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Inleiding 

a. Algemeen
De enige Drentse betaaldvoetbalorganisatie (BVO) FC Emmen is voor het eerst in haar bestaan
gepromoveerd naar de Eredivisie. Een knappe prestatie die bij veel Drenten de trots op de
provincie heeft aangewakkerd. Een prachtig voorbeeld daarvan was de huldiging van spelers
en staf op de avond van Eerste Pinksterdag, waarvoor zo’n 15.000 supporters naar het Raad-
huisplein in Emmen waren gekomen.
De plotselinge overgang van de Eerste naar de Eredivisie vraagt veel flexibiliteit en lenigheid
van iedereen die bij de club betrokken is. Niet alleen op sportief gebied, maar zeker ook orga-
nisatorisch, financieel en facilitair. Als eredivisionist moet FC Emmen het budget zo ongeveer
verdubbelen, een opgave die grotendeels wordt opgebracht door supporters (seizoenkaarten)
en sponsors. Deelname aan de Eredivisie zorgt voor een grotere maatschappelijke betrokken-
heid en meer economische impact. Het tempo waarin de club zichzelf moet klaarstomen, is
ongelooflijk hoog. De eerste speelronde van de Eredivisie is immers al op 10 augustus.

Noodzaak tot versnelde besluitvorming 
FC Emmen heeft bij de provincie op 1 juni 2018 een subsidieaanvraag ingediend ter hoogte 
van € 980.000,-- om het Stadion Eredivisiewaardig te maken. We hebben deze aanvraag be-
oordeeld en in overleg met de gemeente Emmen hebben wij onderscheid gemaakt tussen zeer 
urgente noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van de veiligheid en aanpassingen die tijdens 
het voetbalseizoen in overleg met de gemeente Emmen en FC Emmen kunnen worden opge-
pakt.Voor de noodzakelijke aanpassingen is buitengewoon snelle besluitvorming nodig. 
Daarom vragen wij uw Staten om ook flexibiliteit en lenigheid te tonen en bij wijze van grote 
uitzondering een versnelde besluitvormingsprocedure toe te passen. Wij realiseren ons dat we 
daarmee veel van u vragen, tegelijkertijd zien we, onder het motto ‘Doen zit in onze natuur’, dit 
als een passend antwoord op de trots van veel inwoners van de provincie Drenthe.  

Veiligheidsaanpassingen 
De meest noodzakelijke en urgente aanpassingen betreffen onder andere: automatisering van 
de toegangscontrole, betere scheiding van het uitvak, verbeteren van het camerasysteem en 
de geluid- en ontruimingsinstallatie, het upgraden van de veldverlichting en aanpassingen om 
de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mindervaliden te vergroten. Het gaat hierbij om zaken die 
voor het verkrijgen van de KNVB-licentie, dan wel de gebruikersvergunning verplicht zijn. In de 
bijgevoegde subsidieaanvraag zijn deze punten te vinden onder de noemer ‘aanpassingen 
KNVB-licentie-eisen’ & ‘aanpassing upgraden Eredivisie’.  

Vervolgprocedure  
Wij zullen, na positieve besluitvorming in uw Staten, de eenmalige subsidie van € 500.000,-- 
in een of meerdere beschikkingen uitgeven. Wij zullen u hiervan een afschrift(en) sturen.  
Voor de overige onderdelen van de subsidieaanvraag (modernisering & onderhoud) gaan wij 
verder in overleg met de gemeente Emmen en FC Emmen en komen wij zo nodig met een 
voorstel bij u terug binnen de gebruikelijke besluitvormingsprocedures. Daarbij zullen wij ook 
breedtesportdoelstellingen betrekken.  

b. Europese aspecten
Ondersteuning van sportorganisaties is vanuit oogpunt van Staatssteun onder bepaalde voor-
waarden mogelijk. In het verleden heeft de Europese Commissie onderzoek gedaan naar
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steun aan BVO’s. In veel gevallen was de conclusie dat het geoorloofde steun was. Een 
staatssteunanalyse is onderdeel van onze beschikkingsprocedure. 

c. Economie/werkgelegenheid 
De maatschappelijke betrokkenheid en economische impact stijgen. De promotie zorgt voor 
directe groei van de werkorganisatie van FC Emmen en het commerciële netwerk wordt gro-
ter. Bestedingen rondom de wedstrijden nemen toe vanwege toenemende bezoekersaantal-
len. Het stadion wordt vaker gebruikt, omdat onder andere ook een ‘beloftenelftal’ gaat spelen.   
 

d. Participatie 
FC Emmen heeft de gemeente gevraagd zich in te zetten voor verbetering van de faciliteiten 
rondom het stadion. De gemeente staat ook voor (structurele) uitgaven in de publieke taken 
die samenhangen met het organiseren van voetbal op eredivisieniveau.  De gemeente en wij 
spraken af over de diverse samenhangende aspecten -en onze rol daarin-  in overleg te blij-
ven. Daarom beperkt ons voorstel zich tot de op korte termijn noodzakelijk uit te voeren aan-
passingen aan het stadion. 
 

Advies  

1.  Gezien de urgentie een versnelde besluitvormingsprocedure toe te passen.  
2.  Eenmalig € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke veiligheidsaanpassingen van het 

stadion van FC Emmen.  
3. Dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve (via de reguliere P&C-cyclus). 
4. U een afschrift ter kennisgeving van de uiteindelijke subsidiebeschikking(en) toe te sturen.   
 

Doelstelling uit de begroting 

7.3.02    Activering door sportactiviteiten  
2.2.02    Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau. 

Argumenten 

 
1.1.  FC Emmen wordt in staat gesteld de meest urgente veiligheidsaanpassingen aan het stadion ‘De 

Oude Meerdijk’ nog voor het begin van het eredivisieseizoen op 10 augustus uit te (laten) voe-
ren. 

 
1.2   FC Emmen wordt in staat gesteld de maatschappelijke betrokkenheid en economische effecten 

van de promotie naar de eredivisie te optimaliseren en een positief vervolg te geven aan de be-
trokkenheid en het enthousiasme dat door veel inwoners is geuit. De bijdrage van de provincie is 
een passend antwoord op de trots van veel inwoners van de provincie Drenthe. 

 
2.1.   In de Voorjaarsnota 2018 hebben we aangegeven dat we de financieringsreserve zullen benut-

ten voor kansen die we niet kunnen laten lopen. Begrotingswijzigingen moeten via de P&C-cy-
clus worden geaccordeerd uw Staten. De begrotingswijziging verhoogt het exploitatiebudget 
“sportsubsidies” voor 2018. 
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Tijdsplanning 

In verband met de start van het nieuwe voetbalseizoen (10 augustus) is het noodzakelijk dat FC Em-
men zo snel mogelijk diverse veiligheidsaanpassingen in het stadion kan realiseren.  

Financiën 

De gevraagde middelen kunnen niet uit de programmabegroting worden gedekt. De begrotingswijzi-
ging verhoogt het exploitatiebudget “sportsubsidies” voor 2018 en verlaagt de financieringsreserve. 

Monitoring en evaluatie 

Bij beoordeling van de aanvraag wordt bekeken of de beschikking over de totale aanvraag zal worden 
afgegeven of dat deze in onderdelen zal worden beschikt. In de beschikking wordt vastgelegd onder 
welke voorwaarden de bijdrage ter beschikking wordt gesteld.  De benodigde beschikking(en) worden 
door ons vastgesteld. U ontvangt hiervan een afschrift.  

Communicatie 

Na ieder besluit omtrent de aanvraag of een gedeelte daarvan volgt een bekendmaking. 

Bijlagen 

1. Subsidieaanvraag FC Emmen

Assen, 4 juni 2018 
Kenmerk: 23/5.1/2018001450 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. 

gp/coll. 



2018-842-1 Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 juni 2018, kenmerk 
23/5.1/2018001450; 

BESLUITEN: 

1. gezien de urgentie een versnelde besluitvormingsprocedure toe te passen;

2. eenmalig € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke veiligheidsaanpassingen van het
stadion van FC Emmen;

3. dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve (via de reguliere P&C-cyclus);

4. zich een afschrift ter kennisgeving van de uiteindelijke subsidiebeschikking(en) te laten toesturen.

Assen,  6 juni 2018 

Provinciale Staten voornoemd, 

, griffier , voorzitter 

gp/coll. 








