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Behandeld door de heer J.W. van der Veer (0592) 36 59 54
Onderwerp: Verlening subsidie aanpassingen stadion FC Emmen

Geachte heer Beekman,

Naar aanleiding van uw succesvolle wedstrijdreeks in de nacompetitie die promotie

naar de Eredivisie opleverde, ontvingen wijop 1 juni2018 uw subsidieaanvraag voor
eenmalige investeringen in het stadioncomplex. Ðeze zijn noodzakelijk om het

complex op eredivisiewaardig niveau te brengen. Modernisering van een aantalfacili-
teiten is noodzakelijk om (minimaal) te kunnen voldoen aan de eisen van veiligheid en
KNVB-(licentie-)eisen.

Overuveging
ln uw aanvraag van 1 juni 2018 vraagt u een subsidie aan voor investeringen van een
bedrag van € 980.000,--. Wij hebben besloten uw subsidieaanvraag gedeeltelijk te
honoreren.

De afweging die wij hierbij hebben gemaakt is dat wij onze financiële ondersteuning
allereerst willen richten op de noodzakelijke investeringsonderdelen in het kader van
de KNVB-(Iicentie-)eisen. Deze zijn noodzakelijk om FC Emmen haar eerste thuis-
wedstrijd in een stadioncomplex te laten spelen die voldoet aan eisen ten aanzien van
(brand)veiligheid en de nadere eisen die de KNVB stelt aan de eredivisie-licentie.
Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij de investeringsonderdelen in construc-
tieve samenspraak met u nader geprioriteerd. Dit heeft geleid tot een lijst van investe-
ringsonderdelen die u in uw schrijven van 21 juni 2018 aan ons hebt overlegd.

Besluit
Bovenstaande overweging heeft ertoe geleid dat wij uw aanvraag gedeeltelijk hono-
reren. Wij hebben op basis van uw aanvraag besloten u een incidentele subsidie te
verstrekken van maximaal € 500.000,- op basis van de Algemene Subsidiever-
ordening Drenthe 2017 (ASV).
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Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 400.000,-, zijnde 80% van
de verleende subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening
van deze brief over op IBAN NL43 INGB 0664 1623 20, onder vermelding van het
kenmerk van deze brief.

Prestatieverpl ichti n gen
. Voor deze subsidie dient u de volgende prestaties, gericht op nakoming van de

veiligheidseisen en KNVB-Iicentie-eisen, uit te voeren overeenkomstig uw sub-
sidieaanvraag:

o installatie van een intelligent camerabeveiligingssysteem
o installatie van een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem
o installatie van een modern ontruimings/omroepsysteem
o optimaliseren sectorindeling/bezoekersvak
o uitbreiding capaciteit kleedruimte spelers
o uitbreiding/optimaliseren ontvangstvoorzieningen

o uitbreiding media- en persfaciliteiten

o intensivering brandveiligheid

U verricht de activiteiten in de periode van 21juni 2018 tot en met 1 september
2018.

Prestaties Totale
kosten uit
begroting
(x €1.000,--)

Verleende
subsidie
(x €1.000,-
-)

Bijdrage
derden/
eigen bii-
drage
(x €1.000,-)

a lnstallatie van een intelligent
camerabeveiligings-

systeem

25

a lnstallatie van een geautomatiseerd

toegangscontrolesysteem

185

a lnstallatie van een modern

ontruimings/omroep-
systeem

100

a Aanpassingen (netwerUelektra-) infra-
structuur ten behoeve van installatie-
projecten

25

a Optimal isering sectori ndel ing/be-
zoekersvak

50

a I ntensivering brandveil igheid BO

a Uitbreiding media- en persfaciliteiten 10

a Uitbreiding capaciteit kleedruimte

spelers

45,2

a Uitbreid ing/optimalisering ontvangst-
voorzieningen

56

ove-
rige

kos-
ten

Projectbegeleiding 16,3

Onvoorzien (conform artikel 1.13, l¡d
1, sub g, Asv)

32,5

totaal 625 500 125

a
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U dient binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op
1 december 2018 een verzoek tot vaststelling in.

U houdt ons op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden middels een
maandelijkse korte inhoudelijke rapportage.

Aanvullende verplichtingen
. U draagt er zorg voor dat uw accommodatie door verschillende professionele dan

wel amateursporters gebruikt kan worden, jaarlijks voor ten minste 20o/o van de
tijdscapaciteit en rapporteert daarover op een transparante wijze in uw activiteiten-
verslag.

¡ De toegang tot uw accommodatie staat open voor meerdere gebruikers en wordt
op een transparante en niet-discriminerende basis verleend.

. ledere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om uw ver-
nieuwingen aan uw accommodatie dient u uit te voeren op een open, transparante
en niet-discriminerende wijze, rekening houdend met de geldende aanbestedings-
regels.

Aanvullend verzoek
Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking
te brengen dat deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit
met het oog op het informeren van de burgers over de besteding van belastinggelden

Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle
verplichtingen zult voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per e-mail op de
hoogte.

Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
. wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon

van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

lndien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening
in uw nadeel wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeel-

telijk terugvorderen.

Vaststelling
ln het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht en dat aan de

opgelegde prestatie- en aanvullende verplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vast-
stelling bevat in ieder geval:

¡ activiteitenverslag
¡ financieel verslag

U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de

uitvoering van de activiteiten tot zes maanden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de

hoogte waarop de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling
indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de infor-
matie die wij op dat moment hebben, waardoor de subsidie vaak lager of op nihil

wordt vastgesteld.
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Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
. Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij be-

paalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellings-
verordening (AGW (PbEU 1187/1))

. de Algemene wet bestuursrecht
¡ de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017

Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het

geval, omdat uw onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt
gesteund, en er door de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van

de interne markt kan zijn.Deze steun valt onder de werking van de AGW. ln het bij-
zonder onder de steun voor sportinfrastructuur (Hoofdstuk lll, Deel 12,van de AGW),
specifiek investeringssteun, artikel 55 van de AGW.

De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsi-

dieerd. De totale subsidiabele kosten van uw project bedragen € 625.000,--. De steun-
intensiteit van de provincie Drenthe á € 500.000,-- bedraagt 80%. Uw project voldoet

aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van
de AGW.

De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde veror-
dening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden
verleend.

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende be-
palingen van de AGW, binnen twintig werkdagen na dagtekening van deze be-

schikking kennis aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op

onze website.

Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming
verleende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer

J.W. van der Veer, telefoonnummer (0592) 36 59 54.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris a.i

km/coll

Afschrift aan: Provinciale Staten van Drenthe

, voorzitter
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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 bU het college van Gedepu-
teerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit
Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar
www. provi ncie. drenthe. nl/bezwaarproced u re.


