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1.

Kunt u ons expliciet uitleggen waarom
u besloten hebt het gereserveerde
bedrag van € 50.000,- naar
€ 500.000,- te verhogen en waarom
deze substantiële verhoging
gerechtvaardigd is?

1.

In één van de eerste gesprekken over een
subsidie van de provincie is gesproken
over een bedrag van € 50.000,- voor het
opstellen van een ondernemingsplan.
De stichting heeft dit plan uit andere
middelen gedekt en heeft dit voorjaar een
schriftelijk verzoek voor subsidie
neergelegd voor een bedrag van
€ 500.000,-. De reden dat wij dit verzoek
hebben gehonoreerd is vanwege het
belang van deze dagrecreatieve
elkweervoorziening en de met deze
voorziening gemoeide werkgelegenheid.
De nieuwe dagattractie gaat naar
verwachting 30 fulltime banen opleveren.
Het belang van een dergelijke groei in
werkgelegenheid voor de Zeeuwse
economie is evident. Met de vaststelling
van het PSEB heeft u immers gekozen
voor de dynamiek variant. In dit dossier
hebben we daar naar onze mening
nadrukkelijk invulling aan gegeven.

2.

Is hierdoor wel sprake van gelijke
2.
behandeling met andere musea, zoals
het MuZeeum te Vlissingen? Zo niet,
waarom bent u hiervan dan afgeweken
en wat is het verschil tussen overige
Zeeuwse musea (zonder commerciële
belangen) en het voetbalmuseum.

De subsidie hebben we verleend voor de
dekking van de volgende kostenposten:
- Het opstellen van een Masterplan, het
schetsontwerp en voorlopig ontwerp
van het themapark Voetbal Totaal;
- Het opstellen van een definitief
ontwerp voor het themapark Voetbal
Totaal;
- Het treffen van infrastructurele
voorzieningen voor het museaal
gedeelte van het themapark Voetbal
Totaal.
Nadrukkelijk hebben wij erop gewezen
dat de subsidiegelden alleen mogen
worden besteed voor deze doeleinden en
niet zijn bedoeld voor de reguliere

2
exploitatie na opening van het themapark
en voor de financiering van de kostenpost
initiatiefnemers. De bevoorschotting en de
periodieke rapportage is gekoppeld aan de
door ons gesubsidieerde posten uit het
project.
Met onze bijdrage aan de benodigde
studies vervullen we voornamelijk een
voorwaardenscheppende rol.
In het verleden hebben we vaker een
bijdrage verleend aan studies om een
initiatief van de grond te tillen. Daarnaast
wordt een belangrijk deel van onze
bijdrage besteed aan het mogelijk maken
van het tentoonstellen van het
voetbalerfgoed. Ook daarvan zijn
vergelijkbare voorbeelden uit het verleden.
Naar onze mening is met de subsidie aan
de Stichting Voetbal Totaal dan ook sprake
van een gelijke behandeling van
vergelijkbare initiatieven.

3.

Zijn de initiatiefnemers nog op enige
3.
wijze betrokken bij de totstandkoming
van dit museum ofwel het themapark
"Voetbal Totaal". Zo ja blijven zij ook in
de toekomst hierbij betrokken en in
welke hoedanigheid, op welke titel en
hoe?

De Stichting Voetbal Totaal heeft
afspraken gemaakt met de initiatiefnemers.
De initiatiefnemers zijn gebonden aan de
stichting Voetbal Totaal en Middelburg als
vestigingsplaats voor het themapark. Op
weg naar de opening van het themapark
zal de Stichting Voetbal Totaal zich
inspannen om de verschillende
ontwerpfasen en de daadwerkelijke
realisatie te begeleiden. In het
stichtingsbestuur zitten niet de
initiatiefnemers. In feite hebben de
initiatiefnemers het idee overgedragen aan
de stichting Voetbal Totaal.

4.

Hoe worden de inkomsten van het
themapark in de toekomst verdeeld.
Heeft de provincie een procentueel
aandeel in deze opbrengsten?

4.

Na de opening zal de Stichting Voetbal
Totaal toezien op de exploitatie en meer in
het bijzonder op het waarborgen van het
op een duurzame wijze behouden van
deze dagrecreatieve elkweervoorziening
die stichting Voetbal Totaal zichzelf, naast
het brengen van vermaak, stelt. Voor de
exploitatie zal een exploitant worden
gezocht. De exploitant betaalt een
jaarlijkse vergoeding aan de Stichting om
onder andere de kapitaalslasten te dekken.
De provincie heeft een subsidie gegeven
voor een aantal kostenposten voor de
realisatie van het themapark Voetbal
Totaal en is geen mede exploitant en deelt
derhalve ook niet mee in de opbrengsten.

5.

Heeft de manoeuvre van de
initiatiefnemers nog tot enige
verandering geleid bij de directie en/of
Raad van Toezicht en zo ja, tot welke
verandering(en) en /of heeft dit
mogelijk nog meer wijzigingen tot
gevolg?

5.

Het is ons niet duidelijk wat u bedoelt met
de manoeuvre van de initiatiefnemers.
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Het is ons bekend dat er wordt gesproken
met sponsoren en kapitaalverstrekkers. De
uitkomsten van deze gesprekken zijn ons
niet bekend. Overigens zit de Stichting
Voetbal Totaal nog volop in de
planvormingfasen.

6.

6.
Zijn de vereiste financiën voor de
exploitatie van het museum en
dergelijke inmiddels allemaal
binnen/op orde en zo niet, wanneer zal
deze rond (moeten) zijn?

7.

Is het juist dat ook Delta NV een forse
financiële bijdrage levert en zo ja, hoe
hoog was én is de uiteindelijke
bijdrage en waarop is de hoogte
gebaseerd?

7.

Het is ons bekend dat Delta NV een
sponsortoezegging heeft gedaan voor
2005 en 2006. Delta NV heeft ook
interesse getoond voor sponsoring na de
opening. In 2005 en 2006 bedraagt de
sponsoring € 150.000,- . Over de jaren
daarna zijn voorzover wij weten nog geen
concrete afspraken gemaakt.

8.

Heeft Delta NV er belang bij om hierin
te investeren en zo ja welke
belangen(en). Onderschrijft u deze en
vindt u (als aandeelhouder) deze
investering gewenst en zo ja waarom?

8.

Het is aan de Delta NV als onderneming te
bepalen of er een belang bestaat om een
sponsorcontract aan te gaan met Voetbal
Totaal. Delta NV maakt daarbij als
onderneming haar eigen afwegingen. Het
is ons niet bekend welke afweging Delta
NV heeft gemaakt. Als aandeelhouder
bepalen we met name het strategische
beleid van Delta NV. Binnen de
vastgestelde strategische kaders maakt
Delta NV haar eigen afwegingen m.b.t het
te voeren sponsorbeleid.

9.

Wat is de status van uw brief van
6 juni 2006 naar de Commissie
Economie en Mobiliteit waarin u
spreekt over informeren. Is het de
bedoeling om Provinciale Staten nog
een voorstel ter goedkeuring aan te
bieden of betekent het dat de subsidie
reeds is toegekend?

9.

Als commissie heeft u de gedeputeerde
gevraagd de commissie te informeren over
de subsidie aan de Stichting Voetbal
Totaal. Met de brief van 6 juni jl. heeft de
gedeputeerde dat gedaan. Bij deze brief is
ook de beschikking aan de Stichting
Voetbal Totaal gevoegd, hetgeen duidelijk
maakt dat de subsidie is toegekend.

10.

Als het uw intentie geweest is om met
dit voetbalmuseum het toerisme in
Zeeland te stimuleren, bent u dan
voornemens om in de toekomst
eveneens zoveel geld te investeren in
mogelijke andere toeristische
trekkers?

10.

Naar aanleiding van de discussie over de
subsidiëring van het voetbalmuseum heeft
u de gedeputeerde gevraagd te komen met
een notitie over de dagrecreatie en
slechtweer voorzieningen met criteria op
basis waarvan een beoordeling van
toekomstige subsidieverzoeken kan
plaatsvinden. Het voorstel zal ter
behandeling aan uw commissie worden
toegestuurd. Afhankelijk van de
voorstellen( de mate waarin deze
voorstellen voldoen aan de gestelde
criteria) en de beschikbare middelen zullen
wij in de toekomst dit soort initiatieven
subsidiëren.
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