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Onderwerp: Evaluatie TT-festival

Geachte voorzitter/leden,

Bij de behandeling in uw Staten van de provinciale bijdrage aan het TT-festival 2014is
aan uw Staten toegezegd dat een evaluatie hiervan aan uw Staten zou worden ge-

stuurd. Die evaluatie treft u hieronder aan.

TT-festival 2014

Uw Staten hebben begin 2014 ingestemd met een bijdrage van € 150.000,-- aan het

TT-festival 2014.Voor 2015 en 2016 was eenzelfde bedrag gereserveerd. De toeken-
ning van die bedragen is afhankelijk gesteld van de evaluatie van het festival in 2014.

Het festival 2014 is teleurstellend verlopen. De Rotterdamse organisator Speed

Events kon niet aan de verwachtingen voldoen, financieel waren er onduidelijkheden

en het weer hielp ook niet mee. De organisatorische evaluatie in opdracht van de ge-

meente Assen is in september 2014 aan de gemeenteraad van Assen gepresenteerd.

De onderzoekers trokken (kort samengevat) de volgende conclusies:

- de voorbereidingstijd voor het festival 2014 is te kort geweest;

- er waren verschillen van inzicht tussen de gemeente Assen en de Stichting TT-

speedweek over rollen en taken. De verschillen hebben doorgewerkt in het proces;

- extern was niet duidelijk wie de regie had, waardoor een beeld ontstond van een

rommelige organisatie;
- het ontbreken van differentiatie in precario heeft geleid tot weerstand bij de onder-

nemers;
- de procedure rond vergunningverlening kan beter;

- stakeholdermanagement was onvoldoende.
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Het onderzoeksbureau concludeerde dat voor een nieuwe toekomst voldaan moet

worden aan drie harde voorwaarden:
- vernieuwd draagvlak voor het uitwerken van de ambities;

- helder en robuust financieringsplan;
- het onverkort handhaven op de afgesproken tijdlijn.

Een aantal schuldeisers heeft het faillissement van Speed Events aangevraagd. De

afhandeling van dit faillissement loopt nog. De provincie Drenthe is hierin geen partij

De provinciale bijdrage is verstrekt aan de Stichting TT-speedweek. Deze stichting

heeft de organisatie uitbesteed aan Speed Events.

De provinciale bijdrage van € 150.000,-- in 2014 was onderdeel van een totale be-

groting van € '1,2 miljoen. Belangrijke voorwaarde bij de bijdrage van de provincie was

dat de andere partners hun toegezegde bijdrage zouden doen. De andere ambitie-

partners hebben (meer dan) hun financiële bijdrage geleverd. Daarmee is formeel

voldaan aan de subsidievereisten zoals gesteld in de provinciale subsidiebeschikking.

De formele afrekening van de provinciale subsidie heeft plaatsgevonden in april 2015.

Op dat moment waren alle relevante stukken (inclusief jaarrekening van de Stichting

TT-Speedweek) aan de provincie overgelegd.

lnkomsten TT festival 2014; in euro's

RealisatieBegroting

150.000 350.000Gemeente Assen
150.000 150.000Provincie Drenthe

100.000 1 10.000Horeca Assen

Gilde BarUparkmanagement 75.000 75.000

TT-circuit 50.000 50.000

Food & beverage 350.000 ?

Overige inkomsten 175.000 ?

Overige subsidies 150.000 2

?Totaal 1.200.000

Wat het totaal van de inkomsten en uitgaven is geweest is niet te achterhalen. De

Stichting TT-Speedweek heeft de uitvoering van het festival in handen gegeven van

Speed Events NL uit Rotterdam. Speed Events NL heeft zichzelf direct na het TT-

festival 2014 geliquideerd. Naast de bijdragen van de ambitiepartners heeft Speed

Events inkomsten gerealiseerd. Het is aannemelijk dat de inkomsten voor food &

beverage rond het begrote bedrag van € 350.000,- hebben gelegen. Dit bedrag is

namelijk gebaseerd op gegevens uit het verleden. Het lijkt eveneens aannemelijk dat

er zo goed als geen overige inkomsten en subsidies zijn geweest. De tijd om die te

realiseren is te kort geweest. De totale omzet van het TT-festival zal daarmee on-

geveer € 1,1 miljoen zijn geweest.

TT-festival20l5
Omdat de Stichting TT-speedweek zichzelf heeft opgeheven, is door de gemeente

voor 2015 gekozen voor scenario 2b uit het evaluatierapport: opnieuw beginnen. Met

nog steeds de uitgangspunten van het ambitierapport voor ogen is het festival 2015

een tussenjaar geweest. De gemeente Assen heeft de regie zelf gevoerd, maar de

uitvoering neergelegd bij de Asser ondernemers. Dit beroep op lokale organisatie-

kracht heeft zeer goed uitgepakt. Het festival 2015 is aan alle kanten een succes ge-
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weest. Binnen het lagere budget dan in 2014is men erin geslaagd om een goed pro-
gramma neer te zetten. Er was duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk was.
Over openbare orde en veiligheid is ruim van tevoren overlegd gevoerd, waardoor ook
hierover geen onduidelijkheden waren. Daarmee is dit jaar een goede basis neerge-
legd om verder te bouwen aan de ambitie het festival te laten groeien, als ondersteu-
ning van de TT-races en van de regionale economie.
De Asser binnenstadondernemers hebben al aangegeven op de ingeslagen weg ver-
der te willen gaan.

Vanwege de financiële onduidelijkheid over het TT-festival2O1,4 hebben wij een bij-
drage aan het TT-festival 2015 aanvankelijk afgehouden. Dit is ambtelijk en bestuurlijk
gecommuniceerd met de andere ambitiepartners. De gemeente Assen heeft per brief
van 18 mei 2015 een bijdrage van € 37.500,-- voor 2015 gevraagd en het restant van
het intentiebedrag voor 20'16 en 2017.Wij hebben, gezien de grote bijdrage van de
binnenstadondernemers, ingestemd met de bijdrage van € 37.500,-- voor 2015. Deze
bijdrage is gebruikt voor versterking van het muziekprogramma. Een provinciale bij-
drage voor komende jaren is niet toegezegd.

Van het TT-festival 2015 beschikken wij niet over een totaaloverzicht van financiële
cijfers. De tegenvallende uitvoering van het TT-festival in 2014 heeft de binnenstad-
ondernemers in Assen ertoe gebracht zelf een groot deel van de uitvoering van het
TT-festival op te pakken, onder regie van de gemeente. Dit betekent dat de meeste
vermaakpleinen zijn georganiseerd en gefinancierd door de binnenstadondernemers,
met name de horecaondernemers. Dat dit niet beperkt blijft tot de TT blijkt uit de orga-
nisatie van Koningsdag2015. Ook hier was de Asser horeca nauw betrokken bijeen
meer dan geslaagde dag. De harde eis van de provincie dat binnenstadondernemers
een stevige bijdrage leveren aan de organisatie en financiering van het TT-festival is

hiermee in 2015, veel meer dan in 2014, duidelijk ingevuld. De bijdrage van de bin-
nenstadondernemers bedroeg ruim € 2 ton (plus productiekosten). ln ruil daarvoor
konden zij inkomsten uit food & beverage halen. Navraag leert dat alle betrokken
ondernemers zwarte cijfers hebben geschreven. De gemeentelijke evaluatie van het

festival 2015 vindt na de zomervakantie plaats.

Toekomstige bijdrage provincie Drenthe
ln mei heeft de gemeente Assen verzocht om een bijdrage van € 37.500,- voor het

TT-festival 2015. Gezien de positieve ontwikkelingen rond lokaal draagvlak, inclusief
financieel draagvlak, hebben wij besloten dit verzoek te honoreren. De gemeente

Assen heeft ook gevraagd de rest van de gereserveerde € 300.000,-- voor 2015 en

2016 alsnog beschikbaar te stellen voor 2016 en 2017. Dit verzoek is niet geho-

noreerd. Wij hebben aangegeven eerst de voorliggende evaluatie te willen bespreken
met uw Staten. Dan maken wij daarna opnieuw een afirueging; voor een toekomstig
verzoek van de gemeente Assen zijn op dit moment geen middelen gereserveerd.
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De TT wordt in 2016 verreden 'op zondag in plaats van op zaterdag. HÍermee ontstaat

op een natuurlijke manier een extra dag voor het TT-fes'tival. Dat zal oB woensdag

blijven beginnen. De zaterdag is dus een extra dag. Deze uitbreiding past in de lange-

termijnvisie die is neergelegd in het ambitiedocument'TT festival nieuwe stijl' van sep-

tember 2013 en binnen het doel de Drentse econornie aan te jagen.


