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Openbaar

Zaaknummer
181965

Nummer Hoofdzaak

onderwerp

Subsidie NBTC verhaallijn Nederland Waterland 2022

voorgesteld besluit

Subsidie (arrangement 2) van maximaal € 33.333,- verlenen aan
de Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
t.b.v. de verhaallijn Nederland Waterland 2022.
Voorschot verlenen van 75%, zijnde € 25.000,-, en betaalbaar
stellen.
Op grond van artikel 1.4.1, lid 2 afwijken van lid 1, van het
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 (indieningstermijn).
Ten laste van activiteit 79359 – Marketing & Promotie.

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

De Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
(NBTC) heeft subsidie aangevraagd voor de Holland City
verhaallijn Nederland Waterland 2022 op basis van het jaarplan
2022.

portefeuillehouder - portefeuille

dhr. B.L.L. van der Velde - toerisme / promotie

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project
telefoonnummer:
afgestemd met:

regionale economie
POJZ
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Overwegingen en advies
De Zeeuwse economie steunt op verschillende pijlers. De veelzijdige toeristisch-recreatieve
sector is daar één van. Een belangrijke doelstelling binnen de toeristische marketing is het
spreiden van bezoekers in tijd en plaats, want Zeeland heeft zoveel meer te bieden dan
alleen de kust en Zeeland is ook goed te bezoeken in het voor- en najaar en niet enkel in het
hoogseizoen. Het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme& Congressen) werkt aan de
Holland-marketing in het buitenland. Met de Holland City verhaallijn Nederland Waterland
dragen zij bij aan de ambitie van de provincie Zeeland om te zorgen voor een vrijetijdssector
die in balans met de samenleving en omgeving bloeit. De activiteiten van de verhaallijn
Nederland Waterland dragen specifiek bij aan de thematische ambities rondom
gastheerschap en versterking van het aanbod. Er wordt ingezet op het versterken van het
verhaal rondom de specifieke kwaliteiten van Zeeland rondom het thema water, de
ondersteuning van de aanbodontwikkeling rondom dit thema en de bekendheid van Zeeland
op dit vlak.
Aanpak
De ambitie van Nederland Waterland is gericht op de versterking van de duurzame groei van
het internationaal bezoek aan Nederland Waterland en is een meerjarig project van het NBTC
wat loopt tot eind 2023. In dit project is een fasering toegepast. NBTC vraagt subsidie aan
voor specifieke onderdelen die in 2022 worden uitgevoerd. Activiteiten en doelen van de
verhaallijn Nederland Waterland voor het jaar 2022 om deze ambitie te bereiken zijn:
- Versterken van het verhaal van Nederland Waterland d.m.v. branding
- Aanjagen en (door)ontwikkeling van het aanbod van iconen en regio’s
- Stimuleren bekendheid van en interesse voor het verhaal en de iconen/iconische
plekken.
Focus
De focus voor 2022 ligt op:
- Produceren van nieuwe content met focus op (bewegend) beeld
- Versterking van de domein overstijgende samenwerking nation branding water
- Realisatie van digitale beleving Nederland Waterland
- Versterken van regionale aanbodontwikkeling ter versterking van bezoekbaarheid en
beleefbaarheid Nederland Waterland
- Impuls zichtbaarheid door middel van doelgroepcampagnes & influencer marketing
met focus op Vlaanderen en Duitsland
- Netwerken en kennisuitwisseling
Deelname 2023
Over de deelname van Zeeland aan dit meerjarige project in het slotjaar 2023 zijn nog geen
toezeggingen gedaan. Deelname in het jaar 2023 zal t.z.t. worden overwogen en hierover
wordt later geadviseerd.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
.
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Consequenties besluit
Financiële consequenties
Een subsidie van maximaal € 33.333,- ten laste van activiteit 79359 Marketing & Promotie.

Juridische consequenties
.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing

Gedeputeerde Staten

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme
Postbus 63470
2502 JL 's-GRAVENHAGE

Onderwerp

Subsidie voor Verhaallijn Nederland
Waterland 2022.

Zaaknummer

156133

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 20 september 2022

Geacht bestuur,
Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 1 april 2022 delen wij u het volgende mee.
Besluit
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 33.333,-- ten behoeve van de Verhaallijn Nederland
Waterland. Deze subsidie heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een subsidieverzoek
tenminste acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij hebben besloten in uw
geval af te wijken van deze termijn.
De-minimissteun
De aan u verleende subsidie wordt verleend in de vorm van de-minimissteun als bedoeld in de deminimisverordening (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352). Gezien uw verklaring d.d. 31 maart 2022
wordt het in artikel 3, lid 2, van de de-minimisverordening vastgestelde plafond met deze steun niet
overschreden.
Motivering
Met het uitvoeren van uw activiteiten wordt uitvoering gegeven aan de ambitie van de Provincie
Zeeland om de duurzame groei van het internationale bezoek aan Zeeland te versterken. Daarnaast
draagt het bij aan onze ambitie om toerisme te spreiden over Zeeland met de verscheidenheid van
Zeeuwse verhalen en belevingen. De activiteiten van de Verhaallijn Nederland Waterland versterken
het verhaal rondom de Zeeuwse Deltawerken.
Prestatieafspraken en prestatiebewijzen
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:
U ontvangt ten behoeve van de Verhaallijn Nederland Waterland 2022 een bedrag van maximaal
€ 33.333,--.
Als prestatiebewijs geldt een inhoudelijk verslag met beeldmateriaal, plan van aanpak regionale
aanbodversterking Zeeland en een overzicht van de doelgroepencampagnes.

Meldplicht
• Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij
wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel
zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet
kunnen leveren van het prestatiebewijs);
of
- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen
zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op tijd kunnen
indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).
• Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van het project schriftelijk bij
ons te melden.
Overige verplichtingen
 Het project dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het projectvoorstel en de bijbehorende
begroting.
 Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat het project mede mogelijk
is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te geschieden via
de door u te gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze
subsidie een bewijsstuk te overleggen.
Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat
dat indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het
toegezegde subsidiebedrag met een maximum van € 1.667,-- wordt verlaagd.
Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75% van de verleende subsidie. Dit voorschot van € 25.000,--,
afgerond naar boven, zullen wij binnenkort overmaken op uw rekeningnummer
onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Verantwoording en vaststelling
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 31 december 2022 is afgerond.
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 1 april 2023, dient u ten behoeve van de
subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit het hierboven
genoemde prestatiebewijs en een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project
mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.
U dient deze stukken toe te zenden aan:
Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en
Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG.

of

het mailadres van de afdeling Personeel,
Omgeving en Juridische Zaken (POJZ),
Cluster subsidies:
subsidies@zeeland.nl

Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in
dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het
subsidiebedrag definitief te bepalen.
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.8.8 van het Algemeen subsidiebesluit
Zeeland 2013. Hierin staat dat de subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk
gerealiseerde, uit het prestatiebewijs blijkende, prestatieafspraak.
Openbaar
De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is
openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en
adresgegevens, die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden
geanonimiseerd.

Behoort bij brief met zaaknummer: 156133
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Subsidieverordening/-besluit
Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat uw subsidie wordt verleend op basis van
arrangement 2, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.8.1 tot en met 1.8.8
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt
gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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