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Inleiding
a.
Algemeen
De TT en het TT-festival zijn van groot belang voor Drenthe en Noord-Nederland. Een provinciale
bijdrage is vanuit die optiek gerechtvaardigd.
Wij hebben in 2014 een bijdrage van € 150.000,-- gegeven aan de organisatie van het TT-festival.
Voor 2015 en 2016 was de intentie uitgesproken eenzelfde bijdrage te doen. Door het teleurstellend
verlopen TT-festival 2014 is aanvankelijk geen invulling gegeven aan een provinciale bijdrage voor
2015. Toen bleek dat de Asser binnenstadondernemers de handschoen hebben opgepakt om onder
regie van de gemeente Assen het TT-festival 2015 te organiseren, is alsnog een bijdrage van
€ 37.500,-- toegekend.
b.
Europese aspecten
Niet van toepassing.
c.
Economie/werkgelegenheid
Doel is dat het aantal bezoekers aan het festival flink gaat groeien. Die groei moet worden gerealiseerd door het festival uit te bouwen (in 2016 een dag extra) en het aantal activiteiten en de kwaliteit
daarvan te laten groeien. De economische spin-off van het festival kan daarmee fors toenemen. Het
TT-festival is een bovenregionaal evenement. Het is een van de grootste festivals in Nederland. Door
het meerdaagse karakter en de grote aantallen bezoekers worden tot in Groningen en Friesland hotelkamers geboekt.
d.
Participatie
Het TT-festival wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente Assen door de binnenstadondernemers in Assen. De Stichting TT-circuit financiert mee en organiseert activiteiten op en
rond het circuit zoals TT-ballooning. De TT-run wordt meer aan het festival gekoppeld.

Advies
1.
2.

In te stemmen met een bijdrage van € 85.000,-- aan het TT-festival 2016.
In te stemmen met eenzelfde bijdrage aan het TT-festival 2017 en 2018 onder de voorwaarde
van een positieve evaluatie van het voorgaande jaar.

Beoogd effect
Continuïteit en toekomstige groei van het TT-festival ter ondersteuning van de TT en de daarbij behorende economische effecten voor provincie en regio.

Argumenten
1.1. Het festival wordt met een dag uitgebreid
Door de verplaatsing van de TT van de zaterdag naar de zondag ontstaat er een extra dag voor het
festival. Daarmee wordt invulling gegeven aan het streven het festival verder uit te bouwen. In 2014
was de provinciale bijdrage nog € 150.000,--. In 2015 was de bijdrage € 37.500,--. De uitbreiding van
het festival rechtvaardigt een toename van de bijdrage van de provincie.

aan Provinciale Staten van Drenthe

2015-716-2

1.2 Een goede organisatie is afhankelijk van meerjarige zekerheid
De binnenstadondernemers hebben de schouders onder het festival gezet. Verdere uitbouw van het
festival, überhaupt het organiseren van een goed festival, vraagt vroegtijdige en meerjarige duidelijkheid over de financiering. Een principe-uitspraak van de provincie met als voorwaarde positieve evaluaties draagt daaraan bij.
1.3 Er is breed financieel draagvlak
De begroting voor 2016 bedraagt € 885.000,--. Hiervan wordt op dit moment € 270.000,-- gedekt door
de gemeente Assen en € 250.000,-- door de deelnemende horecabedrijven. Het TT-circuit draagt
€ 10.000.-- bij en er moet € 80.000,-- uit sponsoring binnenkomen. Naast de provinciale bijdrage moet
er nog voor € 190.000,-- dekking gezocht worden de komende maanden.
Tijdsplanning
Niet van toepassing.
Financiën
Wordt uit bestaande (meerjaren)begroting gedekt. Het betreft een bedrag van € 85.000,-- per jaar voor
de jaren 2016-2018. De budgetten in de meerjarenraming zijn opgenomen onder Programma 2 Regionale economie, Product 2.5 Vrijetijdseconomie, beleidsopgave Versterken van de vrijetijdseconomie en prestatie 3700103 Voorzieningen toeristisch aanbod met de kostensoort 443059 Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme. Er is daar een budget van € 450.000,-- opgenomen.
Monitoring en evaluatie
Na afloop van het TT-festival vindt door de gemeente Assen elk jaar een evaluatie plaats. Op basis
van deze evaluatie besluiten wij over het toekennen van de subsidie voor het volgende jaar. Daarbij
zijn belangrijke indicatoren: degelijk financieel beheer inclusief een sluitende begroting, goede samenwerking tussen partijen, een festival mede gedragen door de gemeente Assen en de binnenstadondernemers, (financieel) draagvlak bij andere partijen en een festival dat wordt gewaardeerd door de
bezoekers (onder andere blijkend uit de aantallen bezoekers).
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Brief gemeente Assen
Ter inzage in kamer C0.39
Geen.

Assen, 16 december 2015
Kenmerk: 51/3.5/2015005433

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

Ontwerpbesluit
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 december 2015, kenmerk
51/3.5/2015005433;

BESLUITEN:

1.

in te stemmen met een bijdrage van € 85.000,-- aan het TT-festival 2016;

2.

in te stemmen met eenzelfde bijdrage aan het TT-festival 2017 en 2018 onder de voorwaarde
van een positieve evaluatie van het voorgaande jaar.

Assen, 3 februari 2016

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier
wa/coll.

, voorzitter

Begroting TT Festival 2016
22t/m25 juni
Begroting op basis van woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
Publieksveiligheid

€129.600.-

Infrastructuur

€154.100.-

Publieksfaciliteiten

€35.500,-

Communicatie

€30.250,-

Inrichtingskosten

€65.000.-

Programma kosten

€259.500,-

Organisatiekosten

€212.000.€885.950

