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Geacht college,

Op 12 juni 2017 ontvingen wij uw bríef waarin u verwijst naar uw schrijven van 1 1 mei
2017 met daarin het verzoek tot heroverweging van de subsidieafwijzing aan Koenen
Bouw BV inzake lce World Drenthe en tevens het verzoek de beschikbare bijdrage
van € 5 miljoen voor de bovenregionale sportvoorziening toe te kennen aan de Asser
plannen. ln deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek om een bijdrage van € 5 miljoen voor een bovenregi-
onale sportvoorziening af te wijzen.

De Asser plannen zijn door Koenen Bouw ontwikkeld en opgesteld en eind 2016 bij

ons ingediend. De businesscase als onderdeel van die aanvraag is ín maart2017
door ons, mede op basis van een onafhankelijke second opinion, als 'niet robuust
genoeg' beoordeeld. Daarmee werd de subsidieaanvraag afgewezen.

Omdat wij perspectief wílden houden op de realisatie van een bovenregionale kunst-
ijsvoorziening in Drenthe, hebben wij u vervolgens de gelegenheid gegeven de plan-
nen verder te ontwikkelen en de benoemde risico's weg te nemen of ervoor garant te
staan. Deze garantie moest bekrachtigd zijn in een openbaar raadsbesluit. Dit is in
ons besluit van 28 maart2017 als volgt verwoord:
"Wij zijn voornemens om de eerder genoemde bijdrage voor één van de gemeenten in
2017 beschikbaar te houden, onder de voorwaarden dat:
A. Er sprake is van een sluitende businesscase op grond waarvan de betreffende
gemeente de realisatie en dekking van de investering, die zicht geeft op een duurza-
me exploitatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening, garandeert en
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B. Deze garanties bekrachtigd zijn in een gemeenteraadsbesluit.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld."

Om de volgende redenen hebben wij besloten uw aanvraag af te wijzen.
1. Er wordt niet voldaan aan de door ons gestelde voorwaarden in ons besluit van

28 maarl2O17.
2. Daarnaast is de aan u gevraagde garantstelling, bevestigd in een raadsbesluit, niet

ingediend.

3. U hebt met uw brief van 11 mei 2017 lafen weten dat u het principieel onjuist vindt
om als overheid garant te staan voor een private investering van de omvang van
lce World.

4. Wij hebben van u geen nadere informatie gekregen over de realisatie en/of exploi-
tatie van de ijsbaan. Met andere woorden: er zijn geen nieuwe ter zake doende fei-
ten en omstandigheden door u aangeleverd. Een en ander leidt dan ook niet tot
een ander besluit over uw verzoek van 1 1 mei 201 7, dan het op 28 maarl2017
door ons college genomen besluit over de afwijzing van de subsidieaanvraag van
Koenen Bouw BV.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

Wij melden u tot slot dat de gevraagde heroverweging in uw brieven van 1 1 mei 2017
en 12 juni 2017 loopt via de bezwaarprocedure.

Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.S. Lampe,
telefoonnummer (0592) 365208.

Hoogachtend

Gedep Staten van Drenthe,

, secretaris

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver-
zending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeer-
de Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit.

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar
http://www. provincie.drenthe. nl/lokeUbezwaarschriften.
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