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Geachte voorzitter/leden,

Conform de afspraak u op de hoogte te houden over betalingen inzake de beleids-
keuze'lnvesteren'Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE), ontvangt u hierbij een
afschrift van de beschikking Niet Economische Diensten van Algemeen Belang
(NEDAB) welke door de provincie Groningen namens de vijf overheden is toegekend
Het Drentse aandeel van € 900.000,-- zijnde 30% van het totale bedrag van
€ 3.000.000,-- is hierin opgenomen. Met de provincie Groningen is de afspraak
gemaakt om, net als dat in 2018 is gedaan, ook voor 2019 de bijdragen van de geza-
menlijke aandeelhouders vanuit de provincie Groningen te beschikken. Dit uit het

oogpunt van doelmatig bestuur en om de administratieve lastendruk te verminderen.
Wij hebben het college van Gedeputeerde Staten van Groningen gemandateerd om

besluiten inzake betalingen te nemen en gemachtigd om deze besluiten ook uit te
voeren. Een belangrijke voorwaarde in het mandaatbesluit is dat de provincie

Groningen de besluiten van tevoren met ons afstemt.

ln 2017 zijn er tussen de gemeente Assen en de provincie afspraken gemaakt over
een compensatie van financiële lasten van de gemeente met betrekking tot de sub-
sidiekosten die samenhangen met de beleidskeuze'lnvesteren-Toegangspoort voor
Noord-Nederland'. Hiervoor is in de provinciale begroting voor tien jaar een bedrag
van € 185.000,-- per jaar opgenomen. Ook dit jaar zullen wij het in de begroting opge-
nomen budget Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE toekennen aan de
gemeente.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage Subsid ikking NEDAB 2019
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Geachte heer Baarda,

Op 4 maart 2019 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor de kosten van Niet Economísche Diensten
van Algemeen Belang (NEDAB) van Groningen Airport Eelde N.V. in de periode 1 januari 2019 tolen met
31 december 2019, Deze aanvraag betreft níet alÍeen de subsidieaanvraag aan de provincie Groningen, maar
ook aan de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo (kort de 5 overheden).

Wettellike grondslag
WiJ hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies
provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018. Wij hebben besÍoten
om u voor de NEDAB kosten in de periode 1 ianuari 2019 tot en mêt 31 december 2019 een subsídie te
verlenen, De wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking wordt gevormd door art. 4:23, derde lid onder c,
Awb.

Beslult
De toegekende subsidie voor de Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) kosten 20í9
bedraagt maximaal€ 3.000.000,- onder de voorwaarde van het ontvangen van de daartoe betrefÍende
machtigingen van Gedeputeerde Staten van Drenthe en de colleges van B&W van de gemeenten Assen,
Groningen en Tynaarlo voor de hieronder genoemde bijdragen van deze overheden.

Ovenreglngen
r Uit de Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde is gebleken dat de NEDAB kosten

behorend bij de beleidsoptie 'lnvesteren' over de periode 2017-2026 maximaal € 30 miljoen bedragen;o Het aandeel in de toegekende subsidie NEDAB kosten 2019 van de 5 overheden is als volgt:
provincie Groningen maximaal€ 900,000,-, provincie Drenthe maximaal€ 900.000,-, gemeente Assen
maximaal€ 300.000,-, gemeente Groningen maximaal€ 780.000,- en gemeente Tynaarlo maximaal
€ 120,000,-;

r De 5 overheden hebben tevens afgesproken dat de provincie Groningen namens hen deze subsidie
verleent en vaststelt,
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Verplichtlngen
Aan het verlénen van deze subsidie verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. De subsidie is uitsluitend bestemd voor de NEDAB kosten 2019 zoals gespecificeerd in de "Bijlage -

Financiële Onderbouwing Aanvraag NEDAB-kosten (op basis van begroting 2019)., die onderdeel uitmaakt

van uw subsidieaanvraag. Onder dé NEDAB kosten 2019 verstaan wij de kosten die rechtstreeks

samenhangen met de aCtiviteiten die behoren tot de handhaving van de openbare orde en veiligheid' Dit

betreft de onderdelen beveiliging en brandweer,
Z, De gesubsidieerde NEDAB kosten dienen uitsluitend betrekking te hebben op de periode van 1 januari

2019 tot en met 31 december 2019.
3. lndien u niet, niet tijdig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde verplichtingen kunt voldoen, dient

u dit schriftelijk bij ons te melden.

Ultbetallng
Het subsidÏebedrag van in totaal€ 3,000,000,- wordt tot maximaal 100% bevoorschot. Bevoorschotting zal

achteraf per kwartàal plaatsvinden op basis van werkelíjk gemaakte NEDAB kosten. Uw verzoek om uitbetaling

van een voorschot dient derhalve veigezeld te gaan van een opgave van de daadwerkel'rjk gemaakte NEDAB

kosten in het betretfende kwartaal. Alle bedragen zullen worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 1S RABO O1 13050763 ten name van Groningen Airport Eelde N,V onder vermelding van '2A19-018877'.

Verantwoordlng
De subsidie steli-en wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben

ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 15 juli 2020, De aanvraag o_m vaststelling. bevat uw

Jaarveislag en -rekening 2019, waarin u de omvang van de gemaakte NEDAB kosten 2019 vermeldt. Uw

Jaarversla! en -rekening 2019 dient voorzien te zijn van een 'Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant'.

Na ontvangst van uw Jaarverslag en -rekening 2019 voorzien van een 'Controleverklaring van de onafhankelijke
accountanÍ kunnen wij besluiten een nadere controle uit te voeren op de gesubsidieerde activiteiten' lndien

daaruit blijkt dat u niet-of niet geheel heeft voldaan aan de door ons opgelegde subsidieverplichtingen dan

kunnen wij besluiten om de subsidie lager vast te stellen onder gelijktijdige terugvordering van teveel
uitbetaalde voorschotten.

Rechtsbescherming
Als u het niet eens bént met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van

deze brief een bezwaarschrift in te dienen, Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure'Bêzwaar
maken tegen een besluit die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www. orovineieqroqinqen. n l).

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons

opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen, Het indienen van

ebn bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op, U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige
voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op

www.rechtspraak.nl.

Heeft u nog vragen?
Voor eventuele wagen kunt u contact opnemen met de heer F.H.C. Dijkstra, telefoonnummer 050-316 4953.

U kunt ons ook mailen via f.h.c,diikstr:a@orovincieqroninqen,nl of een brief sturen naar Provincie Groningen,

F.H,C. Dijkstra, Postbus 610, 9700 AP GRONINGEN.
Om u snél van dienst te kunnen zijn raden wij aan om bovenstaand dossiernummer te vermelden.



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mede namens GedeputeerdE Staten van Drenthe en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de
gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo.

chtend,

Staten van Groningen:

( 
,voorzitter

ffi's\,*'v
locosecretaris.




