
Document type Overige (verplichte) bijlagen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:13:47
Aangeboden door
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Bestandsnaam Leader investeringsoverzicht.pdf
Document type Begroting
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:14:40
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader financieel controleplan.pdf
Document type Begroting
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:14:57
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader meerjarenbegroting.pdf
Document type Begroting
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:15:20
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader offerte aannemer receptiegebouw.pdf
Document type Onderbouwing begroting offertes/ramingen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:15:37
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader offerte aannemer technische ruimte.pdf
Document type Onderbouwing begroting offertes/ramingen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:15:55
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader offerte keuken.pdf
Document type Onderbouwing begroting offertes/ramingen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:16:18
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader gegevens Rabobank.pdf
Document type Overige (verplichte) bijlagen
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:16:56
Aangeboden door
Bestandsnaam Leader privacyverklaring.pdf
Document type Privacyverklaring
Tijdstip van aanbieden 20-3-2019 22:25:41
Aangeboden door

Checklist

Aanvraag
1. Bevindt de projectlocatie zich binnen de begrenzing van het LEADER-gebied?
Ja
Geef een toelichting.
De projectlocatie is gelegen aan de Gijsselterweg 30 te Ruinen, gelegen in de gemeente De Wolden.
2. Vraagt u subsidie aan voor een concrete actie die past binnen de LEADER Ontwikkelingsstrategie 
(LOS)?
Ja
3a. Heeft u vergunningen nodig om dit project uit te voeren? Om in aanmerking te komen voor POP3 
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subsidie moet u voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat u moet 
beschikken over de benodigde vergunningen.
Geef hier aan of u één of meer vergunningen (bv omgevingsvergunning) nodig heeft om uw project te 
mogen uitvoeren.
Ja
3b. Zo ja, geef aan welke vergunningen dat zijn. Geef ook aan wat de status is van de 
vergunningverlening. Als u al vergunningen voor de uitvoering van dit project in uw bezit heeft, voeg 
deze dan als bijlage toe.
Omgevingsvergunning, verwachte verlening half april 2019, verwachting op basis van toezegging 
gemeente op woensdag 13-3-2019. Kapvergunning (reeds verleend 1 oktober 2018)
4a. Indien uw project betrekking heeft op investeringen: heeft de investering waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor het milieu?
Nee
4b. Zo ja, voeg een verkenning naar de te verwachten milieueffecten toe. Als deze verkenning in het 
kader van vergunningverlening is of wordt uitgevoerd, mag u hiernaar verwijzen. Een meer 
uitgebreide beschrijving kunt u ook in het projectplan geven.

5. Aan welke programmalijn van de LOS Zuidwest Drenthe draagt het project bij?
Be Good

Monitoring
1. Tot welke categorie van aanvragers hoort u?
Midden- en kleinbedrijf
2. Verwacht u dat uw project bijdraagt aan het creëren van werkgelegenheid op het platteland? Een 
fte is 1 voltijdsbaan, met het aantal uren zoals gebruikelijk is uw sector. Een voltijdsbaan gedurende 6 
maanden is 0,5 fte. Het gaat om nieuwe banen.
Het behoud van werkgelegenheid telt niet mee.
Ja
3a. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor mannen?
4
3b. Hoeveel fte bedraagt de gecreëerde werkgelegenheid voor vrouwen?
8
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201900464 te vermelden. 

 

63030623/03/440275 Bijd.Proj. Ec.Stuct.fds (1) 

 

 

 

Aan: 

DFW Holding 

t.a.v.  

Gijsselterweg 30 

7963 PE  RUINEN 

 
7963 PE30 

 

project Bosspeelplaats en zwemvijver o.g.v. Vrijetijdseconomie Drenthe      Gijsselterweg 30 7963 PE  

201900464-00817010  

 7963 PE RUINEN  project Bosspeelplaats en zwemvijver o.g.v. Vrijetijdseconomie Drenthe    

Assen, 23 april 2019 

Ons kenmerk 201900464-00817657 

Behandeld door  (0592)  

Verplichtingennummer 76993 

Onderwerp: Verlening subsidie project aanleg bosspeelplaats en zwemvijver 

 

DFW Holding de heer J. Nijland Gijsselterweg   RUINEN      Ondertekening in mandaat (zonder 

zaaksluiting)        V 63030623/03/440275 Bijd.Proj. Ec.Stuct.fds (1)9315097 Programma 2. Regionale 

economie 9315596 Product 2.5 Vrijetijdseconomie Versterken van de vrijetijdseconomie 3700103 Voorzieningen 

toeristisch  Bijd.Proj. Ec.Stuct.fds 7317 Programma Vrijetijdseconomie Voorz. toeristisch aanbod Geachte 

 Ja .76993 Projectsubsidie  Geen

Op 9 februari 2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de aanleg van een bosspeelplaats en 

zwemvijver op grond van de Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019. In deze brief 

informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. 

 

Wij hebben besloten u de gevraagde subsidie van maximaal € 35.706,00, te verlenen. De natuurlijke 

bosspeeltuin en speelvijver vormen mede doordat deze vrij toegankelijk zijn een waardevolle 

aanvulling op de dagattracties. De natuurlijke materialen die gebruikt worden voor de speelplaats 

dragen bij aan een natuurlijke beleving van onze provincie. Het project draagt daarmee bij aan de 

ambitie om onze provincie te profileren als “Oer-provincie”.   
  

Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 17.853,00, 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. 

Het restant wordt overgemaakt na goedkeuring van uw verzoek tot vaststelling. 

(zie kopje vaststelling) 

 

Prestatieverplichtingen 

Voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig uw activiteitenplan: 

-De aanleg van een bosspeelplaats en zwemvijver. 

U verricht de prestaties in de periode van 15 april 2019 tot en met 1 november 2019. 

 

Wij verzoeken 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.  
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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 

U dient vóór 1 februari 2020 een verzoek tot vaststelling in. Het verzoek tot vaststelling bevat een 

begeleidende brief gericht aan het college van GS waarin u vraagt de subsidie vast te stellen plus een 

inhoudelijk verslag van de activiteiten die zijn gesubsidieerd. Het verslag bevat een weergave van de 

uitvoering van de activiteiten in relatie tot de gestelde doelstellingen en ambities zoals u deze heeft 

opgenomen in de subsidieaanvraag. 

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. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling onze 

beslissing hierop. Wanneer het verzoek tot vaststelling is goedgekeurd wordt het restant 

subsidiebedrag aan u overgemaakt. 

 

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 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. 

 

Juridisch kader 

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

- de Algemene wet bestuursrecht 

- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 

- de Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 2019 

 

Staatssteun 

Voor uw aanvraag hebben we gekeken of er sprake is van staatssteun. Dat is bij u niet het geval 

omdat uw activiteiten een niet-economisch karakter hebben. Daardoor is er geen sprake van een 

economische activiteit, waardoor er geen sprake is van staatssteun. 

 

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

telefoonnummer (0592)  

 

 

  

mailto:post@drenthe.nl
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Wij wensen u tot slot veel succes bij de uitvoering van uw activiteiten. 

 

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 . 

i.o. 
mevrouw drs. M.S.B. Joustra,  
Teammanager Subsidies en Inkoop a.i.  

 

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 

 

http://www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure
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