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Onderwerp: TT-m otorweek

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie FCB&E van 4 december 2013 hebt u ge-

sproken over de subsidie aan de stichting TT-motonveek. Hieruit bleek uw behoefte

om meer informatie. Met deze brief beogen wij in die behoefte te voorzien.

Op 17 april2013 hebben de belangrijkste stakeholders van het TT-festival - te weten
gemeente Assen, provincie Drenthe, Circuit van Drenthe, Horeca Nederland afdeling

Assen, Binnenstadsvereniging MKB Assen, Gilde Bart en Parkmanagement - een

ambitiedocument over de toekomst van dit festival getekend.

ln dit ambitiedocument is opgenomen dat het TT-festival:
o minimaal4 dagen duurt;
e 100.000 bezoekers over de volle breedte per dag trekt gedurende ten minste

3 dagen;
o door minimaal 30% van de Asser bevolking bezocht wordt (draagvlak);

. een evenement met nationale en internationale exposure is en landelijke bekend-

heid geniet;

. een kapstok ís naar de "motor" (in de breedste zin van het woord);

. onderscheidend moet zijn ten opzichte van het brede festivalaanbod in de Neder-

landse leisure markt;
. een onderscheidend karakter heeft dat een acquirerende werking heeft op de be-

zoekersaantallen;
. een begrip wordt in de (inter)nationale "motorwereld" (hoog gewaardeerd);

. een meenruaarde is voor bezoekers van de TT-races en een reden tot langer ver-
blijf is;

. versterkend is aan de TT-races en andersom;
¡ naast de TT-races staat: de bezoeker moet meer elementen halen uit een bezoek

aan het Circuit en uit het festival en elkaar daarin versterken;
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a zich naast de binnenstad ook afspeelt in andere delen van Assen, de provincie

Drenthe en de regio Groningen - Assen.

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in het rapport "Ontwikkeling TT festival

nieuwe stijl" van de heer Kruijver van bureau De Nieuwe Aanpak.

Onderzoek uit 2010 laat zien dat de economische spin-off van de races op het TT-

circuit en het TT-festival ca. 2.100 deels structurele en deels incidentele banen is.

Doel van de TT-motorweek is dat het aantal bezoekers aan het festival uiteindelijk

oploopt tot zo'n 450.000. Dat is grofweg vier keer zoveel als nu. Die groei moet wor-

den gerealiseerd door het festival weer uit te bouwen naar een week en het aantal

activiteiten en de kwaliteit daarvan te laten groeien. De economische spin-off van het

festival kan daarmee fors toenemen. Die toename van economische effecten is ook

precies de reden dat binnenstadondernemers vanaf nu mee willen gaan betalen aan

de TT-motorweek. Behoud van de TT en de daarmee gepaard gaande economische

spin-off is ook dé reden dat wij bereid zijn de komende drie jaar € 150'000,-- bij te

dragen aan de financiering van het festival.

Aan deze subsidie van drie keer € 150.000,-- hangt, als tijdens de commissievergade-

ring gezegd, de voorwaarde dat de andere partners in de TT-motorweek ook hun fi-

nanciële bijdragen leveren. Dit is het geval. De gemeente Assen heeft net als de pro-

vincie drie keer € 150.000,-- subsidie vastgesteld. Daarnaast stort Assen in 2014

€ 200.000,-- en daarna jaarlijks € 90.000,-- in een revolverend fonds.

De stichting TT Circuit Drenthe draagt jaarlijks € 50.000,-- bij. Hieraan is geen eind-

datum verbonden. De horeca in Assen draagt jaarlijks € 100.000,-- bij via een verho-

ging van de precariorechten. Ook hieraan is geen einddatum verbonden. Gilde Bart,

MKB binnenstad en Parkmanagement Assen dragen gezamenlijk € 75.000,-- per jaar

bij. Voor 2014 komt dit bedrag uit het Ondernemersfonds. Voor 2015 en 2016 moeten

deze drie partijen nog invulling geven aan de concrete dekking.

ln het verleden gingen de horeca-inkomsten naar de organisator van het festival.

Vanaf 2014 gaan deze inkomsten naar de stichting TT-motorweek. Op basis van cij-

fers uit het verleden worden deze inkomsten geraamd op € 350.000,-- per iaar. Daar-

mee is op voorhand in totaal € 875.000,-- van de begroting van € 1,2 miljoen gedekt.

Het restant van € 350.000,-- moet komen uit subsidies en overige (sponsor) inkom-

sten. Hiervoor zijn gespreken gaande. De regisseur van de TT-motoruveek die zo

spoedig mogelijk aan de slag gaat, heeft op dit punt een belangrijke taak. Mocht het in

2014 niel lukken deze hele € 350.000,-- op tafel te krijgen, dan zit er in ieder geval

nog € 200.000,-- in het TT-motorweekfonds.
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TT-motorweek

uitqaven
TT-regisseur
Projectondersteuning
Muziekpodia
City dressing
Motoractiviteiten
lnnovatie & duur-
zaamheid
Overige activiteiten

Totaal2Ol4

inkomsten
Gemeente Assen
Provincie Drenthe
Horeca Assen
Gilde Bart etc.
TT-circuit
Food & beverage

Overige inkomsten
Overige subsidies

100.000
75.000

500.000
100.000
175.000
100.000

100.000

1.200.000

150
150
100

75
50

350

000
000
000
000
000
000

175.000
150.000
200.000

Vanwege de onzekerheid van te venverven additionele subsidies en sponsorbijdragen

en het feit dat het nog maar kort dag is tot eind juni 2014, is steeds gesproken over

het groeimodel. Zo staat in het document TT festival nieuwe stijl dat "als rechts minder

inkomsten zijn er links minder uitgegeven kan worden". De ambitie is veel groter dan €
1,2 miljoen. ln het stuk wordt gesproken van ruim € 3 miljoen in het ideaalplaatje. Die

groei moet met name uit private financiering van bijvoorbeeld city dressing komen.

Ook als de begroting in 2014 niet hoger uit zou komen dan bijvoorbeeld € 1 miljoen, is

dat nog steeds een flinke groei ten opzichte van 2013.

De nieuwe opzet van het festival moet de kans krijgen zich te bewijzen. Daarvoor is
minimaal een periode van drie jaar reëel. Voor die periode willen wij ons financieel

committeren. ln 2016 zalworden geëvalueerd en worden besloten over vervolgfinan-
ciering. ln geval van majeure wijzigingen in opzet of financiën van de TT-moton¡veek

zal die evaluatie worden vervroegd en zullen wij hierover met u in discussie gaan. ln
de subsidiebeschikking zal expliciet de voorwaarde worden opgenomen dat ten min-

ste de hierboven genoemde subsidiebijdragen van de overige convenantpartners jaar-

lijks dienen te worden gerealiseerd.

Hoogachtend,

van Drenthe,

, secretaris


