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Onderwerp

Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Provinciale Staten op 9 december 2011 het statenvoorstel
“Sportplan Brabant 2016” en op 19 maart 2013 de Subsidieregeling sport
Noord-Brabant 2013-2016 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op basis van de tender voor hippische
sportaccommodaties voor topsportwedstrijden en –evenementen (2012) geen
subsidie hebben verleend, en zij het hiervoor bestemde budget uit de
Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 hebben gereserveerd om op
een later moment weer te kunnen inzetten;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het Sportplan Brabant 2016 inzetten
op de kansrijke cross-over tussen sport en technologische innovatie en dat zij
zich daarbij onder andere richten op fieldlabs voor (top)sportonderzoek;
Overwegende dat uit de voortgangsrapportage 2012 van de door Gedeputeerde
Staten als DAEB aangewezen Stichting Sports & Technology blijkt dat er in de
eerste fase van het innovatietraject onvoldoende startkapitaal beschikbaar is om
ideeën voor technologische sportinnovaties die vanuit de Brabantse fieldlabs
ontstaan, te helpen verwezenlijken;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten haar subsidie voor de ondersteuning
van sporttalenten via één Brabantse organisatie ter beschikking wil stellen
teneinde tot een meer efficiënte en met NOC*NSF afgestemde aanpak van
talentbegeleiding te komen;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten een scherpere focus in de bijzondere
breedtesportprojecten wenst aan te brengen, teneinde de sportbeoefening van
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bepaalde doelgroepen een sterkere en zodoende meer duurzame impuls te
geven;
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Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016 wordt als volgt gewijzigd:
A.

Aan artikel 1.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3.
In afwijking van het tweede lid, worden subsidies als bedoeld in
artikel 2.2 verstrekt in de vorm van een geldlening.

B.

1.
2.

C.

In artikel 2.1a wordt “gemeenten” vervangen door: kleine
ondernemingen.

D.

Artikel 2.2. komt te luiden:
Artikel 2.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verbouwen
of herinrichten van sportaccommodaties ten behoeve van de organisatie
van hippische topsportwedstrijden.

E.

Artikel 2.3 komt te luiden:
Artikel 2.3 Weigeringsgronden

Artikel 2.1 wordt vernummerd tot artikel 2.1a.
Er wordt een artikel ingevoegd luidende:
Artikel 2.1 Begripsbepalingen specifiek
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. CDI2*: internationale dressuurwedstrijd met een
classificatie van twee sterren;
b. CIC2* of CCI2*: internationale eventingwedstrijd met een
classificatie van twee sterren;
c. CSI2*: internationale springwedstrijd met een classificatie
van twee sterren;
d. hippische topsportwedstrijden: hippische wedstrijden in de
Olympische disciplines springen, dressuur en eventing die
staan genoemd op de internationale wedstrijdkalender van
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie voor
2013 en 2014;
e. kleine onderneming: onderneming waar minder dan 50
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het
jaarlijks balanstotaal niet de € 10.000.000 overschrijdt;
f. KNHS: Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie.
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Subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager voor dezelfde
kernsport een aanvraag heeft ingediend onder paragraaf 3 van deze
subsidieregeling.
F.
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Artikel 2.4 komt te luiden:
Artikel 2.4 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen,
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a.
de sportaccommodatie is gelegen binnen het grondgebied van
de provincie Noord-Brabant;
b.
het project is gericht op het laten voldoen van de
sportaccommodatie aan de actuele eisen die door de
desbetreffende internationale sportorganisaties gesteld worden;
c.
uit de prestaties blijkt dat er in de sportaccommodatie in 2013
ten minste een hippische topsportwedstrijd heeft
plaatsgevonden die geclassificeerd is als CSI2*, CDI2*, CIC2*
of CCI2* en hoger;
d.
in 2014 worden binnen de sportaccommodatie ten minste twee
hippische topsportwedstrijden gehouden die geclassificeerd zijn
als CSI2*, CDI2*, CIC2* of CCI2* en hoger;
e.
de sportaccommodatie omvat faciliteiten die voor ten minste
80% van de capaciteit bedoeld zijn voor sportbeoefening;
f.
de sportaccommodatie wordt jaarlijks voor ten minste 20%
door andere prof- of amateursporters gebruikt;
g.
de sportaccommodatie wordt gebruikt voor trainingen van
Brabantse sporters met de KNHS-status ‘Belofte’, ‘Nationaal
talent’ of ‘Internationaal talent’;
h.
tot de sportaccommodatie wordt op transparante en nietdiscriminerende basis toegang verleend of zal toegang worden
verleend;
i.
de sportaccommodatie is geschikt of wordt geschikt gemaakt
voor gehandicapten en breedtesport;
j.
de sportaccommodatie biedt organisaties die mensen met een
beperking begeleiden, scholen, en organisaties die
Beloftentrainingen van de KNHS Noord-Brabant uitvoeren de
mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van
de accommodatie;
k.
het project draagt in positieve zin bij aan de ontwikkeling van
de economie of regionale economie;
l.
het project leidt binnen drie jaar na realisatie tot een netto
toename van het aantal werknemers in de betrokken
sportaccommodatie in vergelijking met het gemiddelde van de
voorbije twaalf maanden, waarbij deze werkgelegenheid ten
minste voor drie jaar blijft behouden;
m.
het project kan voor 1 januari 2018 worden gerealiseerd,
blijkend uit planning en een overzicht van de procedures van
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n.

o.

publiekrechtelijke besluitvorming die ten behoeve van het
project worden doorlopen;
het project heeft de instemming en planologische medewerking
van de gemeente waarin het project plaatsvindt, blijkend uit een
schriftelijke verklaring;
aan het project liggen ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op
welke wijze voldaan wordt aan de vereisten in deze
paragraaf;
2°. een sluitende exploitatiebegroting voor ten minste tien
jaar;
3°. een sluitende investeringsbegroting;
4°. een definitieve financieringsofferte van een bankinstelling.

G.

In artikel 2.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Onderdeel d komt te luiden:
d.
kosten voor de inrichting van de sportaccommodatie, die
niet aard- en nagelvast met de sportaccommodatie zijn
verbonden;
2.
Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g
door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd,
luidende:
h.
kosten voor de verwerving van grond of het inbrengen
van de waarde van de grond die de aanvrager reeds in
bezit heeft.

H.

In artikel 2.7 wordt “tenderperiode van 1 april 2013 tot en met 31
december 2013” vervangen door: 6 januari 2014 tot en met 30 juni
2014.

I.

In artikel 2.8 wordt “tenderperiode van 1 april 2013 tot en met 31
december 2013” vervangen door: periode van 6 januari 2014 tot en
met 30 juni 2014 en wordt “€ 0” vervangen door: € 1.000.000.

J.

In artikel 2.9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Het eerst lid komt te luiden:
1.
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2,
bedraagt maximaal € 500.000.
2.
In het tweede lid wordt “25.000” vervangen door: € 200.000.

K.

Artikel 2.10 komt te luiden:
Artikel 2.10 Verdeelcriteria
1.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2.
Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het
bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van
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3.

de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als
datum van binnenkomst.
Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden
overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag
binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel
van loting.

L.

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2.10a Subsidieverlening
1.
Subsidie in de vorm van een geldlening wordt verleend onder
de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en
de provincie een overeenkomst ter uitvoering van de
subsidiebeschikking tot stand komt.
2.
In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, en in de
beschikking tot subsidieverlening wordt een regime voor
betaling van rente en aflossing opgenomen.

M.

In artikel 2.11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
In onderdeel a wordt “2017” vervangen door: 2018.
2.
Onderdeel b komt te luiden:
b.
de accommodatie wordt ten minste gedurende vijf jaar na
vaststelling van de subsidie gebruikt ten behoeve van de
organisatie van topsportwedstrijden;
3.
Onderdeel c vervalt.
4.
Onderdeel d tot en met f worden geletterd tot c tot en met e.
5.
Onderdelen d en e komen te luiden:
d.
de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds
voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van
de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer
dan twaalf maanden bedraagt;
e.
de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan
de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als
bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de
Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze
desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.

N.

In artikel 2.13, eerste lid, wordt “80%” vervangen door: 100%.

O.

In artikel 4.9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
In de aanhef wordt “1 april 2013 tot en met 31 december
2013” vervangen door: 1 januari 2014 tot en met 30 juni
2016.
2.
In onderdeel a wordt “€ 200.000” vervangen door: € 0.
3.
In onderdeel c wordt “€ 200.000” vervangen door: € 0.
4.
In onderdeel d wordt “€ 250.000” vervangen door: € 0.
5.
In onderdeel g wordt “€ 200.000” vervangen door: € 0.
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P.

Na paragraaf 4 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 4a Technologische sportinnovatie
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Artikel 4a.1 Begripsbepalingen specifiek
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.
de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor
vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG)
Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op de-minimissteun, Pb EG L 379/05 van 28 december
2006, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen
wijzigingen;
b.
fieldlab: locatie voor innovatie en onderzoek ten behoeve van
sport of topsport, waar sport, bedrijfsleven en kennisinstellingen
structureel samenwerken;
c.
MKB-bedrijf: bedrijf waar minder dan 250 personen voltijds
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet de 50 miljoen of het
jaarlijks balanstotaal de 43 miljoen niet overschrijdt;
d.
kennisinstelling: geheel of gedeeltelijk door de overheid
gefinancierde onderzoeksorganisatie die activiteiten verricht met
als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te
breiden, niet zijnde een fieldlab.
Artikel 4a.2 Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door:
a.
MKB-bedrijven;
b.
onderwijs- of kennisinstellingen.
Artikel 4a.3 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op technologische
innovatie in de sport.
Artikel 4a.4 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien aan de subsidieaanvrager reeds voor
twee projecten op grond van deze paragraaf subsidie is verstrekt.
Artikel 4a.5 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4a.3 in aanmerking te komen,
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op het ontwikkelen, testen en maken van
testversies van sportproducten;
c. het project wordt uitgevoerd vanuit een door Gedeputeerde Staten
gesubsidieerd fieldlab;
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d.

in het project participeren ten minste twee van de volgende
organisaties:
1°. sportorganisatie;
2°. onderwijs- of kennisinstelling;
3°. MKB-bedrijf;
e. het project is gericht op een beoogde marktintroductie van de
innovatie na afronding van het project;
f. aan het project liggen ten grondslag:
1°. een projectplan inclusief activiteitenplanning, waarin in ieder
geval is opgenomen op welke wijze voldaan wordt aan de
vereisten in deze paragraaf;
2°. een sluitende begroting.
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Artikel 4a.6 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de
subsidie, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.
Artikel 4a.7 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 4a.6 komen de volgende kosten in ieder geval
niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor de accommodatie van het fieldlab;
b. kosten voor reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager en zijn
partners als bedoeld in artikel 4a.5, onder d;
c. reis- en verblijfkosten;
d. kosten voor de aanvraag van patenten;
e. kosten voor deelname aan cursussen, beurzen of workshops;
f. kosten voor salesactiviteiten;
g. kosten voor de aanschaf van productiemiddelen.
Artikel 4a.8 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 6 januari 2014 tot en
met 15 december 2014.
Artikel 4a.9 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als
bedoeld in artikel 4a.3 voor de periode van 6 januari 2014 tot en met
15 december 2014 vast op € 90.000.

Artikel 4a.10 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4a.3, bedraagt
maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten tot een
maximum van € 7.500 per project.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt indien aan de
subsidieaanvrager reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is
verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het
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totale bedrag aan subsidies over een periode van drie
belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun van €
200.000 voor rechtspersonen niet wordt overschreden.
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Artikel 4a.11 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het
bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de
subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum
van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden,
dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen
volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel 4a.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat het
project binnen een jaar na subsidieverlening wordt gerealiseerd.
2. De subsidieontvanger kan een aanvraag indienen tot ontheffing
van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, indien het
redelijkerwijs niet mogelijk is om te voldoen aan deze verplichting.
Artikel 4a.13 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door het overleggen van
een activiteitenverslag.
Q.

Paragraaf 5 en 6 vervallen.

R

In artikel 7.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Onderdeel a en b worden geletterd tot b en c.
2
Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
a.
de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden
voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in
Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie
van 15 december 2006 betreffende de toepassing van
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op deminimissteun, Pb EG L 379/05 van 28 december
2006, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te
stellen wijzigingen;

S.

Artikel 7.3 onder a komt te luiden:
a. deelname van gehandicapten aan sport door het aanbieden van
sportactiviteiten;
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T.

In artikel 7.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Het tweede lid vervalt.
2.
Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en
derde lid.
3.
In het tweede lid vervalt "onder 2°.,".

U.

In artikel 7.8 wordt “voor 31 december 2013” vervangen door: van 1
januari 2014 tot en met 31 december 2014.

V.

In artikel 7.9 wordt “1 april 2013 tot en met 31 december 2013”
vervangen door: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en wordt
“€ 500.000” vervangen door: € 640.000.

W.

In artikel 7.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Voor de tekst wordt de aanduiding “1” geplaatst.
2.
Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2.
Onverminderd het eerste lid onder a, wordt indien aan
de subsidieaanvrager reeds door een ander
bestuursorgaan subsidie is verstrekt, slechts een zodanig
bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan
subsidies over een periode van drie belastingjaren het
maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000
voor rechtspersonen niet wordt overschreden.

X.

De titel van paragraaf 8 komt te luiden:
§ 8 Sport voor ouderen vanaf 55 jaar

Y.

Artikel 8.1 komt te luiden:
Artikel 8.1 Begripsbepalingen specifiek
In deze paragraaf wordt verstaan onder: de-minimissteun: steun die
voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als
opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie
van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en
88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun, Pb EG L 379/05 van 28
december 2006, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te
stellen wijzigingen;

Z.

Artikel 8.3 komt te luiden:
Artikel 8.3 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op deelname van
ouderen van 55 jaar en ouder door het aanbieden van sportactiviteiten.

AA.

In artikel 8.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
In onderdeel e wordt “een bijzondere groep” vervangen door:
ouderen vanaf 55 jaar.
2.
Het tweede lid vervalt.
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3

Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid en “, onder b,”
vervalt.

BB.

In artikel 8.8 wordt “voor 31 december 2013” vervangen door: van 1
januari 2014 tot en met 31 december 2014.

CC.

In artikel 8.9 wordt “1 april 2013 tot en met 31 december 2013”
vervangen door: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en wordt
“€ 500.000” vervangen door: € 260.000.

DD.

In artikel 8.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.
Voor de tekst wordt de aanduiding “1” geplaatst en wordt “€
50.000” vervangen door: € 20.000.
2.
Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2.
Onverminderd het eerste lid, wordt indien aan de
subsidieaanvrager reeds door een ander bestuursorgaan
subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan
subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies
over een periode van drie belastingjaren het
maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000
voor rechtspersonen niet wordt overschreden.

EE.

In artikel 8.12 vervalt onderdeel c en wordt de puntkomma aan het slot
van onderdeel b vervangen door een punt.

FF.

Artikel 8.13 komt te luiden:
Artikel 8.13 Prestatieverantwoording
Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast
op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en de aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

GG.

Artikel 8.14 vervalt.

HH.

Er wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
Paragraaf 8a Jeugdsportfonds

Nummer

179/13

Artikel 8a.1 Begripbepalingen specifiek
In deze paragraaf wordt onder Jeugdsportfonds verstaan: stichting, die
zich inzet om kinderen te ondersteunen, die door het ontbreken van
financiële middelen bij de ouders, geen lid kunnen worden van een
sportvereniging.
Artikel 8a.2 Doelgroep
Subsidie kan op grond van deze paragraaf worden aangevraagd door
gemeenten.
10/16
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Artikel 8a.3 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op deelname van
jeugd aan sportbeoefening.
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Artikel 8a.4 Weigeringsgrond
Subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager reeds voor 1 januari
2014 was aangesloten bij het Jeugdsportfonds Brabant.
Artikel 8a.5 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 8a.3 in aanmerking te komen,
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. de aanvrager is na 1 januari 2014 aangesloten bij het
Jeugdsportfonds Brabant;
c. het project creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 17
jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een
sportvereniging;
d. aan het project liggen ten grondslag:
1°. een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke
wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een berekening van het aantal kinderen, bedoeld onder c;
3°. een sluitende begroting.
Artikel 8a.6 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de
subsidie, komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor contributie van een sportvereniging;
b. kosten voor sportkleding en materialen die specifiek bestemd zijn
voor het desbetreffende type sport.
Artikel 8a.7 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2014.
Artikel 8a.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als
bedoeld in artikel 8a.3, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2014, vast op € 100.000.
Artikel 8a.9 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 8a.3, bedraagt maximaal
50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:
a. € 10.000 voor gemeenten met een aantal kinderen van 750 of
meer als bedoeld in artikel 8a.5, onder c;
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b.
c.

€ 7.500 voor gemeenten met een aantal kinderen tussen de 250
en 750 als bedoeld in artikel 8a.5, onder c;
€ 5.000 voor gemeenten met een aantal kinderen van maximaal
250 als bedoeld in artikel 8a.5, onder c.
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Artikel 8a.10 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het
bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de
subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum
van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden,
dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen
volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
Artikel 8a.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting om ten minste
drie jaar aangesloten te blijven bij het Jeugdsportfonds Brabant.
Artikel 8a.12 Prestatieverantwoording
Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast
op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en de aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling
sport Noord-Brabant 2013-2016.

’s-Hertogenbosch, 10 december 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Toelichting behorende bij de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling sport
Noord-Brabant 2013-2016.

Nummer

179/13

Algemeen
Topsportwedstrijdaccommodaties voor de hippische sport
In de in 2011 vastgestelde subsidieregeling sport is voor drie van de zeven
Brabantse kernsporten budget beschikbaar gesteld om de realisatie van
accommodaties voor topsportwedstrijden te ondersteunen. De hippische sport is
er hier één van.
De hippische sport ontwikkelt zich accommodatiegericht. Er is een toenemende
behoefte aan professionele maneges van hoge kwaliteit waar mensen veilig en
‘met beleving’ kunnen rijden en waar wedstrijden worden georganiseerd waar
de prestatiegerichte rijder (diverse niveaus tot aan topruiters) zijn niveau kan
verbeteren.
Permanente wedstrijdaccommodaties, ingericht voor het allerhoogste niveau
wedstrijden, zijn niet exploitabel. Vanuit een basisaccommodatie zal voor een
topevenement altijd een gedeelte moeten worden op- en afgebouwd. Wel is er
bij evenementenorganisaties steeds meer behoefte aan accommodaties waar al
basisvoorzieningen aanwezig zijn, in plaats van een ‘kaal’ terrein.
De provincie wil daarom ondernemingen faciliteren die vanuit een bestaande,
permanente accommodatie waar reeds internationale hippische
topsportwedstrijden georganiseerd worden, willen doorgroeien naar een hoger
niveau wedstrijdaccommodatie.
Investeren in accommodaties is investeren in ‘hardware’. Dit is alleen kansrijk
als er daarnaast ook nieuwe impulsen komen voor de ‘software’ in de vorm van
activiteiten en evenementen. Daarbij gaat het om het bieden van een interessant
wedstrijdcircuit voor toppers en talenten in Brabant. Voor de provincie is
hiervoor samenwerking en afstemming binnen Brabant en de daarom heen
liggende regio’s van belang.
Maar ook hecht de provincie belang aan de functie van de topaccommodatie
voor de training van beloften, de recreatieve ruitersport, sport voor mensen met
een beperking en de promotie van sport vanuit scholen.
Fieldlabs en technologische sportinnovatie
Het Sportplan Brabant 2016 zet onder andere in op de relatie tussen sport en
technologische innovatie. De provincie ondersteunt de stichting Sports &
Technology die tot doel heeft bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en
sportsector (de ‘gouden driehoek’) bij elkaar te brengen om samen te werken
aan technologische innovatie in de sport. De provincie investeert daarnaast in
de fysieke plekken waar deze samenwerking gestalte krijgt en innovaties in de
praktijk kunnen worden getest. Deze omgevingen worden betiteld als ‘fieldlabs’.
Naast de ‘samenwerkende partijen’ en de ‘ontwikkelomgeving’ is een derde
element van belang om sportinnovaties van de grond te krijgen: budget.
Knelpunt in de huidige praktijk van technologische sportinnovatie is een gebrek
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aan financiering om de eerste stap van idee naar productontwikkeling te kunnen
maken (deze fase in het ontwikkelproces wordt aangeduid met ‘proof of concept’
of ‘proof of principle’). De provincie wil hier een helpende hand bieden.
Daarom is paragraaf 4a toegevoegd om sportinnovatieprojecten vanuit de
Brabantse fieldlabs aan te jagen. In deze projecten gaat het om het ontwikkelen,
testen en maken van testversies van sportproducten.
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De-minimissteun
In het kader van staatssteun is er voor gekozen om voor de paragrafen 4a, 7 en
8 aan te sluiten bij de vrijstellingsvereisten zoals geformuleerd in Verordening
(EG) nr. 1998/2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-verdrag op de-minimissteun (Pb 2006, L379/05). Hiertoe is bepaald
dat niet meer subsidie wordt verstrekt dan tot het drempelbedrag van €
200.000. De subsidieaanvrager dient hier overigens zelf op toe te zien en zelf de
juiste gegevens toe aan te dragen.
Bijzondere breedtesport: Sport voor ouderen van 55 en ouder en Jeugdsportfonds
Hoewel breedtesport primair de verantwoordelijkheid is en blijft van de
Brabantse gemeenten, willen Gedeputeerde Staten helpen om de
sportparticipatie van een aantal bijzondere doelgroepen te verbeteren. In 2014
kiest de provincie voor ouderen van 55 jaar en ouder, en jeugd die om
financiële redenen niet kan sporten. In het laatste geval sluit de provincie aan bij
het landelijk initiatief “Jeugdsportfonds”. Dit zet zich in om kinderen, die door
het ontbreken van financiële middelen van hun ouders niet kunnen sporten, een
sportkans te bieden. De provincie wil Brabantse gemeenten die op 1 januari
2014 nog niet bij het Jeugdsportfonds zijn aangesloten, verleiden om te gaan
deelnemen.
Artikelsgewijs
Artikel 2.5 Subsidievereisten
Onder h Toegang
Onder het op transparante en niet-discriminerende basis toegang verlenen
wordt verstaan dat sporters, medewerkers en bezoekers fair worden bejegend.
Naast transparante toegangsprijzen, houdt een faire bejegening ook in dat geen
onderscheid wordt gemaakt tussen personen op grond van bijvoorbeeld
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit,
hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat en dat er geen sprake is
van intimidatie.
Artikel 2.9 Subsidiehoogte
Eerste lid
In dit artikel is bepaald dat de hoogte van de subsidie in de vorm van een
geldlening maximaal € 500.000 mag bedragen. Omdat een subsidie in de vorm
van een geldlening staatssteun kan bevatten als die lening onder gunstigere
voorwaarden wordt verstrekt dan op de markt het geval is, is er voor gekozen
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om aan te sluiten bij artikel 15 van EG-verordening nr. 800/2008 van de
Commissie (2008/L214/4), de algemene groepsvrijstellingsverordening
(verder: AGVV): Kmo-steun ten behoeve van investeringen en
werkgelegenheid. Het gaat hierbij om steun waardoor ondernemingen
investeringen en werkgelegenheid kunnen realiseren. De steunintensiteit is
maximaal 20% van de in aanmerking komende kosten voor kleine
ondernemingen.
De in aanmerking komende kosten zijn de kosten van investeringen in materiële
en immateriële activa, of de geraamde loonkosten, berekend over een periode
van twee jaar, voor werkgelegenheid die rechtstreeks door het
investeringsproject wordt geschapen.
De steun is als transparant aangemerkt op grond van artikel 5, eerste lid,
onderdeel b van de AGVV. Tevens voldoet de steun aan artikel 8, eerste en
tweede lid, het stimulerend effect.
Berekend wordt of het rentevoordeel binnen de steunpercentages van de AGVV
past. Voor die berekening worden de bepalingen in de Mededeling van de
Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en
disconteringspercentages worden vastgesteld (2008/C 14/02), toegepast,
waarbij er geen leningen zullen worden verstrekt aan ondernemingen met een
zwakke of slechte financiële positie.
Op basis van deze paragraaf zullen er achtergestelde leningen worden verstrekt.
Dat wil zeggen lage zekerheden en dus een relatief hoge opslag. De basisrente
voor tienjaarsleningen bedraagt 2%. De krediet- en risico-opslag varieert dan
tussen de 4 en 6,5%, waarbij het gemiddelde van deze twee 5,25% bedraagt.
Van een andere opslag, zoals liquiditeitsopslag, is in deze situatie geen sprake.
De totale rente bedraagt dan 7,25%. Het te lenen bedrag wordt gemaximeerd
op € 500.000. Als de lening pas wordt afgelost na 10 jaar is het jaarlijkse
voordeel € 36.250 en over een periode van 10 jaar is dat € 362.500. Dat
betekent een totale investering van € 1.812.500 uitgaande van de maximale
steunintensiteit van 20%. Als de investeringen lager zijn zal de looptijd korter
moeten zijn dan wel zal eerder afgelost moeten worden, zodat het totale
rentevoordeel het maximale steunpercentage niet zal overschrijden.
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Artikel 4a.5 Subsidievereisten
Onder c Fieldlab
Op dit moment zijn de volgende fieldlabs voor sportonderzoek door
Gedeputeerde Staten gesubsidieerd:
InnoSportLab De Tongelreep, Eindhoven (zwemmen)
InnoSportLab ’s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch (turnen)
InnoSportLab Sport en Beweeg!, Eindhoven (breedtesport)
Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, Eindhoven (aangepast sporten)
NHB Expert Centre, Deurne (hippische sport)
Fieldlab Atletiek, Vught (atletiek)
Cycling Performance Center, Eindhoven/Veldhoven (wielrennen)
Onder d Sportorganisatie
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Tot een sportorganisatie rekent de provincie sportbonden, sportverenigingen,
fitnesscentra, nationale trainingscentra en regionale talentencentra.
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Artikelen 4a.10, 7.10 en 8.10 Subsidiehoogte
Tweede lid De-minimis
Het bedrag van € 200.000 komt overeen met het drempelbedrag dat de
Europese Commissie heeft vastgesteld ten aanzien van de-minimissteun. Dit
bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun
onder deze drempel behoeft niet te worden aangemeld. In deze subsidieregeling
is ervoor gekozen om bij de subsidieverlening dit bedrag niet te overschrijden.
Het kan echter in de praktijk voorkomen dat een door ons begunstigde
onderneming in de afgelopen drie jaar al eens subsidie of een andere vorm van
steun van een overheidsorgaan heeft ontvangen. Dit moet blijken uit de
“Verklaring de-minimissteun”. Indien de te verlenen subsidie tezamen met de
reeds ontvangen steun een bedrag van € 200.000 overschrijdt, zal in dat
specifieke geval onderzocht worden of er op grond van een andere
vrijstellingsverordening subsidie kan worden verstrekt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten

Nummer: 3509562
Uitgegeven, 11 december 2013
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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