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Op 6 oktober 2020 hebben wij het Uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024 vastgesteld. U kunt het inzien op
www.cultuurnotagroningen.nl. Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het Strategische beleidskader
cultuur 2021-2028 'Wij zijn cultuur!' en de daaraan gekoppelde criteria die Provinciale Staten op
13 november 2019 hebben vastgesteld. Op basis van dit beleidskader en de subsidieregeling Kadernota cultuur
2021-2028 provincie Groningen konden organisaties een aanvraag bij ons indienen.
Op 29 januari 2020 heeft u uw subsidieaanvraag 2021-2024 ten behoeve van "Noord Nederlands Toneel" voor
het Uitvoeringsprogramma cultuur aan ons toegezonden. Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag
gelezen met hierin de voorgenomen activiteiten die u in de komende beleidsperiode wilt gaan verrichten.
U vraagt jaarlijks een bedrag van € 150.000,- aan voor uw activiteiten.
Uw subsidieaanvraag is getoetst aan de door Provinciale Staten vastgestelde subsidieregeling Kadernota
cultuur 2021-2028 provincie Groningen. De Kunstraad Groningen heeft aan de hand daarvan haar advies over
uw subsidieaanvraag aan ons uitgebracht.
Wat is ons besluit
Uw aanvraag past binnen de beleidskaders van het Strategisch beleidskader cultuur 2021-2028 'Wij zijn
Cultuur!' en de subsidieregeling Kadernota cultuur 2021-2028 provincie Groningen. Daarom hebben wij
besloten om "Noord Nederlands Toneel" op te nemen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 en u een
bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 42.000,- per jaar. Dit bedrag kan in de komende jaren jaarlijks
worden verhoogd met het door Provinciale Staten vastgestelde accres.
Omdat wij, samen met de gemeente Groningen, uw organisatie hebben aangemerkt als cultuurpijler voor
theater verlenen wij u tevens een jaarlijkse subsidie van € 43.750,- voor uw cultuurpijleractiviteiten.
Het subsidiebedrag voor uw instelling is conform het advies van de Kunstraad. Gelet op de beschikbare
financiële middelen ligt het bedrag dat wij beschikbaar stellen lager dan het bedrag dat u hebt aangevraagd.
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De door u gevraagde provinciale bijdrage heeft betrekking op de ambitie om de activiteiten in de provincie te
versterken. De Kunstraad oordeelt gezien de kwaliteit van de recente coproducties positief over deze ambitie.
Recente coproducties, zoals De Poolse Bruid en Mijn Ede laten zien dat het NNT uitstekend bijdraagt aan de
strategie Sterke Basis en ruimte voor vernieuwing. Uw gezelschap genereert zeer diverse activiteiten, variërend
van grootschalige internationale producties, een lokaal programma gericht op jongeren tot een uitgebreid
talentontwikkelingsprogramma voor makers. Het NNT werkt op een inventieve en interdisciplinaire samen met
Club Guy and Roni, maar ook met andere partners, bijvoorbeeld in NITE en Station Noord. In Coronatijden
heeft u het hybride digitale model NITE Hotel ontwikkelt, dat zelfs internationaal overgenomen lijkt te worden.
Met al uw activiteiten is het NNT verweven in de haarvaten van het gehele lokale bestel, trekt nieuw publiek en
draagt bij aan de strategieën Samenleven met Cultuur en Overal Cultuur. We blijven graag in gesprek met u
over uw jaarplannen en begroting.
Waarvoor verlenen wij subsidie
Wij subsidiëren uw instelling voor uw bijdrage aan de volgende strategische lijnen uit onze Strategisch
beleidskader cultuur 2021-2028 'Wij zijn Cultuur':
1. Sterke basis en ruimte voor vernieuwing
2. Samenleven met cultuur
3. Overal Cultuur
Subsidie voor 2021
Wij realiseren ons dat uw aanvraag voor de nieuwe cultuurnota-periode geschreven is op een moment dat de
wereld nog niet getroffen werd door het corona virus. Deze crisis heeft gevolgen voor de cultuursector en
hoogstwaarschijnlijk ook voor uw instelling. Wij vragen de komende jaren van de instellingen dat zij laten zien
dat zij flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan deze tijd. Het jaarplan/activiteitenplan wordt deze
cultuurperiode belangrijk voor de toetsing of uw instelling nog aansluit bij onze strategieën en of de activiteiten
nog in verhouding staan tot de toegekende subsidie.
Vooruitlopend op de subsidieverlening voor het jaar 2021 verstrekken wij alvast een voorschot van € 21.437,50
voor het eerste kwartaal. Dit wordt begin 2021 aan u overgemaakt op rekeningnummer
ten name van Noord Nederlands Toneel onder vermelding van het documentnummer van deze brief "2020099358".
Dit betalingsvoorschot wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening voor 2021 onder de voorwaarde dat
wij voor 1 februari 2021 een activiteitenplan en begroting voor 2021 ontvangen en deze worden goedgekeurd
door ons.
U geeft in het activiteitenplan en de begroting duidelijk aan:
- hoe u omgaat met de veranderde omstandigheden naar aanleiding van de corona-crisis;
- welke inhoudelijke en financiële aanpassingen u maakt als gevolg van het afwijkend besluit van het Rijk
(BIS), de landelijke fondsen en/of de provincie ten opzichte van uw aanvraag;
- op welke manier u met uw activiteiten bijdraagt aan de strategieën.
- en tot slot op welke manier u concreet invulling gaat geven aan het cultuurpijlerschap.
Wij zullen hierover ook met u het gesprek aangaan en maken daarvoor op korte termijn (november) met u een
afspraak. Hiermee wijken we dit eerste jaar af van de verplichting zoals hieronder genoemd om voor 1 oktober
uw jaarplan en begroting in te dienen. U kunt de gevraagde informatie per post, maar bij voorkeur per e-mail
aan ons toesturen (subsidies@provinciegroningen.nl).
Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. U dient jaarlijks voor 1 oktober (vanaf oktober 2021) uw subsidieaanvraag voor het daarop volgende
jaar in. In deze subsidieaanvraag laat u middels een jaarplan en begroting voor het volgende jaar zien
hoe u invulling geeft aan de strategieën uit onze Strategisch beleidskader cultuur 2021-2028
'Wij zijn Cultuur!' en hoe u uw activiteiten en bedrijfsvoering aanpast aan de dan geldende coronamaatregelen.
2. Loonkosten zijn alleen subsidiabel voor zover ze de salarisnorm uit de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) niet overschrijden. Dit geldt ook wanneer uw
instelling niet onder de WNT valt.
3. Voor het verrichten van rechtshandelingen, zoals genoemd in artikel 4:71 van de Algemene wet
bestuursrecht (bijvoorbeeld het wijzigen van uw statuten, het kopen c.q. verkopen van registergoederen

en het oprichten van c.q. deelnemen in een rechtspersoon), dient u voorafgaand toestemming aan ons
college te vragen.
4. U past de Governance Code Cultuur toe en geeft aan op welke manier dat gebeurt.
Staatssteun
De subsidie die aan het Noord Nederlands Toneel wordt verstrekt vormt staatssteun in de zin van artikel 107,
eerste lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Sommige steunmaatregelen
kunnen als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd. In de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) worden bepaalde categorieën van steun met de interne markt
verenigbaar verklaard. De te subsidiëren activiteiten vallen onder artikel 53 van de AGVV, waarin de 'steun voor
cultuur en instandhouding van het erfgoed' is opgenomen. Ten aanzien van deze subsidie wordt dan ook
toepassing gegeven aan de AGVV (Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014,
gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017). Hieraan worden de volgende
voorwaarden en vereisten verbonden:
1. De subsidie voor uw instelling wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk I en
artikel 53 van de AGVV.
2. Er wordt geen subsidie verstrekt aan een onderneming in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 1,
vierde lid, onder c, van de AGVV.
3. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGVV wordt betaling van subsidie uitgesloten indien ten
aanzien van de instelling een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de
Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
4. Met betrekking tot de hoogte van de subsidie wordt toepassing gegeven aan artikel 53, achtste lid, van
de AGVV.
5. De kosten waarvoor de subsidie mag worden aangewend vallen onder de kosten zoals opgenomen in
artikel 53, vijfde lid, van de AGVV.
6. 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.
Welke wet- en regelgeving is van toepassing
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017,
de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 en de subsidieregeling Kadernota cultuur 2021-2028
provincie Groningen van toepassing. Deze informatie vindt u op onze website
www.provinciegroningen.nl/subsidies.
Bent u het niet eens met dit besluit
Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. 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.
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.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Heeft u nog vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieteam, telefoonnummer 050 - 316 4700.
U kunt ons ook mailen via subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl of een brief sturen naar Provincie
Groningen, Subsidieteam, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Om u snel van dienst te kunnen zijn raden wij aan om bovenstaand dossiernummer te vermelden.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw accountbeheerder
telefoonnummer
en per e-mail via

:
.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw activiteiten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

