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Onderuverp: Voornemen tot subsidieverlening Globe Theater Diever

Geachte voorzitter/leden,

Wijhebben in onze vergadering van24 februari2016 de subsidieaanvraag van de
Vereniging Shakespeare Theater Diever besproken. Ðe aanvraag heeft betrekking op
het realiseren van een nieuw Globe Theater naast het huidige openluchttheater. Wij
hebben het voornemen een bedrag van € 280.000,-- toe te kennen aan de vereniging
ten behoeve van de bouw van het theater.

Vormgeving Globe Theater
Het nieuwe Globe Theater (te vergelijken met het Globe Theater in Londen) is ont-
worpen door VANDERSALM. Het heeft een ronde vorm en krijgt een duurzame hout-
constructie. Het theater krijgt twee verdiepingen en biedt elke voorstelling plaats aan
circa 200 toeschouwers. Door de glazen kapconstructie lijkt er onder de open lucht te
worden gespeeld, maar hebben de weersomstandigheden geen directe invloed op de
voorstellingen.

lmpuls vrijetijdseconomie en cultuuraanbod
Jaarlijks komen er al zo'n 20.000 bezoekers af op de voorstellingen van het

Shakespeare Theater. Deze voorstellingen kunnen momenteel alleen in de zomer
gespeeld worden. Het nieuw te bouwen theater zorgt ervoor dat er ook in het voor- en

najaar (en wellicht ook in de winter) gespeeld kan worden. Doordat het speelseizoen

met het overdekte theater aanzienlijk verlengd wordt, kunnen er meer voorstellingen
plaatsvinden. Shakespeare mag altijd rekenen op grote populariteit; het nieuwe

theater zal dan ook zorgen voor meer publiek gedurende de rest van het jaar.

Daarmee zal het theater economisch en toeristisch een positieve bijdrage leveren

aan de regio.
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Diever als Shakespeare-hoofdstad van Nederland
De huidige bouwplanning voorziet opening op 12 augustus 2016 bijde première van
de voorstelling Richard lll. Dit sluit zeer goed aan bij het 400e sterfjaar van
Shakespeare en 70 jaar Shakespeare Theater in Diever. Hiermee wordt Diever nog
meer geprofileerd als shakespeare-hoofdstad van Nederland. Het shakespeare
Theater ontvangt geen structurele subsidie van de provincie.

Gonform de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012
De Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012 (artikel 3) schrijft voor dat u bij sub-
sidies boven de € 150.000,-- in de gelegenheid moet worden gesteld op voorhand uw
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Wij zullen het voornemen tot verlenen
van een subsidie van € 280.000,-- laten omzetten in een definitieve subsidieverlening,
als na twee weken na dagtekening van deze brief is gebleken dat uw staten geen
wensen of bedenkingen van dermate ernstige aard inbrengen, dat wij van die subsi-
dieverlening moeten afzien.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris
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