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Onderwerp

: Beschikking REP26 Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee

Geachte heer
Op 7 november 2017 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen inzake het Ruimtelijk Economische
Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL). De definitieve versie is door u per mail ingediend op 16 januari 2018. Het
betreft het project 'Werelderfgoedcentrum Waddenzee'.
Ten aanzien van uw aanvraag heeft toetsing plaatsgevonden op de voorwaarden die gelden voor het REP. Wij
hebben besloten om u voor het project 'Werelderfgoedcentrum Waddenzee' een subsidie te verlenen vanuit het
REP. Het project sluit aan bij de inhoud en hoofddoelstelling van dit programma en dan meer specifiek bij
opgave B (Versterking belangrijke bestaande clusters), programmalijnen 7 (Toerisme).
De toegekende REP-subsidie voor dit project is eenmalig en bedraagt maximaal € 3.600.000,-. Dit is een
bijdrage in de totale geraamde subsidiabele projectkosten ad. € 16.668.000,- op basis van uw ingediende
aanvraag met begroting en projectplan (zie voor de specificatie van genoemde kosten bijlage 2 bij deze brief).
Het subsidiebedrag zal naar evenredigheid worden verlaagd indien de werkelijke subsidiabele kosten lager
worden vastgesteld dan de geraamde subsidiabele kosten.
Naast deze REP-bijdrage stellen wij een bijdrage beschikbaar van maximaal € 1.400.000,- vanuit het
Investeringsbudget Lauwersoog, ESFI. (zie bijlage 1 bij deze brief).

Doel project
Het hoofddoel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) is het brengen van bewustzijn en bevestiging
van de waarde van de Waddenzee en het Lauwersmeergebied aan een groot publiek. Naast dit hoofddoel is het
trekken van meer bezoekers en inkomsten naar het gebied ter ondersteuning van een duurzame economie van
belang. Het middel om deze doelen te bereiken is een internationaal georiënteerd centrum op het
Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog. Het WEC wil 150.000 bezoekers naar de regio te brengen. Het
WEC dient daarnaast een internationaal voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheid.

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
050 316 4911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

Voorwaarden
Voor de beschikbaar gestelde REP-bijdrage maakt het Uitvoeringskader REP-ZZL Groningen dat op 10-122013 door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is vastgesteld onverkort en onvoorwaardelijk deel
uit van deze beschikking. Deze en onderstaande voorwaarden zijn zowel voor u van toepassing.
1. De te verstrekken subsidie merken wij aan als staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ten aanzien van de aan u te verstrekken
subsidie wordt toepassing gegeven aan 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 2014, L 187/1; hierna: AGVV). De te
subsidiëren activiteit valt onder artikel 55 van de AGVV: "Steun voor sportinfrastructuur en
multifunctionele recreatieve infrastructuur".
2. Wij wijzen u er in dit verband nadrukkelijk op dat de subsidie slechts wordt verstrekt voor zover deze
niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 55 van de AGVV.
3. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om het Werelderfgoedcentrum te
bouwen (publieke deel) of te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis
plaats, rekening houdende met de geldende aanbestedingsregels, overeenkomstig het zesde lid van
artikel 55 van de AGVV.
4. Indien ter zake van de te subsidiëren activiteiten reeds door een ander bestuursorgaan of door de
Europese Commissie steun is verstrekt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig aangepast dat het
totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de AGVV is toegestaan.
5. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGVV wordt betaling van subsidie uitgesloten indien ten
aanzien van uw onderneming een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de
Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
6. Subsidie wordt niet verstrekt indien uw onderneming wordt aangemerkt als een onderneming in
moeilijkheden, als bedoeld artikel 2, onderdeel 18 van de AGVV.
7. U hanteert een gescheiden adminstratie voor de kosten van het publieke en private gedeelte van de
investering.
Conform artikel 9 van de AGVV worden de publicatieverplichtingen door ons nageleefd.
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. In dit gesprek
zullen wij deze beschikking en de bijbehorende verplichtingen nader toelichten.
Wij verzoeken u in alle correspondentie naar aanleiding van dit besluit, het kenmerk, de genoemde projectnaam
en het projectnummer te vermelden, zoals genoemd in de aanhef van deze brief.

Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar
maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.provinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als
u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden
weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor
een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige
voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.
Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project.
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Bijlage 1
Investeringsoverzicht
publieke functie project 'WerelderfgoedCentrum Waddenzee'
Omschrijving
1. WEC Experience

bedragen in euro's

- WEC experience
- WEC vertrekhal
subtotaal 1

bedragen in euro's

3.247.000
967.000
4.214.000

2. WEC ZeehondenExperience
- WEC ZeehondenExperience
- Aquarium
- Klinisch
- Science
subtotaal 2

5.193.000
1.877.000
1.647.000
657.000
9.374.000

3. Science Field Office en Campus
- Educatie & Innnovatiel
- Campus
subtotaal 3

1.400.000
1.089.000
2.489.000
225.000

4. Kantoor WEC
5. Buitenruimte

3.150.000
-/- 295.000

6. Taakstellende besparing

Totale projectkosten (publieke functie)*

19.155.000

*additioneel wordt er nog € 10,5 mln. geïnvesteerd ten behoeve van de commerciële functie
(o.a. hotel, kantoor, restaurant en 'marktplaats')

Financiering
publieke functie project 'WerelderfgoedCentrum Waddenzee'
In de financiering van het project is als volgt voorzien:
Financieringsbron
Private bijdragen:
• Zeehondencentrum
• Overig privaat
Publieke bijdragen:
• Waddenfonds
• Gemeente De Marne
• Provincie Groningen (Investeringsbudget, ESFI)
• Provincie Groningen (REP-ZZL)

Totale financiering project

bedragen in euro's
3.000.000
505.000
9.650.000
1.000.000
1.400.000
3.600.000

19.155.000

Bijlage 2 bij subsidieverleningsbeschikking REP, projectnummer REP-26
Het project, omschreven in het subsidieaanvraagformulier met bijbehorende bijlagen, is ontvangen op 7 november
2017. De ontvangstbevestiging is op 8 november 2017 aan u verzonden. De verzenddatum van deze brief geldt
als startdatum van het project.
Projectperiode:
- Startdatum project
- Einddatum project

: 08-11-2017
: 30-06-2021

Kosten
De subsidiabele projectkosten (exclusief BTW) voor het REP zijn als volgt opgebouwd:
Omschrijving

bedragen in euro's

bedragen in euro's

1. WEC Experience
- WEC experience
- WEC vertrekhal
subtotaal 1

3.247.000
967.000
4.214.000

2. WEC ZeehondenExperience
- WEC ZeehondenExperience
- Aquarium
- Klinisch
- Science
subtotaal 2

3. Kantoor WEC
4. Buitenruimte

Totale subsidiabele projectkosten
REP-bijdrage (21,6 %)

5.193.000
1.877.000
1.647.000
657.000
9.374.000
225.000
2.855.000

16.668.000
3.600.000

