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Middelburg, 21 december 2021
Geacht bestuur,
Naar aanleiding van uw aanvraag van 30 augustus 2021 en aanvullende mail van 26 november 2021,
waarin u verzoekt om een subsidie ten behoeve van compensatie van gederfde inkomsten en
gemaakte extra kosten over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 als gevolg van coronamaatregelen
van het kabinet die niet uit hoofde van andere regelingen of bijdragen worden gedekt, en de door u
verstrekte aanvullende informatie delen wij u het volgende mede.
Besluit
- Wij verlenen u een subsidie van € 178.311,-- ten behoeve van gederfde inkomsten en
gemaakte extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet over de periode
van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 die niet uit hoofde van andere regelingen of bijdragen wordt
gedekt.
- Tevens hebben wij besloten deze subsidie gelijktijdig vast te stellen op € 178.311,--.
Met uw aanvraag en aanvullende mailberichten heeft u ons een opgave van de gederfde inkomsten en
gemaakte extra kosten toegezonden, vergezeld van een passage uit uw winst- en verliesrekening en
facturen. Op basis van deze opgave/verantwoording hebben wij de gederfde inkomsten en extra
kosten berekend op in totaal € 222.889,--.
Op basis van de AGVV bedraagt de subsidie 80% van deze kosten is € 178.311,--. Voor een nadere
toelichting over de AGVV, zie onderstaande paragraaf Staatssteun in deze brief.
Op grond van de door u ingezonden stukken hebben wij besloten de subsidie gelijktijdig vast te stellen.
Op basis van deze verantwoording hebben wij besloten de subsidie vast te stellen.
Motivering
De Provincie Zeeland heeft van het Rijk een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van primair
provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen voor misgelopen inkomsten over de periode van 1
maart tot 1 juni 2020 als gevolg van de coronamaatregelen van overheidswege, de zogenoemde
Specifieke uitkering (SPUK) Cultuur 2020.
Aangezien het verlenen van subsidies op grond van deze rijksbijdrage niet past binnen de kaders van
de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013,
hebben Provinciale Staten van Zeeland een afzonderlijk besluit genomen om het verstrekken van
subsidies in het kader van deze Specifieke uitkering Cultuur mogelijk te maken.
Provinciale Staten van Zeeland hebben in hun vergadering van 17 december 2021 besloten in het
kader van de Specifieke uitkering Cultuur 2020 aan een aantal instellingen een subsidie te verstrekken
ter dekking van gederfde inkomsten en gemaakte extra kosten over de periode van 1 maart tot 1 juni
2020 als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet die niet uit hoofde van andere regelingen

of bijdragen worden gedekt. Deze subsidie betreft een begrotingssubsidie krachtens de Algemene wet
bestuursrecht.
Dit statenbesluit dient als grondslag voor het verstrekken van deze subsidie.
Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat er bij deze subsidie sprake is
van staatssteun, maar dat deze steun verleend kan worden onder toepassing van artikel 53 van de
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (PbEU L 187 van 26 juni 2014) (hierna: AGVV). Dit brengt met zich mee dat de steun dient te
voldoen aan de algemene voorwaarden in hoofdstuk I van de AGVV en aan de specifieke
voorwaarden van artikel 53 van de AGVV.
Artikel 53 van de AGVV ziet op steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed. De steun kan de
vorm hebben van investerings- en exploitatiesteun. De in aanmerking komende kosten zijn de kosten
zoals bepaald in het vierde en vijfde lid van artikel 53 van de AGVV. U heeft hier in uw opgave
rekening mee gehouden. De subsidie bedraagt het in het achtste lid van artikel 53 van de AGVV
bepaalde maximum van 80% van de in aanmerking komende kosten. U diende bij uw opgave tevens
rekening te houden met inkomsten uit hoofde van andere regelingen of bijdragen. Bij deze wijzen wij u
zekerheidshalve op de regels inzake cumulering in artikel 8 van de AGVV.
De subsidie wordt aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering
uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na de bekendmaking ter kennisgeving aanbieden
aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de
kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is
dat onderhavige beschikking niet onder de AGVV valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidie moet
worden teruggevorderd.
In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.
Financiële afhandeling
Het bedrag van € 178.311,-- zullen wij binnenkort overmaken op uw rekeningnummer
onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
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.
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Toepasselijke regelgeving
Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Daarnaast dienen, nu de subsidie wordt verleend onder toepassing van de AGVV, de voorwaarden
van de AGVV in acht te worden genomen. Begunstigden van staatssteun hebben een eigen
verantwoordelijkheid om na te gaan of aan de staatssteunregels wordt voldaan. De AGVV kan worden
geraadpleegd via het EU publicatieblad: http://eur-lex.europa.eu.
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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