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Geachte heer Mahler,
Op 20 december 2021 hebben wij uw definitieve aanvraag ontvangen waarin u om een bijdrage vraagt voor
het project "Kultuureiland" van de Regio Groningen-Assen in het kader van de regeling 'Regionale Projecten'.
Omschrijving project
Het doel van het project "Kultuureiland" is het ontwikkelen van een duurzaam en langjarig kunst- en
cultuurproject en een even zo langdurige reeks culturele experimenten in het landschapspark Damsterplas,
nabij het Schildmeer. Dit wordt een multifunctionele parkomgeving als creatief en innovatief podium waar
kunst, cultuur, innovatie, natuur en duurzaamheid in een langdurig proces vrij baan krijgen. Zo ontstaat een
cultuur toeristische trekpleister met bovenregionale aantrekkingskracht dat uniek is in Nederland en Europa.
Regiofondsbijdrage
Om in aanmerking te komen voor een Regiofondsbijdrage heeft u op 23 mei 2018 een pitch bij ons gehouden.
Hierover is door de Adviescommissie 'Regionale en Innovatieve projecten' een advies uitgebracht. Dit advies is
op 4 juni 2018 besproken in de Stuurgroepvergadering van de Regio Groningen-Assen. Er is besloten voor uw
project een regiofondsbijdrage beschikbaar te stellen van € 425.000,-. Het project kent een omvang van
€ 1.176.120,-. Dit komt neer op een bijdragepercentage van 36%.
Kasritme
De regiofondsbijdrage wordt volgens onderstaand kasritme uitbetaald:
 2022: 40% van € 425.000 = € 170.000 na start van de werkzaamheden. Graag ontvangen wij van u een
uitbetalingsverzoek van dit deel van de regiofondsbijdrage, voorzien van een kopie factuur waaruit blijkt
dat de werkzaamheden zijn gestart, uiterlijk 01 juli 2022. Met uw mail van 20 december 2021 geeft u
dat u gestart bent met de werkzaamheden. Wij zullen zo spoedig mogelijk overgaan tot de uitbetaling
van het 1e termijn op rekeningnummer NL32 RBRB 0709 9686 47 t.n.v. Stichting Kultuureiland
Damsterplas onder vermelding van 'Uitbetaling 1ste termijn Kultuureiland, subsidie Regio GroningenAssen'.
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2022: 40% van € 425.000 = € 170.000. Graag ontvangen wij van u een uitbetalingsverzoek van dit deel
van de regiofondsbijdrage, voorzien van een brief van de gemeente waaruit blijkt dat de gemeente het
voornemen heeft of bevestigt dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Dit, zodat zeker is dat het
Kultuureiland gerealiseerd kan worden en dat het past binnen de bestemming. Daarnaast ontvangen wij
graag een overzicht van de kosten, dekking en behaalde resultaten van het project. Het
uitbetalingsverzoek met bijbehorende documenten ontvangen wij uiterlijk 1 december 202 2.
2024: 20% van € 425.000 = € 85.000 bij eindafrekening. Het uitbetalingsverzoek, voorzien van een
overzicht van de kosten, dekking en behaalde resultaten van het project, dient u aan te leveren voor 1
augustus 2024.

Staatssteun
Op basis van de door u aangeleverde informatie wordt deze subsidie weliswaar aangemerkt als staatsteun, maar
deze kan gerechtvaardigd worden verstrekt onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Het
project Kultuureiland valt namelijk onder artikel 53 AGVV, lid 2, onder a. U heeft in uw begroting een overzicht
aangeleverd van de door u te ontvangen subsidies. In totaal gaat het om € 575.000. Er is een bijdrage toegekend
van € 150.000 vanuit Leefbaarheidsprojecten Midden-Groningen. De Regio Groningen-Assen financiert €
425.000. Tenslotte is er nog een niet nader gespecificeerde restcategorie van € 365.896 opgenomen. De totale
staatsteun bedraagt daarmee maximaal 80% van de investering van € 1.176.120 en voldoet daarmee aan lid 8
van artikel 53 AGVV.
De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen indien blijkt dat er ten aanzien van uw onderneming een
bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie waarin steun
onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Reeds betaalde bedragen zullen dat geval
door ons worden teruggevorderd (Deggendorf-clausule).
Voor de volledigheid nog het volgende.
- De bijdrage uit het regiofonds is taakstellend en kan alleen worden verstrekt bij een positief
regiofondssaldo;
- Omdat u nog geen volledige dekking heeft loopt u het risico dat een deel van onze bijdrage kan worden
teruggevorderd indien de projectkosten lager uitvallen.
- De bijdrage uit het regiofonds is exclusief BTW. De BTW dient uw organisatie zelf te verhalen via het
BTW compensatiefonds (indien van toepassing). Daarnaast geldt dat eventuele aanbestedingsvoordelen
naar rato dienen te worden verdeeld (conform het spelregelkader RGA 2021). Tevens geldt dat bij
eventuele afwijkingen van het projectenplan contact opgenomen dient te worden met het Regiobureau.
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Communicatie
Tenslotte dient in alle communicatie uitingen, inclusief de te plaatsen informatie- en projectborden,
nieuwsbrieven, persberichten, evenementen etc. als onderdeel van het project, naar voren te komen dat de
Regio Groningen-Assen een bijdrage levert aan dit project (zie spelregelkader RGA 2021). Graag worden wij op
de hoogte gehouden van de resultaten, omdat zij mogelijk bruikbaar zijn in een breder verband in de regio. Uw
contactpersonen voor deze bijdrageverlening zijn mevrouw Van Schoonhoven en mevrouw Zijlstra.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.
Met vriendelijke groet,

B.G. de Boer
Secretaris / Directeur Regio Groningen-Assen
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