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Geachte heer De Vries, Uw kenmerk

Op 23 januari 201 8 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van de 
Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord-Holland 
201 7 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U vraagt deze subsidie 
aan voor uw project ‘aanbrengen topsport coating laag op de Sjoerd 
Huisman Piste'. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens 
uw aanvraag € 72.500,-. U vraagt een subsidie aan van € 36.250,-.

Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of 
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van 
mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun, 
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder artikel 55 
van de Verordening (EU) nummer 702/2014 van de Commissie van 25 
juni 201 5 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 
1 07 en 1 08 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (hierna te noemen AGVV).
In artikel 55 wordt aangegeven dat steun voor sportinfrastructuur 
verenigbaar is met de interne markt, mits de in dit artikel en in 
hoofdstuk 1 vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.

Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Het totaal van de aangevraagde subsidiebedragen overschrijdt het 
beschikbare budget. Daarom hebben wij conform artikel 1 1 van de 
uitvoeringsregeling alle aanvragen, die voor subsidie in aanmerking 
komen, gerangschikt op een prioriteitenlijst. Uw aanvraag hoort bij de 
aanvragen die binnen het beschikbare budget kunnen worden 
gehonoreerd.

Gelet op artikel(en) 1, 2 en 3 van de uitvoeringsregeling hebben wij dan Houtplein 33
ook besloten uw organisatie een subsidie te verlenen voor € 36.250,-. 20l 2 DE Haarlem
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Onderbouwing
Door het aanbrengen van de beoogde coating laag wordt voldaan aan 
de C.E.E. sportregels 201 3, waardoor wedstrijden op internationaal 
niveau mogelijk zijn.
In de bij uw aanvraag gevoegde verklaring van de KNSB wordt 
aangegeven dat de locatie - na de doorgevoerde investering - als 
trainingslocatie gebruikt zal gaan worden door de selectie RTC Noord
west selectie en daarmee een belangrijke verbetering zijn voor de 
opleiding van de rijders in het Westen van het land. Tot nu toe 
ontbreekt hiervoor een piste met een coating laag.
Met bovenstaande voldoet uw project aan de criteria van de 
uitvoeringsregeling.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking 
komende kosten (begroot op € 72.500,-) tot maximaal € 36.250,-.

Het gaat om de volgende, door u opgegeven, kosten:
- Vesmaco coating €
- schoonmaken baan, egaliseren en transport

coating uit Italië €
- reis- en verblijfkosten werknemers Vesmaco €
- extra inzet vrijwilligers ter ondersteuning

Vesmaco (1 50 uur) €
- belijning, afplakken boarding
- Onvoorzien, administratie, PR

56.400,-

3.500, - 
5.000,-

2.500, -
€ 750,-
€ 4.350,-

Totale subsidiabele kosten € 72.500,-

BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw organisatie zijn te verrekenen 
ofte compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te 
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten 
opgenomen.

Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende 
verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:

U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten 
van de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 
maanden na dit feit aan ons te melden;
U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of 
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op 
de begroting vooraf aan ons te melden; 
voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project 
gebruikt u de formulieren voor ‘Voortgang project en melden 
wijzigingen’, te downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ 
(www.noord-holland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. 
Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;
U dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de 
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord- 
Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord- 
Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden
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