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Goedenavond allemaal, 

  

Op persoonlijke titel en nog niet intern afgestemd heb ik een begin gemaakt met de verhaallijn voor 

de aanstaande besluitvorming m.b.t. het WK Wielrennen. 

Kunnen jullie dit stuk aanvullen met jullie overwegingen / opmerkingen? Ik heb bewust nog niet 

gekeken naar het stuk uit Limburg. 

  

Nadat we alle overwegingen hebben verzameld kunnen we een en ander verwerken in de GS en PS 

stukken. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel.       @OpFietse 
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<Input besluitvorming WK Wielrennen.docx> 
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Disclaimer: 
Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie. 
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Hoi  en  

  

Op welk moment is het statenstuk openbaar? 

Dit i.v.m. de communicatie naar de buitenwereld over 2020. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat men dit via statenstukken te weten komt.  

We moeten hier dan strategie op ontwikkelen. 

  

Hoor graag. 

  

Met vriendelijke groet,  

<image005.jpg> 
  

 

Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 
�  0528-   
� sportdrenthe.nl    
�  www.sportdrenthe.nl  
<image006.jpg>  www.twitter.com/sportdrenthe 
  
aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  
  
Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. 
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Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 
�  0528-   

� sportdrenthe.nl    

�  www.sportdrenthe.nl  

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. 
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      7900 AB Hoogeveen 
�  0528-   
� sportdrenthe.nl    
�  www.sportdrenthe.nl  
<image002.jpg>  www.twitter.com/sportdrenthe 
  
aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  
  
Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. 
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Vriendelijke groet, 

 
 

 
www.expent nl 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Als vertegenwoordiger van de betrokken overheden willen wij jullie graag uitnodigen voor een bijeenkomst om 

samen verder invulling te geven aan een maatschappelijk- en economisch spin-off programma.  

 

De beoogde datum voor dit overleg is woensdag 21 februari van 9.00 tot 12.00 uur in Niekerk.  

 

Ik hoor graag of jullie hieraan willen bijdragen en of jullie beschikbaar zijn de 21e. Nadere informatie wordt dan 

toegestuurd door de werkorganisatie van de stichting WK Wielrennen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 
�  0528-   

� sportdrenthe.nl    

�  www.sportdrenthe.nl  

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons 

mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Hoi  

  

Hierbij mijn uitwerking van vanmorgen. Zou jij jouw aantekeningen hierin willen verwerken? 

Mocht het niet lukken dan geef maar een gil. Ik kan eventueel morgen ook nog wel iets doen. 

  

Groet 
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Gezamenlijk vormen opdrachtgevers (in de vorm van de gedeputeerden EZ, de 
contactpersoon van de 

NOM),  en de project-owner en Initio de stuurgroep die besluiten neemt over: 
de voorgestelde 
strategie, de projecten en de budgetten.”  

In de stuurgroep wordt besloten welke campagnes Initio gaat oppakken (jaarlijks 2 a 3), in 
het geval van het WK wielrennen, moet dit dus via de stuurgroep. 

Het budget waarbinnen alles moet plaatsvinden is 1.2 mio. Ik heb nog geen doorbelastingen 
van provincie Groningen aan ons gezien. Volgens mij is dat een actie: hoeveel kosten zijn er 
al gefactureerd. Indien je wenst kan ik dit met inkoop Groningen regelen. 

Heb je hier wat aan? 

Gr 
 

Inkoop Coördinator 

Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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Inkoop Coördinator 

 

 
Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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Hartelijke groet, 

  

  

Aanbestedingsjurist 

 
Team Subsidies en Inkoop | drenthe.nl 

T (0592)  | M   

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag 

  

  

1. de aanbestedende dienst oefent samen met andere aanbestedende diensten op die 
rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten, 
  

2. meer dan 80% van de activiteiten van de rechtspersoon gaat om taken die de rechtspersoon zijn 

toegewezen door de controlerende aanbestedende diensten: 
  

3. er is geen directe participatie van privékapitaal (kapitaal van particuliere ondernemingen) in de 

gecontroleerde rechtspersoon. Met uitzondering wanneer er sprake is van geen controle of 

blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal (vereist krachtens de 

nationale wet- en regelgeving, in overeenstemming met de Verdragen), die geen beslissende 

invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.  
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Vraagje: stel dat we voor het WK wielrennen vragen aan de UCI opdracht te geven aan een stichting (waarin prov 

groningen, drenthe en vws in zitten). En de stichting geeft de opdracht aan het TOC. Het betreft geen werk, wel 

meer dan 50% overheidsfinanciering, dan is dat toch niet AB plichtig? 

 

Gr 

 

 

Inkoop Coördinator 

 

 
Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel:  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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• Parcoursveiligheid GIRO d’Italia 2016 

Voor de Giro 2016 hebben wij gewerkt aan de parcoursveiligheid bij de etappes in Apeldoorn. Dit 

om te borgen dat de wielrenners op een veilige manier kunnen wielrennen. Zo is onder meer 

gekeken naar de routering bij kruispunten en rotondes en het (tijdelijk) weghalen van obstakels 

Wij zouden graag binnenkort met jullie willen bespreken hoe we deze kans kunnen omzetten in een 

evenement dat onze regio verder brengt. Ik hoor graag van je. 

Overigens heb ik gisteren kort contact hierover gehad met je collega Henk Brink, ook aan hem heb ik 

deze mail gestuurd. Hij heeft afgesproken hierover ook met jou contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet / with kind regards, 

 

Directeur Strategie Noord-Nederland 

 

 

T +31  | M +31 6  | E @rhdhv.com | W 

www.royalhaskoningdhv.com | In linkedin.com  

HaskoningDHV Nederland B.V., a company of Royal HaskoningDHV | KvK nr. 56515154 | Postbus 

8064, 9702 KB Groningen | Chopinlaan 12 Groningen 

 
Royal HaskoningDHV is het advies- en ingenieursbureau van: 

 
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure 
or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received 
this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all 
copies of the email immediately  
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Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

 
Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | M   

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 
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- Gemeente Groningen  

 

Onderwerp van gesprek is het parcours, het streven is tijdens deze meeting een definitief besluit hieromtrent te 

nemen.  

Eventueel kan er ook gesproken worden over het thema (Topdutch ja/nee) en het verbinden van grote bedrijven in 

Noord – Nederland.  

 

Wij willen deze afspraak inplannen op maandag 9 april, tussen 14:00 en 17:30 uur, locatie nog te bepalen. In totaal 

is 1,5 uur voor de afspraak voldoende.  

 

Kunnen jullie mij laten weten wie hierbij aansluiten namens bovengenoemde partijen? Het liefst ontvang ik 

contactgegevens zodat ik datum/tijd kan afstemmen en de afspraak zo spoedig mogelijk definitief ingepland kan 

worden.  

 

Ik hoor het graag. Bedankt!  

 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

The Organizing Connection BV 

  

T: +31-412-  

FB: organizingconnection 

W: www.theorganizingconnection.nl  

 

 
 

 

 
Scanned by Digisafe   
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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5. Aanvullend document dat door TOC is opgesteld (in bezit van de commissie), inclusief doorrekening kosten 

parcours en begroting (Beantwoording vragen experts voor evenementenkalender VWS) 

6. Kostenbegroting WK2020 totaaloverzicht (= doorrekening door verkeersbureau Traffic Support) 

7. Begroting (excelbestand) 

Niet in bezit van de commiss 

8. Presenatie in powerpoint (NB; als je deze in PTT wilt gebruiken moet die qua opmaak nog aangepast 

worden,  weet hier van), keynote en in pdf. 

Het voorstel is dat  de presentatie geeft en daarmee alles bij langs loopt. Het is een nadrukkelijk 

verzoek vanuit de commissie dat er een persoon presenteert.  

Dat wat we presenteren is datgene wat de commissie op hun netvlies moet hebben. Om die reden starten we 

ook met de film, gevolgd door de brief van de UCI. Hier kan dan toegelicht worden wat de ontstane situatie is 

en waarom we nu voor 2020 gaan.  

 

De commissie is op de hoogte van het nieuwe jaartal, de achtergrond daarvan is niet bekend bij hun. In de 

presentatie starten we daarom direct na de film met de toelichting op 2020. 

 

De te verwachten vragen zijn: 

Financieel 

- Toelichting op begroting geven met specifiek aandacht voor post suborganisatie, hospitality, personele 

kosten, communicatie , afdracht KNWU, TV Productie,  

Visie KNWU 

- Wat is het strategisch evenementenbeleid van de KNWU en hoe belangrijk is het WK hierin 

- Wat is de visie van de KNWU op het initiatief van de Vuelta in 2020 in Utrecht 

- Hoe kan het WK bijdragen aan de doelstellingen zoals benoemd in het visiedocument van de KNWU (in 

aanloop, tijdens en na WK). 

Bestuur 

- Op welke wijze kan het WK initiatief bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen provincie 

Groningen/Drenthe en de gezamenlijke gemeenten? 

Maatschappelijke spin-off 

- Begroting side-events. Bij de 1e gang naar de commissie was het % van de totale begroting side-events 

aanzienlijk anders dan in de laatste versie (6%). Hoe zit dit?  

Nieuwe situatie ontstaan, meer achtergrondinformatie over eisen lokale overheden. Nu begroot op 1 miljoen 

euro (exclusief bestaande middelen vanuit bestaande initiatieven) 

- Side-events/spin-off programma nader operationaliseren. Voorbeelden kunnen noemen van wat we dan 

gaan doen  

De fiets verbindt, de 5 thema’s met de volgende voorbeelden: 

We versterken dat wat er is (fiets050strategie, bike region label projecten, fietsevenementen, 

kwaliteitsimpuls etc) 

We verbinden de initiatieven zodat ze tot meer leiden (bijv. fietssnelweg + activering via op fietse naar werk 

We versnellen de initiatieven (het WK in 2020 zorgt ervoor dat infrastucturele aanpassingen zoals 

fietssnelweg, VAMberg etc klaar zijn op moment van WK) 

We vernieuwen/verrijken dat wat er is met nieuwe initiatieven op basis van buttom-up strategie waarbij de 

inwoners en lokale organisaties aan zet zijn. (voorbeeld: op 1 moment fietst de hele wereld tegelijkertijd de 

WK route via digitale ontsluiting hiervan) 

- Hoe kan het WK bijdragen aan de doelstellingen zoals benoemd in het visiedocument van de KNWU (in 

aanloop, tijdens en na WK). 

@  en  wellicht dat jullie hier nog even contact over kunnen hebben? 

Formule 1 en WK2020 

Uiteraard is er afstemming geweest en die afstemming is er nog steeds over de F1 en het WK Wielrennen. Zowel op 

provincieniveau, gemeentelijk niveau maar ook op facilitair gebied. We denken dat beide events elkaar zelfs zouden 

kunnen versterken en beide passen in de toekomstplannen van Assen, dan wel Drenthe. 

Indien de F1 naar Nederland komt zal dat in juni zijn en op zijn vroegst in 2020 en zal dan meerdere jaren op het 

circuit plaats gaan vinden. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de F1 organisatie een eventuele keuze gaat maken, 

maar deze is de komende maanden niet te verwachten. 
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Succes met de voorbereiding. Ik ben tot en met woensdag in Spanje. Donderdagochtend land ik in Amsterdam en 

kan ik eventueel nog wat zaken aanpassen, indien noodzakelijk. 

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Sportprojectmanager 

↸  

Postbus 84 

7900 AB Hoogeveen 
� 0528-   

� sportdrenthe.nl  

� www.sportdrenthe.nl  

www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. 
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Van:    

Verzonden: dinsdag 1 november 2016 10:24 

Aan:  

Onderwerp: Daeb 

 
Hoi  
 
Nav ons overleg gisteren, hierbij een uitleg van de toepassing van de de-minimis en DAEB Vrijstellingen. 
 
Indien we steun geven aan economische activiteiten is er over het algemeen sprake van staatssteun. Volgens het 
Europees recht is er snel sprake van een economische activiteit. In het geval van het WK handboogschieten heeft de 
minister van VWS de betreffende activiteiten inderdaad als economisch aangemerkt. Tevens heeft de minister 
bepaald dat het diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zijn. Voor dergelijke activiteiten kunnen 
overheden steun geven mits aan enkele spelregels wordt voldaan. Deze spelregels komen er samengevat op neer 
dat er niet meer subsidie mag worden gegeven dan de redelijke netto kosten die zijn gemaakt om de DAEB uit te 
voeren. Er mag eventueel wel een redelijke (in de branche gebruikelijke) winst worden gemaakt.  
 
De regels voor de DAEB staan in het DAEB vrijstellingsbesluit. Hierin is bepaald dat steun voor DAEBs tot 15 mln per 
onderneming per jaar niet vooraf hoeft te worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Naast het 
vrijstellingsbesluit bestaat er ook nog een DAEB de-minimis verordening. Hierin is bepaald dat steun voor een DAEB 
die over 3 jaar niet meer dan 5 ton bedraagt niet aan de regels van het vrijstellingsbesluit hoeft te voldoen.  
 
In het geval van het WK wordt deze grens van 5 ton alleen al door de subsidie van VWS overschreden. Daarom kan 
geen gebruik worden gemaakt van de DAEB de-minimis vrijstelling en zijn de regels van het vrijstellingsbesluit 
onverkort van toepassing.  
 
Voor de aanvrager heeft dit verder geen praktische consequenties. Wij zullen in onze subsidiebeschikking aansluiten 
op de DAEB aanwijzing van de minister. Het voorkomen van overcompensatie (meer subsidie dan netto kosten 
+eventuele redelijke winst) wordt reeds geborgd door onze eigen subsidieregels.  
 
Groeten 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

 
Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073  | Fax 073 6141115 | contact | 
Twitter: @brabant | www.brabant.nl 

Waar is Brabant mee bezig? Lees het online Brabant Magazine. 
Abonneer gratis op: www.brabant.nl/magazine  
 
Scanned by Digisafe   
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Kun jij met de secretaresse van Patrick de mogelijkheden onderzoeken voor de aanwezigheid bij en persconferentie 

omtrent WK op 3 of 4 april in Assen. 

Hopelijk is er een moment waarop Henk en Patrick beschikbaar zijn, inclusief een uurtje voorbespreking mbt laatste 

ontwikkelingen.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel.       @OpFietse 
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Beste   en   

 

Afgelopen maandag hebben we met elkaar afgesproken dat er begin april een meeting komt met 

(beslissingsbevoegde) afgevaardigden van de volgende provincies en gemeenten:  

 

- Provincie Drenthe  

- Provincie Groningen 

- Gemeente Assen 

- Gemeente Emmen 

- Gemeente Groningen  

 

Onderwerp van gesprek is het parcours, het streven is tijdens deze meeting een definitief besluit hieromtrent te 

nemen.  

Eventueel kan er ook gesproken worden over het thema (Topdutch ja/nee) en het verbinden van grote bedrijven in 

Noord – Nederland.  

 

Wij willen deze afspraak inplannen op maandag 9 april, tussen 14:00 en 17:30 uur, locatie nog te bepalen. In totaal 

is 1,5 uur voor de afspraak voldoende.  

 

Kunnen jullie mij laten weten wie hierbij aansluiten namens bovengenoemde partijen? Het liefst ontvang ik 

contactgegevens zodat ik datum/tijd kan afstemmen en de afspraak zo spoedig mogelijk definitief ingepland kan 

worden.  

 

Ik hoor het graag. Bedankt!  

 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

The Organizing Connection BV 

  

T: +31-412-  

FB: organizingconnection 

W: www.theorganizingconnection.nl  
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van de Olympiagangers even contact hierover hebben (over 2 weken). Hij gaf aan dat er gisteren al contact was 

geweest met hem vanuit één van de twee Provincies. 

 

Voor het WK handboogschieten in Den Bosch volgend jaar is eenzelfde situatie geweest en uiteraard nog;-). We 

hebben toen samen met de Provincie Noord Brabant uitgezocht hoe het nu exact zit. Hun juridische afdeling kwam 

toen met onderstaande verklaring (scroll naar beneden). Ik heb voor de volledigheid ook even de DAEB verklaring 

bijgevoegd van het WK handboogschieten. The Event Connection is een entiteit speciaal opgericht voor het WK 

Handboogschieten en is ook 100% eigendom van ons. Voor een totaalbeeld van onze entiteiten zie bijlage. Graag 

vertrouwelijk behandelen. 

 

Enkele passages uit het subsidietraject 

Juridische toetsing  

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:  

-  

• artikel 14 en artikel 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;  

• het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang 

belaste ondernemingen, kennisgegeven onder nummer C(2011) 9380 (hierna: Vrijstellingsbesluit);  

• de Algemene wet bestuursrecht;  

• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.  

 

Op 10 februari 2016 heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport besloten om uw publieke 

activiteiten als Dienst van Algemeen Economisch Belang (hierna: DAEB) aan te wijzen tot en met 16 juni 

2019. De activiteiten die wij subsidiëren, beschouwen wij als onderdeel van de DAEB. Dit betekent dat de 

regels van het Vrijstellingsbesluit op onderhavige subsidieverlening van toepassing zijn en het subsidiebedrag 

conform het Vrijstellingsbesluit is berekend.  

Voor het WK Wielrennen zal deze DAEB opnieuw worden opgemaakt voor Road Worlds 2020 BV en integraal 

onderdeel zijn van het totaalpakket. Wij kunnen echter pas aanvragen bij VWS als het WK is toegewezen; dus na juni 

2018 en daarvoor moeten we aangemerkt worden als topevenement. Dit weten we binnen een aantal weken. We 

kunnen echter niet wachten tot de toekenning van VWS. Dit zal op zijn vroegst, na alle doorlooptijden, in Q4 van dit 

jaar zijn. Hierop kunnen we niet wachten met de Provincies. Daarvoor is het risico gewoonweg te groot.  

 

Ik denk dat we met de stukken van Brabant in ieder geval een stuk verder kunnen. Wellicht is het goed te 

onderzoeken of: 

• De minister eerder een DAEB verklaring af zou kunnen geven waarop de provincie door kan borduren (zoals 

Brabant) 

• De provincie zelf een DAEB uit kan geven en de minister daarop kan (of zou kunnen) voortborduren 

 

In dit geval moeten we er vanuit gaan dat we de kans krijgen om het contract met de UCI in juni te ondertekenen. 

Dat betekent dat alle stukken en toezeggingen van de twee provincies geformaliseerd moeten zijn.  

 

Het lijkt me een goed idee om met de juiste mensen aan tafel dit te bespreken. Ik stel voor dat: 

• Ik met  schakel over 2 weken 

• Indien nodig een vervolgafspraak plan (fysiek / telefonisch) met de contactpersoon van de provincies 

(jurist(en)) 

• De beide provincies de persoon naar voren gaan schuiven die dit juridisch behandeld zodat we een directe 

lijn hebben en geen onnodige ruis krijgen. Hier kan ook direct de formele relatie besproken en vastgelegd 

worden tussen de beide Provincies en Road Worlds. Hiervoor heb ik een jurist die ik mee zal brengen. 

 

Graag reactie! 
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De regels voor de DAEB staan in het DAEB vrijstellingsbesluit. Hierin is bepaald dat steun voor DAEBs tot 15 mln per 
onderneming per jaar niet vooraf hoeft te worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Naast het 
vrijstellingsbesluit bestaat er ook nog een DAEB de-minimis verordening. Hierin is bepaald dat steun voor een DAEB 
die over 3 jaar niet meer dan 5 ton bedraagt niet aan de regels van het vrijstellingsbesluit hoeft te voldoen.  
 
In het geval van het WK wordt deze grens van 5 ton alleen al door de subsidie van VWS overschreden. Daarom kan 
geen gebruik worden gemaakt van de DAEB de-minimis vrijstelling en zijn de regels van het vrijstellingsbesluit 
onverkort van toepassing.  
 
Voor de aanvrager heeft dit verder geen praktische consequenties. Wij zullen in onze subsidiebeschikking aansluiten 
op de DAEB aanwijzing van de minister. Het voorkomen van overcompensatie (meer subsidie dan netto kosten 
+eventuele redelijke winst) wordt reeds geborgd door onze eigen subsidieregels.  
 
Groeten 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

 
Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 | Fax 073 6141115 | contact | 
Twitter: @brabant | www.brabant.nl 

Waar is Brabant mee bezig? Lees het online Brabant Magazine. 
Abonneer gratis op: www.brabant.nl/magazine  
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is 1,5 uur voor de afspraak voldoende.  

 

Kunnen jullie mij laten weten wie hierbij aansluiten namens bovengenoemde partijen? Het liefst ontvang ik 

contactgegevens zodat ik datum/tijd kan afstemmen en de afspraak zo spoedig mogelijk definitief ingepland kan 

worden.  

 

Ik hoor het graag. Bedankt!    

 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

The Organizing Connection BV 

  

T: +31-412-  

FB: organizingconnection 

W: www.theorganizingconnection.nl  

 

 
 

 

 
Scanned by Digisafe      
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Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel.   @OpFietse 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Verzonden vanaf Samsung-tablet. 
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Van:    

Verzonden: dinsdag 1 november 2016 10:24 

Aan:  

Onderwerp: Daeb 

 
Hoi , 
 
Nav ons overleg gisteren, hierbij een uitleg van de toepassing van de de-minimis en DAEB Vrijstellingen. 
 
Indien we steun geven aan economische activiteiten is er over het algemeen sprake van staatssteun. Volgens het 
Europees recht is er snel sprake van een economische activiteit. In het geval van het WK handboogschieten heeft de 
minister van VWS de betreffende activiteiten inderdaad als economisch aangemerkt. Tevens heeft de minister 
bepaald dat het diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zijn. Voor dergelijke activiteiten kunnen 
overheden steun geven mits aan enkele spelregels wordt voldaan. Deze spelregels komen er samengevat op neer 
dat er niet meer subsidie mag worden gegeven dan de redelijke netto kosten die zijn gemaakt om de DAEB uit te 
voeren. Er mag eventueel wel een redelijke (in de branche gebruikelijke) winst worden gemaakt.  
 
De regels voor de DAEB staan in het DAEB vrijstellingsbesluit. Hierin is bepaald dat steun voor DAEBs tot 15 mln per 
onderneming per jaar niet vooraf hoeft te worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Naast het 
vrijstellingsbesluit bestaat er ook nog een DAEB de-minimis verordening. Hierin is bepaald dat steun voor een DAEB 
die over 3 jaar niet meer dan 5 ton bedraagt niet aan de regels van het vrijstellingsbesluit hoeft te voldoen.  
 
In het geval van het WK wordt deze grens van 5 ton alleen al door de subsidie van VWS overschreden. Daarom kan 
geen gebruik worden gemaakt van de DAEB de-minimis vrijstelling en zijn de regels van het vrijstellingsbesluit 
onverkort van toepassing.  
 
Voor de aanvrager heeft dit verder geen praktische consequenties. Wij zullen in onze subsidiebeschikking aansluiten 
op de DAEB aanwijzing van de minister. Het voorkomen van overcompensatie (meer subsidie dan netto kosten 
+eventuele redelijke winst) wordt reeds geborgd door onze eigen subsidieregels.  
 
Groeten 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Tijd: woensdag 14 maart 2018 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: kamer 0.68 

 

 

Op hetzelfde moment zit ik bij een sollicitatiegesprek. Kan niet worden verzet. 
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T: +31-412-  

TW: ORGCON 

 

<image001.png> 

  

  

 
Scanned by Digisafe       









209

 

Groet,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Subsidiemedewerker sport & vrijetijdseconomie 

 

 
Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag 
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Thema 

Beide gedeputeerden willen graag TOPDUTCH gebruiken en willen graag een doorvertaling laten 

maken van dit thema op het WK.  is door Patrick daarna direct geïnformeerd en die 

heeft al contact opgenomen met  Onder het motto: haastige spoed is zelden goed � de 

doorvertaling maken naar dit thema op 27 maart lijkt mij persoonlijk te vroeg maar bij de evt. 

toekenning in juni wel goed. Indien de doorvertaling later gebeurd kan ook (dat is meestal het geval) 

maar als we op tijd klaar zijn kunnen we dus in juni minimaal het thema bekendmaken. (Actie: TOC / 

Stg � Initio) 

  

Contractpartners 

Zoals in intentieovereenkomst aangegeven: entiteit van TOC en de twee provincies. Gemeenten 

geen partij en gegarandeerde bijdrage van de twee Provincies van € 10.000.000. Ieder € 5.000.000 

met doorlussing verplichtingen gemeenten in dat contract.  

  

De intentieovereenkomst is al een goede start. Op 12 maart zitten   en  bij elkaar om 

contouren van het contract te gaan maken. Hiervoor zal  een jurist inschakelen om het voor alle 

partijen goed te regelen. (Actie   en  12 maart).  wel in de loop houden en evt 

op een later moment fysiek laten aanschuiven. 

  

Rol gemeenten 

Daar de gedeputeerden nu ook de UCI hebben gehoord snappen ze dat we door moeten schakelen. 

We gaan uit van het bestaande rittenschema#. Patrick (verwacht en) gaat geen geld meer ophalen 

bij de gemeenten. Henk wil dat wellicht nog gaan proberen maar is voor ons geen belemmerende 

zaak meer. We kunnen verder met de parcoursen en startsteden zoals genoemd. Ik heb Dwingelo 

nog genoemd maar beide heren begonnen te lachen en geloven niet dat er een substantiële 

bijdrage daar vandaan zou kunnen komen. Kortom: de steden die nu genoemd zijn gaan het 

worden! 

  

Wel zullen we z.s.m. na 27 maart de desbetreffende startgemeenten bij elkaar moeten hebben (kan 

ook telefonisch) om een rondje te maken waar zij zouden willen starten (bv Emmen: Wildlands / 

Groningen: Grote Markt etc.) zodat we dit kunnen gaan verwerken voordat de UCI komt in mei. 

Actie Stg / TOC 28-30 maart 

  

De afspraak met de UCI voor de site visit gaat TOC plannen begin april na evt (soft) go overheden. 

Actie TOC begin april en te plannen in mei 

  

# De UCI denkt eraan om een race toe te voegen aan het WK: een landenestafetterace met 

gemengde teams (bv 3 heren en 3 dames vormen een team en gaan tegen elkaar of op tijd ieder 

een rondje afleggen van zo’n 20 km). Dit zou in potentie ons rittenschema (dagen) een beetje in de 

war kunnen gooien maar dat zien we dan wel weer.  Hier zouden wel extra kosten voor kunnen 

komen maar dat is iets wat wij moeten dealen met de UCI. Definitieve beslissing hierover niet 

eerder dan juni 2018 dus ik verwacht dat dit ons bid in geen geval beïnvloed.  

  

Statenstuk 

De intentieovereenkomst zou bij de stukken gevoegd kunnen worden. Beiden gaven aan dat de 

volgende zaken er bij moeten om hun leven wat ‘makkelijker’ te maken: 

• Economische impact (actie  per ommegaande: kun jij zorgen dat dit bij  komt � 

onderzoek Hanze, resultaten Bergen en Limburg 2012 (zie bijlage) 

• Programma van side events � dit is politiek heel belangrijk. Dat er nog geen uitgewerkt 

plan ligt mag duidelijk zijn en is voor nu ook niet nodig. Een onderbouwing hoe we dit aan 

gaan pakken zou fijn zijn. (Actie  per ommegaande: wat is hiervoor ingeleverd bij 

VWS? Volgens mij zou dit voldoende moeten zijn als bijlage). Zou je die mij ook kunnen 

mailen? 

  













3

 

 

Programmamanager Drenthe beweegt 

 

 

 

Tel  

Mail sportdrenthe.nl 
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  ;  ;   
Onderwerp: Re: contactgegevens ivm persmoment 8 mei 
 
Dag all, 
 
Gisteren hebben  en ik het volgende afgesproken: 
 

• We organiseren 8 mei van 14.45 tot 15.45 uur een persbijeenkomst in een kleine ruimte in restaurant 
Twee Provinciën (of Rietschans indien Twee Procinciën niet geschikt) 

• Karakter van de bijeenkomst: informeel (met elkaar aan grote ronde tafel), uiteraard goed voorbereid 
en begeleid. Te bespreken onderwerpen: 

o Stand van zaken  
o Parcours (overigens vandaag als deels bekend via DvhN en  geeft vandaag of morgen 

toelichting via RTV Noord, waardoor de nieuwswaarde op 8 mei aangaande dit onderwerp 
een stuk minder is) 

o Bekend maken naam Top Dutch.  vraagt of wij de naam 'UCI TOPDUTCH WK 
Wielrennen 2020' bekend kunnen maken, echter dit kan mijn inziens niet, althans we mogen 
de naam UCI nog niet gebruiken. @  is dit juist? 

• Pers: RTV Noord, RTV Drenthe en DvhN (William).  geeft aan dat het niet nodig is de 
landelijke pers uit te nodigen.  

o Wij nodigen uit. Na afloop van de bijeenkomst sturen we een persbericht. Dit samen 
afstemmen, wij maken een opzet. 

• Optie is vooraf of achteraf een film/foto-moment te creëren met Henk en Patrick op de fiets. 

 
Vragen: 

• Als we ‘UCI' nog niet mogen gebruiken, wat gaan we dan communiceren (of nog even niets ook al 
omdat we wrs geen logo hebben)?  

o Als we iets gaan communiceren met TOPDUTCH kunnen jullie ons dan een verhaallijn 
(waarom TOPDUTCH en WK, wat is TOPDUTCH, enz) sturen zodat we als Stichting het 
juiste verhaal vertellen en we dit in het persbericht kunnen opnemen. 

• Willen Henk en Patrick op de fiets?  
• Graag jullie aanvullende ideeën / informatie indien gewenst. 

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 

 
 

Op 27 apr. 2018, om 08:33 heeft  < drenthe.nl> het 
volgende geschreven: 
 
Beste  
 
Hierbij (in cc) de contactgegevens van de collega’s i.v.m. voorbereiding persmoment 8 mei. 

1. Afspreken tijdstip, locatie, programma 
2. Afstemmen persbericht, dat na afloop verstuurd kan worden 
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3. Afstemmen bekendmaking naam UCI TOPDUTCH WK Wielrennen 2020 (stichting 
kan naam bekendmaken, na overleg met  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 
Tel. 06  @OpFietse 
 
 
 
 
 

 
 
Scanned by Digisafe   





8

Op 27 apr. 2018, om 08:33 heeft  < drenthe.nl> het 
volgende geschreven: 
 
Beste  

  

Hierbij (in cc) de contactgegevens van de collega’s i.v.m. voorbereiding persmoment 8 mei. 

1.       Afspreken tijdstip, locatie, programma 

2.       Afstemmen persbericht, dat na afloop verstuurd kan worden 

3.       Afstemmen bekendmaking naam UCI TOPDUTCH WK Wielrennen 2020 (stichting kan naam 

bekendmaken, na overleg met  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06      @OpFietse 

  

  

<image001.png> 

  

<image002.jpg> 
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Nagenoeg alle noordelijke bezienswaardigheden zullen worden 
aangedaan door het internationale wielerpeloton tijdens het WK 
2020, mochten de provincies Drenthe en Groningen volgende 
maand groen licht geven en het mega-evenement definitief 
toegewezen krijgen. 

 

Hartje Groningen zal het decor vormen voor de start voor de individuele tijdritten voor mannen en 
vrouwen. Het TT Circuit in Assen fungeert als eindstreep voor alle wedstrijden van het WK en Emmen 
wordt de startplaats voor de belangrijke wegwedstrijd voor mannen, het hoofdgerecht van het tiendaagse 
evenement. 

Dat zijn de hoofdlijnen van de concept-WK-routes die eind mei worden voorgelegd aan een delegatie van 
de internationale wielerkoepel UCI. Die zal op locatie een technische toets komen doen, waarna eind juni 
de definitieve toewijzing gestalte kan krijgen. Op dat moment moet ook bekend zijn of de provincies 
Drenthe en Groningen zich voor elk vijf miljoen euro garant te stellen voor de komst van het 
wereldkampioenschap in 2020. 

De afgelopen weken was de vraag welke provincie in 2020 de meeste waar krijgt voor zijn geld. Achter 
de schermen werd daar, naar verluidt in uitstekende harmonie, over gediscussieerd. Beide provincies 
hadden zo hun eisen en wilden ten opzichte van elkaar niet onderdoen. Dat werd ook als een vereiste 
beschouwd om straks het subsidieverzoek goed door de Provinciale Staten te kunnen loodsen. Die moeten 
uiteindelijk een definitieve klap op het geheel geven. 

Assen vormt met het TT Circuit het hoofdkwartier van het WK 2020. Alle wedstrijden zullen finishen op 
het asfalt van de Drentse kathedraal van de snelheid, waarbij het nog de vraag is wat er met de Geert 
Timmer-bocht gaat gebeuren. Deze scherpe lus vlak voor de reguliere eindstreep vormt - in het geval van 
de niet ondenkbare massaspurt - een lelijke sta-in-de-weg voor het peloton. Mogelijk wordt de ronde in 
omgekeerde richting afgelegd, waarmee dit probleem getackled kan worden. 

Emmen krijgt, als partner van het eerste uur, de start van de wegwedstrijd voor mannen toebedeeld. Een 
garantie voor mondiaal televisiebereik voor de Zuidoost-Drentse gemeente. Wereldwijd zullen in vele 
huiskamers de verrichtingen van Peter Sagan cs. minutieus worden gevolgd op de bewuste zondag in 
september 2020. 

De wegwedstrijd zal waarschijnlijk in zijn geheel worden uitgezonden, hetgeen ook veel internationale 
exposure met zich meebrengt voor de doorkomstplaatsen die op de route liggen. Een groot deel van de 
wedstrijd gaat over Gronings grondgebied. Vanuit Emmen wordt richting het prachtige Westerwolde 
gekoerst. Daarna behoren onder meer de Eemshaven en Zuidhorn, waar de regionale wielerheld Bauke 
Mollema vandaan komt, tot de highlights. Ook Appingedam (hangende keukens) en Veendam hebben 
zich gemeld als kandidaat-doorkomstplaatsen. 

De stad Groningen is spekkoper op het gebied van tv-minuten, want vanuit het hart van de noordelijke 
metropool gaan zowel de mannen als de vrouwen van start voor hun individuele tijdritten. Urenlang zal 
de Grote Markt in talloze internationale huiskamers te zien zijn. Aandachtspunt bij het uitzetten van de 
tijdritroutes is het grootscheepse bouwproject ‘zuidelijke ringweg’. De ombouw zal in 2020 nog niet 
afgerond zijn. 

De beleidsbepalers van de provincie Drenthe lieten bij het uitstippelen van de trajecten weten graag 
bezienswaardigheden als kamp Westerbork en de VAM-berg over het voetlicht te willen brengen. De 63 
meter hoge pukkel bij Wijster, voorheen dienstdoend als vuilnisbelt, staat symbool voor de fietsprovincie 
die Drenthe inmiddels is. De VAM-berg wordt omgetoverd tot een echte fietsheuvel met diverse routes 
en een kasseienstrook. 

Omdat het qua afstand onmogelijk is de wegwedstrijd voor mannen zowel langs de Eemshaven als over 
de VAM-berg te laten gaan, is de Drentse heuvel in beeld voor de wegwedstrijd voor vrouwen met als 
startplaats wielergemeente Hoogeveen. De wegwedstrijd voor mannen zal in totaal zo’n 270 kilometer 
beslaan, waarbij de laatste 100 kilometer van de koers wordt afgelegd op een vast circuit met een lengte 
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van zo’n 20 kilometer. Deze wordt in de omgeving van Assen uitgezet, waarschijnlijk over de oude, 
historische TT-route die er al ligt.Er zullen ook tijdritten dichterbij Assen moeten starten, zoals 
bijvoorbeeld die van de juniorenvrouwen. Volgens het strikte draaiboek van UCI mag het traject dat 
hiervoor moet worden uitgezet maximaal 25 kilometer bedragen. Met in het achterhoofd de finish op het 
TT Circuit lijkt het wielerminnende Gieten hiervan te gaan profiteren als startplaats voor de jonge dames.  

Het WK 2020 zal vergezeld gaan van een dik pakket aan gelieerde culturele activiteiten. Er zijn ideeën 
om in het kader van de openingsceremonie een Nederlandse artiest van internationale allure naar het 
Noorden te halen. Daarbij is de naam van Andre Rieu gevallen. De Groninger gedeputeerde Patrick 
Brouns, een Limburger van geboorte, is zeer gecharmeerd van de Limburgse violist en orkestleider en 
bezoekt jaarlijks zijn concert in Maastricht. 

 
 
 
Op 24 april 2018 om 07:55 schreef   <  
Hoi , 
 

• 28 en 29 mei komt UCI voor het inspecteren van het parcours. 
Wellicht leuk als je deze mensen s’avonds ook even spreekt. 

• Eerste helft van mei (datum later deze week bekend) organiseren we 
een bijeenkomst waar we meer nieuws zullen vertellen over het 
proces.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

06-  

www.expent.nl 

 

 
 

Op 20 apr. 2018, om 14:03 heeft  
@ndcmediagroep.nl> het volgende 

geschreven: 
 
Hoi  
 
Dank voor het toezenden van het bidboek en de overige info! 
Ik ga het aandachtig lezen. Verhaal over route heb ik 
doorgeschoven naar komende dinsdag vanwege (te) groot 
aanbod voor de krant van morgen. Voor volgende week dus 
twee WK2020-verhalen in de pen. Ik stuur ze jou en  
op ter beoordeling op feitelijke onjuistheden. Over de 
journalistieke inhoud ga ik uiteraard uiteindelijk zelf, maar ik 
sta gezien de uitstekende verstandhouding open voor discussie 
en suggesties, mocht daar aanleiding toe zijn (;. Allereerst een 
goed weekend! 
 
Hartelijke groet, 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 20 apr. 2018 om 07:57 heeft   
<  het volgende geschreven: 

Dag  
 
Bijgaand in vertrouwen het concept bidbook 
(populaire versie) met meer info over de WK. 
Dit boekje is niet geheel actueel, maar 
verschaft een goed beeld van oa wat het WK 
economisch en maatschappelijk oplevert, de 
planning tot 20 juni, hoe we het WK 
organiseren, info over TOC (buro van  

 ). Een paar belangrijke onderwerpen 
die nog in ontwikkeling zijn: 
 

• De routes zijn bijna gereed, maar 
moeten nog nagereden en eind mei door 
de UCI worden geïnspecteerd. Dit kan 
nog wijzigingen opleveren. Daarnaast 
is voor 1 wedstrijd de startplaats nog 
niet vastgesteld. Je kan prima aangeven 
dat Groningen en Emmen fungeren als 
startsteden van de grote wedstrijden en 
dat Assen voor alle wedstrijden 
fungeert als finishlocatie. Bij het 
vaststellen van de routes hanteren we 
de volgende uitgangspunten: 

o Zoveel mogelijk dorpen en 
steden aandoen in beide 
provincies, we willen daarmee 
het volgende bereiken: 

� Beleven: Samen 
genieten van één groot 
volksfeest 

� Bewegen: Sportieve 
evenementen voor jong 
en oud 

� Ontmoeten: Inwoners, 
verenigingen en 
ondernemers met elkaar 
dit WK laten beleven 

o Bezienswaardigheden van beide 
provincies in beeld 

o Hanteren van richtlijnen UCI 
waaraan het parcours moet 
voldoen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan aantal 
kilometers per wedstrijd, 
breedte van wegen, veiligheid 
en diversiteit van het parcours 
en één finishlocatie: het TT 
circuit in Assen (heeft voor ons 
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Adres: Postbus 60, 9700 MC Groningen 
Telefoon: (+31) 06  
Email: @dvhn.nl 
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Van:  < theorganizingconnection.nl>  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 13:58 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: '   | OOvB adviseurs en accountants' <  

Onderwerp: FW: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Hoi  

 

We zijn ontzettend benieuwd of je wat verder bent gekomen met onderstaand verhaal. 

 

Zou je ons ajb over de ontwikkeling daarvan op de hoogte willen brengen? 

 

Dankjewel. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-412-  

TW: ORGCON 

 

 
 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 15:51 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: '   | OOvB adviseurs en accountants' <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Beste  

 

Ik kreeg onderstaande reactie van  doorgestuurd. 

 

Bij deze kan ik bevestigen dat de subsidieaanvraag vanmiddag wordt verstuurd naar  en  

  

 

Neemt u contact op met hun of wenst je in kopie meegenomen te worden? 

 

Mocht ik niets van je vernemen ga ik ervan uit dat je met  of  schakelt. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-412-  

TW: ORGCON 
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Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 12:20 

Aan:  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: FW: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Beste  
 
Onderstaande email ter informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
OOvB adviseurs en accountants 
 

  
Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 
 

 
Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 
Telefoon: 0412-  
Email:  
Internet: www.oovb.nl 
 
Volg ons op: 

 
 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan 
niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:51 

Aan:   | OOvB adviseurs en accountants <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte mevrouw  
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onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

 
Scanned by Digisafe   
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Bijlage 22 WK 2020 structuur - toelichting .pdf  

Risicodossier WK2020 Groningen en Drenthe - v0.1.pdf  

Bijlage 17 brief NOCNSF realistische begroting.pdf  

Bijlage 13b document ambitiekalender VWS 2018.pdf  

+ nog 24  

Bericht  
Bijlagen behorend bij statenstuk WK Wielrennen 2020  

  

 

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen. 

  

Haal meer uit WeTransfer met Plus 

Over WeTransfer ・ Help ・ Algemene voorwaarden ・ Deze transfer rapporteren als spam  
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Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Voorbeeld DAEB 

 

Hi  
 
Deze had je ook nog van mij tegoed! Voor het toetsen van het marktfalen hebben we ook een formulier ontwikkeld. 
Daar heb ik voorbeelden van bijgevoegd. Misschien heb je er wat aan. 
 
Hartelijke groet,  
 

  
 
Mw. mr.  | Staatssteuncoördinator | afdeling BJZ | | Telefoon: 026  | aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag, 
thuiswerkdagen woensdag en vr jdag, in alle even weken ben k op vrijdag vrij | www.gelderland.nl 
 

�    Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen 

 
 
**** Disclaimer ****  
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Ik mail jullie zo meteen de presentatie die dinsdag aan jullie bestuurders is gedaan. 

De vragen staan in de presentatie. 

 

Voor nu is het vooral belangrijk om mogelijke show-stoppers in beeld te krijgen. 

Redenen waarom het niet door zou kunnen gaan. 

 

Dinsdag nemen we een en ander door m.b.t. de voorgenomen routes. 

Wat mij betreft bespreken we dan ook kort het proces t/m PS-besluit 6 juni en de mate waarin intenties kenbaar 

gemaakt moeten / kunnen worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06  @OpFietse 

 

 

 
 

 
 

 

 

Van:   < assen.nl>  

Verzonden: donderdag 19 april 2018 17:41 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:  < assen.nl> 

Onderwerp: wk wielrennen 

 

Dag  

 

Omdat mijn collega  vandaag en morgen niet op kantoor is en we hier met een acute vraag zitten over 

het wk wielrennen, heb ik het maar even op me genomen om het antwoord proberen boven water te krijgen. Ik 

hoop dat jij me daarbij kunt helpen. 

 

Het betreft de kosten waar wij als gemeente mee te maken zullen krijgen. Daar stelt de provincie zich in feite garant 

voor heb ik begrepen, want die kosten zijn onderdeel van de gevraagde garantstelling van 5 mln. Eén van de 

gedeputeerden (?) heeft hier kort geleden met onze burgemeester over gesproken, omdat die garantstelling op 7 

mei a.s. in GS aan de orde komt. PS zou er vervolgens begin juni een besluit over moeten nemen. Aan de 

burgemeester is gevraagd of de gemeente op korte termijn kan bevestigen dat ze bereid is om de 

“uitvoeringskosten” voor haar rekening te nemen.  had me er al het één en ander over verteld, de totale 

kosten zijn begroot op 2,2 mln voor alle gemeenten tezamen, maar welk deel daarvan dan voor rekening van Assen 

zou komen is niet bekend, zo heb ik begrepen. 

 

Wat wij ons afvragen is: 

• Komt er nog een formeel verzoek van de provincie onze kant op, waar wij het college op kunnen laten 

reageren? 

• Waar is het bedrag van 2,2 mln op gebaseerd, kunnen wij daar de onderliggende berekening ook van 

krijgen? 
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• Welke activiteiten zijn er allemaal in Assen gepland, op welke dagen en waar, zodat we weten waar we mee 

te dealen krijgen? 

 

Ik neem aan dat TOC de laatste twee vragen kan beantwoorden, maar ik heb geen contactgegevens. Zou jij die 

vragen bij TOC kunnen uitzetten? 

 

Ik verwacht overigens dat het erg moeilijk zal worden om voor 7 mei een bevestiging van het college los te krijgen, 

aangezien ze demissionair zijn en daarom geen “grote” besluiten meer willen nemen. Bovendien komen ze nog 

maar drie keer bij elkaar, te weten op 24 april , 8 en 15 mei (1 mei vervalt de vergadering). De formerende partijen 

streven ernaar om op 17 mei a.s. een nieuw college te presenteren. 

 

Alvast bedankt, 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsspecialist gemeente Assen 

tel.nr:  

 

Disclaimer: 
Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie. 
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verzoek op de College tafel komt. Dit vraagt om precieze beschrijving waar je antwoord op wilt hebben incl. 

dekkingbijdrage. Let wel, dit kost tijd bij gemeenten om dan precieze antwoorden bij de vragen te vinden en 

kan ook leiden tot een ‘nee’. 

2) Wil je niet zo’n hard besluit dan moet je iets duidelijker omschrijven waar het commitment dan wel uit moet 

bestaan. Daarbij zou ik dan sowieso het onderdeel ‘dekkingsbijdrage’ voorlopig weg laten. Het is al onzeker 

welke kosten je per gemeente moet maken (wordt een grove schatting en in ieder geval voor Assen wordt 

dat wel een substantieel bedrag). Een niet nader benoemde hoogte van een dekkingsbijdrage vragen helpt 

dan niet bij het geven van commitment.  

 

 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 24 april 2018 21:41 

Aan:   < assen.nl>;  < assen.nl> 

Onderwerp: RE: wk wielrennen 

 

@  voldoende helderheid gekregen vandaag? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06      @OpFietse 

 

 

 
  

 
 

 

 

Van:   < assen.nl>  

Verzonden: maandag 23 april 2018 10:43 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: wk wielrennen 

 

Dank voor je snelle reactie  Het zou inderdaad mooi zijn als dinsdag duidelijk wordt in welke mate verlangt 

wordt dat gemeenten hun intenties kenbaar maken. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: donderdag 19 april 2018 19:29 

Aan:   < assen.nl> 

CC:  < assen.nl> 

Onderwerp: RE: wk wielrennen 

 

Goedenavond collega’s, 
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Ik mail jullie zo meteen de presentatie die dinsdag aan jullie bestuurders is gedaan. 

De vragen staan in de presentatie. 

 

Voor nu is het vooral belangrijk om mogelijke show-stoppers in beeld te krijgen. 

Redenen waarom het niet door zou kunnen gaan. 

 

Dinsdag nemen we een en ander door m.b.t. de voorgenomen routes. 

Wat mij betreft bespreken we dan ook kort het proces t/m PS-besluit 6 juni en de mate waarin intenties kenbaar 

gemaakt moeten / kunnen worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06      @OpFietse 

 

 

 
  

 
 

 

 

Van:   < assen.nl>  

Verzonden: donderdag 19 april 2018 17:41 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:  < assen.nl> 

Onderwerp: wk wielrennen 

 

Dag  

 

Omdat mijn collega  vandaag en morgen niet op kantoor is en we hier met een acute vraag zitten over 

het wk wielrennen, heb ik het maar even op me genomen om het antwoord proberen boven water te krijgen. Ik 

hoop dat jij me daarbij kunt helpen. 

 

Het betreft de kosten waar wij als gemeente mee te maken zullen krijgen. Daar stelt de provincie zich in feite garant 

voor heb ik begrepen, want die kosten zijn onderdeel van de gevraagde garantstelling van 5 mln. Eén van de 

gedeputeerden (?) heeft hier kort geleden met onze burgemeester over gesproken, omdat die garantstelling op 7 

mei a.s. in GS aan de orde komt. PS zou er vervolgens begin juni een besluit over moeten nemen. Aan de 

burgemeester is gevraagd of de gemeente op korte termijn kan bevestigen dat ze bereid is om de 

“uitvoeringskosten” voor haar rekening te nemen.  had me er al het één en ander over verteld, de totale 

kosten zijn begroot op 2,2 mln voor alle gemeenten tezamen, maar welk deel daarvan dan voor rekening van Assen 

zou komen is niet bekend, zo heb ik begrepen. 

 

Wat wij ons afvragen is: 

• Komt er nog een formeel verzoek van de provincie onze kant op, waar wij het college op kunnen laten 

reageren? 

• Waar is het bedrag van 2,2 mln op gebaseerd, kunnen wij daar de onderliggende berekening ook van 

krijgen? 
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• Welke activiteiten zijn er allemaal in Assen gepland, op welke dagen en waar, zodat we weten waar we mee 

te dealen krijgen? 

 

Ik neem aan dat TOC de laatste twee vragen kan beantwoorden, maar ik heb geen contactgegevens. Zou jij die 

vragen bij TOC kunnen uitzetten? 

 

Ik verwacht overigens dat het erg moeilijk zal worden om voor 7 mei een bevestiging van het college los te krijgen, 

aangezien ze demissionair zijn en daarom geen “grote” besluiten meer willen nemen. Bovendien komen ze nog 

maar drie keer bij elkaar, te weten op 24 april , 8 en 15 mei (1 mei vervalt de vergadering). De formerende partijen 

streven ernaar om op 17 mei a.s. een nieuw college te presenteren. 

 

Alvast bedankt, 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsspecialist gemeente Assen 

tel.nr:  

 

Disclaimer: 
Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie. 
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Groet, 

 

 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: donderdag 12 april 2018 07:53 

Aan: '   

CC:   | OOvB adviseurs en accountants  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Dag  

 

De aanvraag heb ik uiteraard gezien inclusief alle bijlagen. Over staatssteun heb ik inmiddels een eerste contact 

gehad met mijn collega’s in Groningen en met VWS. Afstemming wordt gezocht om het op een zo goed mogelijke 

manier op te pakken. Dit proberen we in goed overleg te doen. Eventuele vragen die daaruit voorkomen zullen 

indien vereist maandag in het overleg aan bod komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Van:  < theorganizingconnection.nl>  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 13:58 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: '   | OOvB adviseurs en accountants' <  

Onderwerp: FW: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Hoi  

 

We zijn ontzettend benieuwd of je wat verder bent gekomen met onderstaand verhaal. 

 

Zou je ons ajb over de ontwikkeling daarvan op de hoogte willen brengen? 

 

Dankjewel. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-412-  

TW: ORGCON 
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Van:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 15:51 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: '   | OOvB adviseurs en accountants' <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Beste  

 

Ik kreeg onderstaande reactie van  doorgestuurd. 

 

Bij deze kan ik bevestigen dat de subsidieaanvraag vanmiddag wordt verstuurd naar  en  

  

 

Neemt u contact op met hun of wenst je in kopie meegenomen te worden? 

 

Mocht ik niets van je vernemen ga ik ervan uit dat je met  of  schakelt. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-412-  

TW: ORGCON 

 

 
 

 

Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 12:20 

Aan:  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: FW: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Beste  

 

Onderstaande email ter informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

OOvB adviseurs en accountants 

 

  

Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 
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Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 

Telefoon: 0412-  

Email:  

Internet: www.oovb.nl 

 

Volg ons op: 

 
 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB staat niet in voor de juiste en volledige 

overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan niet 

garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht 

zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, 

verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën 

te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de Algemene 

Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:51 

Aan:   | OOvB adviseurs en accountants <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte mevrouw  

 

Hierover kan ik geen nieuwe mededelingen doen omdat er nog geen overleg is geweest en omdat dat afhankelijk is 

van de aanvraag die binnenkomt (zonder een specifieke begroting en lijst van activiteiten kunnen wij niet veel). 

Hopelijk lukt het plannen van een overleg deze week. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurist bestuur en concernzaken 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag | T 0592   
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:40 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: '  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: stand van zake staatssteun en overleg VWS 
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Geachte heer  

 

Tijdens het afstemmingsoverleg vorige week hebben wij gesproken over de vraag of er sprake is van staatssteun. U 

gaf aan dit nader te zullen onderzoeken en hierover ook in overleg te treden met het ministerie. Ik was benieuwd 

naar de status en verneem graag van u wat uw standpunt hierover is.  

 

Met vriendelijke groet, 

OOvB adviseurs en accountants 

 

  

Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 

 

 
Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 

Telefoon: 0412-  

Email:  

Internet: www.oovb.nl 

 

Volg ons op: 

 
 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB staat niet in voor de juiste en volledige 

overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan niet 

garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht 

zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, 

verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën 

te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de Algemene 

Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17265202. 

 

Scanned by Digisafe   
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maar drie keer bij elkaar, te weten op 24 april , 8 en 15 mei (1 mei vervalt de vergadering). De formerende partijen 

streven ernaar om op 17 mei a.s. een nieuw college te presenteren. 

 

Alvast bedankt, 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsspecialist gemeente Assen 

tel.nr:  

 

Disclaimer: 
Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie. 
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06-  
www.expent.nl 
 
 
 
Op 24 apr. 2018 om 21:05 heeft  < drenthe.nl> het volgende geschreven: 

Heren, 
  
Lijkt me goed om dit tussen 8 mei (GS-besluit) en 15 mei (voorlichtingsbijeenkomst Staten) te 

bespreken. 
Maandag de 14e om 15u30 in Hoogeveen? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 
Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 
Tel. 06      @OpFietse 
  
  
<image001.png> 
  
<image002.jpg> 
  
  
  

Van:   <   

Verzonden: dinsdag 24 april 2018 16:07 

Aan:  < drenthe.nl>;  | SportDrenthe 

< sportdrenthe.nl>;  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: Organigram 
  
Dag mannen, 
  
Hoe brengen we de organigrammen, zoals vorige week besproken een stap verder en tot 1 
organigram? 
  
Zou goed zijn een vervolg te geven aan ons gesprek van vorige week met als doel een 
praktisch én werkbaar model vast te stellen (althans voor dit moment op basis van huidige 
inrizchten). In mijn optiek moet nog een slag worden gemaakt om dit te realiseren waarbij 
eigenaarschap (wie heeft feitelijk waarvoor een opdracht) en gelieerde 
verantwoordelijkheden voor elk aandachtsgebied helder moeten zijn. Ik merk dat dit nu nog 
niet helemaal het geval is. 
  
Zou het organigram gebruiken als basis om het vervolgproces professioneel aan te vliegen, 
zoals werken met opdracht- en resultaatsformats (plan - planning - tvb - capaciteit - geld) per 
aandachtsgebied; op een dergelijke manier destijds bij de Giro ook gedaan en  is dit vast 
ook gewend. 
  
Met vriendelijke groet, 
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06-  

www.expent.nl 
 
<image003.png> 
  

Op 19 apr. 2018, om 19:51 heeft  
< drenthe.nl> het volgende geschreven: 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Poging 2 
  

 
Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 
Tel. 06      @OpFietse 
  
  
<image001.png> 
  
<image002.jpg> 
  
  
  
  
<20180410.ME.DEF Parcoursen WK Wielrennen 2020.pdf> 

  

 
Scanned by Digisafe      
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06-  

www.expent.nl 

 

 
 

Op 19 apr. 2018, om 19:51 heeft  < drenthe.nl> het 
volgende geschreven: 
 
  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Poging 2 

  

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06      @OpFietse 

  

  

<image001.png> 

  

<image002.jpg> 

  

  

  

  

<20180410.ME.DEF Parcoursen WK Wielrennen 2020.pdf> 

 









78

  

 
Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 

 

Van:   [mailto: provinciegroningen.nl]  

Verzonden: maandag 16 april 2018 8:41 
Aan:  

CC: '   

Onderwerp: WK wielrennen 2020 

 

Geachte heer  

 

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch met elkaar gesproken over de subsidieverlening met betrekking tot het 

WK wielrennen 2020.  

Nog hartelijk dank voor het mailen van de model verleningsbrief en de model overeenkomst.  

Als vervolg op het overleg hebben wij nog de volgende vragen: 

 

1. De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-regels, ook voor de 

subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling van de drie 

subsidieverstrekkers ? Is het mogelijk afspraken te maken over de onderlinge verdeling van eventueel teveel 

verleende subsidie ? 

2. Mochten de kosten hoger uitvallen dan begroot of de opbrengsten lager dan begroot, zijn wij dan met het oog op 

de aangewezen DAEB verplicht het tekort aan te vullen ? Zo ja, ook wanneer dit boven de grens van 15 

miljoen euro komt? 

3. Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten goede komt 

aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken (bijvoorbeeld omdat een onderdeel 

niet economisch van aard is, waarvoor dus geen staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ? Danwel ziet u 

mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld 

marktconforme vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

4. Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln gaan? Maakt 

dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het moment van 

subsidieverlening bepalend ?  

5. Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke 

spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van het WK te organiseren ? Kunnen 

ook reeds bestaande activiteiten (die profijt hebben van het WK) als spin-off activiteiten worden beschouwd 

? 

6. Is het mogelijk de side events te laten verlopen via een organisatie, die wordt ingehuurd door de organisatie van 

het WK ? 

7. Is het mogelijk om te komen tot afspraken, zodat de besteding van de subsidie van de drie overheden op een 

gelijke wijze verantwoord en beoordeeld kan worden ? 

8. In de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de DAEB belast VWS de subsidieontvanger met de organisatie 

van het evenement. Betekent dit dat de Staat nakoming kan vorderen (zogenaamde afdwingovereenkomst)? 

Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot aanbestedingsregels; is dan niet sprake van een aanbestedingsplichtige 

overheidsopdracht ?  

9. Doet VWS, voordat een DAEB wordt aangewezen, onderzoek naar marktfalen en zo ja, op welke wijze ? 

 

Dit dossier staat onder grote tijdsdruk. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen wanneer u deze week een 

reactie kunt geven op de gestelde vragen. 

Mocht u overigens nog vragen/opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat ook graag. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Bij een positief besluit en toekenning van het evenement zal de risicoanalyse op verschillende momenten opnieuw 

worden uitgevoerd, voortdurend worden gemonitord en bijgesteld worden indien nodig. Al naar gelang de 

maatregelen worden beheerst, worden de classificaties hierop aangepast. 

De risicoanalyse en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt in bijlage. 

 

Gr 

 

 

Inkoop Coördinator 

 

 
Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | drenthe.nl 
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In vervolg op ons gesprek van zojuist stuur ik jou hierbij twee bestanden: een concept DAEB-overeenkomst en een 

concept-verleningsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:58 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: VWS-formulieren  

 

Beste  

 

In vervolg op ons gesprek van zojuist stuur ik jou hierbij twee bestanden: een concept DAEB-overeenkomst en een 

concept-verleningsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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< drenthe.nl>;  < drenthe.nl>;  

< drenthe.nl>;  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

CC:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Concept risicoanalyse 

  

Goedemiddag allemaal, 

  

Bijgaand treffen jullie de uitwerking van de risicosessie van gisteren aan. 

  

De risico’s zijn: 

-          van hoog naar laag 

-          op basis van impact/mate van beïnvloeding ->  zijn onderbuikgevoel (o.a. op basis van wat  heeft 

gelezen/gehoord) 

-          Ik heb een selectie gemaakt van de kolommen die we m.i. op dit moment met ‘anderen’ zouden moeten 

kunnen delen. 

o   Ik heb dus de kolom met toelichting op het risicoprofiel verborgen! Hierin staat op dit moment 

impact en mate van beïnvloeding. Ik verberg deze omdat het niets zegt over het risicoprofiel en we 

willen volgende week zicht hebben op het risicoprofiel. Het geeft wel beeld in hoeverre we in 

control zijn of kunnen komen. 

-          In deze versie dus ook geen toewijzing nog van risico-eigenaar en actiehouder beheersmaatregelen. 

-          Ik heb deadlines en statussen niet (allemaal) ingevuld; deels hebben we het er gister/de afgelopen periode 

wel over gehad: die zijn ingevuld, maar grotendeels durf ik niet zelfstandig in te schatten wat de deadline 

moet zijn en wat de status is (wordt doorgevoerd/loopt/in overweging/wordt niet doorgevoerd) 

  

Voor diegene die bij de WK map kunnen: willen jullie via onderstaande link je opmerkingen (met opmerkingen 

bijhouden) invullen? Niet als een nieuwe versie opslaan, maar in deze versie. 

X:\PO_WK2020\Risico sessie 16-04\180416 Risicodossier WK2020 sess 1 - v0.1.xlsx 

  

Voor diegene die er niet bij kan, bijgaand treffen jullie het excel overzicht aan. Zouden jullie deze met opmerkingen 

bijhouden aan  retour willen sturen? 

  

Zouden jullie uiterlijk donderdagmorgen alle opmerkingen willen verwerken en mij een seintje geven als je je 

opmerkingen ingevuld hebt? 

Bedankt alvast! Vrijdagmorgen stuur ik ons overzicht naar Groningen en ontvang ik de ingevulde sessie van 

Groningen. Dan kunnen we van beide sessies 1 document maken. 

  

Groeten 

 

  

Inkoop Coördinator 

  

 
Team Subsidies en Inkoop | Postbus 122, 9400 AC | Assen  
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Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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o Ik heb dus de kolom met toelichting op het risicoprofiel verborgen! Hierin staat op dit moment 

impact en mate van beïnvloeding. Ik verberg deze omdat het niets zegt over het risicoprofiel en we 

willen volgende week zicht hebben op het risicoprofiel. Het geeft wel beeld in hoeverre we in 

control zijn of kunnen komen. 

- In deze versie dus ook geen toewijzing nog van risico-eigenaar en actiehouder beheersmaatregelen. 

- Ik heb deadlines en statussen niet (allemaal) ingevuld; deels hebben we het er gister/de afgelopen periode 

wel over gehad: die zijn ingevuld, maar grotendeels durf ik niet zelfstandig in te schatten wat de deadline 

moet zijn en wat de status is (wordt doorgevoerd/loopt/in overweging/wordt niet doorgevoerd) 

 

Voor diegene die bij de WK map kunnen: willen jullie via onderstaande link je opmerkingen (met opmerkingen 

bijhouden) invullen? Niet als een nieuwe versie opslaan, maar in deze versie. 

X:\PO_WK2020\Risico sessie 16-04\180416 Risicodossier WK2020 sess 1 - v0.1.xlsx 

 

Voor diegene die er niet bij kan, bijgaand treffen jullie het excel overzicht aan. Zouden jullie deze met opmerkingen 

bijhouden aan  retour willen sturen? 

 

Zouden jullie uiterlijk donderdagmorgen alle opmerkingen willen verwerken en mij een seintje geven als je je 

opmerkingen ingevuld hebt? 

Bedankt alvast! Vrijdagmorgen stuur ik ons overzicht naar Groningen en ontvang ik de ingevulde sessie van 

Groningen. Dan kunnen we van beide sessies 1 document maken. 

 

Groeten 

 

 

Inkoop Coördinator 
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Helaas lukt dit niet in het poho met Henk Brink door afwezigheid van onze kant,  ik zal contact zoeken om de reactie 

‘op te halen’. 

We ontvangen graag reacties van de betrokken collega’s op de teksten. 

 

Ter informatie aan een ieder: 

A.s. maandag vindt er zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met Groningen plaats voor nadere afstemming van de 

voorstellen richten PS.  

 

Fijn weekend allemaal, tot maandag! 

 

Groet, 
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Groet, 
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< drenthe.nl>; Foppe Jan Voogd < drenthe.nl>;  

< drenthe.nl>; Leendert Maarleveld < drenthe.nl> 

Onderwerp: werkdocument en bijlagen statenstuk - voorstel WK Wielrennen 2020 

Urgentie: Hoog 

Goedenavond,  

Op de valreep voor het weekend hierbij het werkdocument (voor de leesbaarheid ook in pdf versie) 

statenstuk WK Wielrennen 2020 plus bijlagen waarvan we denken dat deze voor dit moment 

relevant zijn. 

Ik hanteer bewust het woord werkdocument, want het is nog een statenstuk in wording met rijp en 

groen door elkaar. 

Door de projectgroep is de afgelopen weken/dagen hard gewerkt om de gevraagde en gewenste 

informatie boven tafel te krijgen. 

Niet alle informatie is al beschikbaar of is nog in ‘ontwikkeling’.  

Graag horen we of de toon van het stuk een juiste is, of dit de informatie is die in het stuk moet 

staan en of er zaken ontbreken. 

Deze werkversie zal worden besproken in het poho op maandag a.s. met de portefeuillehouder 

Henk Jumelet. 

Helaas lukt dit niet in het poho met Henk Brink door afwezigheid van onze kant, ik zal contact 

zoeken om de reactie ‘op te halen’. 

We ontvangen graag reacties van de betrokken collega’s op de teksten. 

Ter informatie aan een ieder: 

A.s. maandag vindt er zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met Groningen plaats voor nadere 

afstemming van de voorstellen richten PS.  

Fijn weekend allemaal, tot maandag! 

Groet, 
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Op de valreep voor het weekend hierbij het werkdocument (voor de leesbaarheid ook in pdf versie) statenstuk WK 

Wielrennen 2020 plus bijlagen waarvan we denken dat deze voor dit moment relevant zijn. 

 

Ik hanteer bewust het woord werkdocument, want het is nog een statenstuk in wording met rijp en groen door 

elkaar. 

Door de projectgroep is de afgelopen weken/dagen hard gewerkt om de gevraagde en gewenste informatie boven 

tafel te krijgen. 

Niet alle informatie is al beschikbaar of is nog in ‘ontwikkeling’.  

 

Graag horen we of de toon van het stuk een juiste is, of dit de informatie is die in het stuk moet staan en of er zaken 

ontbreken. 

Deze werkversie zal worden besproken in het poho op maandag a.s. met de portefeuillehouder Henk Jumelet. 

Helaas lukt dit niet in het poho met Henk Brink door afwezigheid van onze kant, ik zal contact zoeken om de reactie 

‘op te halen’. 

We ontvangen graag reacties van de betrokken collega’s op de teksten. 

 

Ter informatie aan een ieder: 

A.s. maandag vindt er zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met Groningen plaats voor nadere afstemming van de 

voorstellen richten PS.  

 

Fijn weekend allemaal, tot maandag! 

 

Groet, 
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We ontvangen graag reacties van de betrokken collega’s op de teksten. 

 

Ter informatie aan een ieder: 

A.s. maandag vindt er zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met Groningen plaats voor nadere afstemming van de 

voorstellen richten PS.  

 

Fijn weekend allemaal, tot maandag! 

 

Groet, 
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Hierbij neem ik je even mee in de facturen die ik heb gecodeerd in het systeem en die jij ter goedkeuring krijgt 

voorgelegd. 

1. Factuur betreft een bedrag van een kleine € 800,00 euro (bold1609) voor verrichten werkzaamheden 

vertaling Engels van het  Firstucibikeregion.nl. 

Code 63030650 / 440275 heb ik hieraan gegeven.  

2. Factuur betreft een bedrag van kleine € 400,00 en is van paviljoen De Dame in Paterswolde. Dit betrof een 

eerste vergadering met onze collega’s van de provincie Groningen mbt WK2020. Vervolgens is er afgelopen 

week nog zo’n sessie geweest en die heb ik laten plaatsvinden bij de Rietschans. Deze factuur heb ik ten 

laste gebracht van Foppe zijn budget. Door de snelheid van het gehele proces rondom haalbaarheid 

WK2020 is er nog geen interne afstemming geweest omtrent deze voorbereidingskosten. Er zijn ook nog 

geen afspraken gemaakt met de provincie Groningen hierover maar dat heeft wel  onze aandacht. 

Vooralsnog zou ik graag de voorbereidingskosten ten laste willen brengen van zowel budget VTE en Op 

Fietse en budget van Foppe Voogd. Kan jij je hierin vinden? Zo ja, dan is mijn voorstel om aan de factuur van 

De Dame de code 63030650 / 440275 te geven. 

  

Hoor graag van je en alvast een heel prettig weekend! 

  

Groet  
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Zoals je wellicht hebt meegekregen heeft de UCI medio maart kenbaar gemaakt aan de provincie Drenthe en 

provincie Groningen dat het wellicht mogelijk is dat beide provincies het WK2020 kunnen gaan organiseren. Dit is 

natuurlijk een geweldige kans om de Noordelijk regio op de kaart te zetten!  

De afgelopen weken zijn we dan ook, in gezamenlijkheid met de provincie Groningen, de haalbaarheid van dit 

evenement aan het onderzoeken.  

Het is voor jou goed om te weten dat vanuit de provincie Groningen gedeputeerde Brouns (vanuit Economie 

portefeuille) verantwoordelijk is voor dit dossier en vanuit de provincie Drenthe is gedeputeerde Jumelet (Sport 

portefeuille) verantwoordelijk. Afgelopen weken heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen beide heren 

en maandag a.s. is weer een bestuurlijk overleg WK2020 gepland tussen de heer Jumelet en de heer Brouns. Er is 

dan ook goede afstemming tussen provincie Drenthe en provincie Groningen. Zoals we ook gewend zijn bij de 

Regio!! 

Graag willen mijn collega’s en ik een afspraak met je maken om de bereidheid van de Regio te onderzoeken om bij 

het WK2020 betrokken te willen worden. In verband met de tijdsdruk en het schrijven van de GS-nota zou ik graag 

een overleg met jou inplannen op dinsdag 24 april of woensdagmorgen de 25ste april. 

Bij dit overleg zijn dan aanwezig  Foppe Voogd en mijn eigen persoontje.  

 

De afspraak van maandag 23 april die ik in 1e instantie met  had besproken, blijkt sowieso niet haalbaar voor 

ons te zijn helaas! 

 

Hoor graag van je en fijne dag verder! 

Het is echt terrasweer in het Drentse maar weet natuurlijk niet hoe het in Groningen is:). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse  

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Regio!! 

  

Graag willen mijn collega’s en ik een afspraak met je maken om de bereidheid van de Regio te onderzoeken om bij 

het WK2020 betrokken te willen worden. In verband met de tijdsdruk en het schrijven van de GS-nota zou ik graag 

een overleg met jou inplannen op dinsdag 24 april of woensdagmorgen de 25ste april. 

Bij dit overleg zijn dan aanwezig  Foppe Voogd en mijn eigen persoontje.  

 

De afspraak van maandag 23 april die ik in 1e instantie met  had besproken, blijkt sowieso niet haalbaar voor 

ons te zijn helaas! 

 

Hoor graag van je en fijne dag verder! 

Het is echt terrasweer in het Drentse maar weet natuurlijk niet hoe het in Groningen is:). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Bij deze mijn toevoegingen. De memo heb ik ter info even toegevoegd. 

 

Groet, 
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Van:  < provinciegroningen.nl>  

Verzonden: vrijdag 20 april 2018 10:46 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: agendapunten BO maandag 

 
Hallo  
 
Onderstaand de agendapunten om maandag te bespreken. 

- De routes: Kunnen we instemmen met de parcoursen en welke info brengen we hierover naar buiten, 
wanneer doen we dit en wie doet dit 

- De subsidieaanvraag; ziet iemand nog belangrijke knelpunten?  
- PS-notitie en afstemming inhoud tussen provincies 
- Communicatie komende periode zoals persbericht na GS besluit en kunnen we een gezamenlijk 

informatiesessie voor de Statencommissies organiseren. Zo ja, wanneer en hoe zien we de invulling 
- Wvttk. 

 
Tot maandag. Groet en een goed weekend, 
 

 
 
 
 
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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- De routes: Kunnen we instemmen met de parcoursen en welke info brengen we hierover naar buiten, 
wanneer doen we dit en wie doet dit 

- De subsidieaanvraag; ziet iemand nog belangrijke knelpunten?  
- PS-notitie en afstemming inhoud tussen provincies 
- Communicatie komende periode zoals persbericht na GS besluit en kunnen we een gezamenlijk 

informatiesessie voor de Statencommissies organiseren. Zo ja, wanneer en hoe zien we de invulling 
- Wvttk. 

 
Tot maandag. Groet en een goed weekend, 
 

 
 
 
 
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Van:   

Verzonden: vrijdag 20 april 2018 10:11 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW: Statenstuk WK Wielrennen 2020 docx 

 

Dag  

 

Bij deze wat input en een reactie op het stuk. Voor wat betreft het spin off verhaal. Ik zou beginnen met het beleid 

en zoals het hoort. Uitleggen waarom wij dat anders willen en dat dit met VWS moet worden afgestemd. Zolang dat 

niet zwart op wit staat, zou ik dat niet zo stellig opnemen. 

 

Heeft RW ook al een soort van concept UCI contract waaruit blijkt dat zij bepaalde betalingen en dergelijke moeten 

doen? Dat zou helpen om de haastige behandeling goed te praten. Daarmee samenhangend het accepteren van 

bepaalde risico’s die we normaal niet accepteren. Tot op heden heb ik alleen de UCI brief gezien en het verhaal van 

 

 

Groet, 

 

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 20 april 2018 10:03 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: Statenstuk WK Wielrennen 2020 docx 

 

Hoi   

 

Paar kleine opmerkingen en 1 toegevoegde zin aan het staatssteunstuk. 

 

Groet,  

 

Van:   

Verzonden: donderdag 19 april 2018 15:55 

Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Statenstuk WK Wielrennen 2020 docx 

 

Dag beide, 

 

Bij deze mijn toevoegingen. De memo heb ik ter info even toegevoegd. 

 

Groet, 
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Hoi   

Paar kleine opmerkingen en 1 toegevoegde zin aan het staatssteunstuk. 

Groet,  

Van:   

Verzonden: donderdag 19 april 2018 15:55 

Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Statenstuk WK Wielrennen 2020 docx 

Dag beide, 

Bij deze mijn toevoegingen. De memo heb ik ter info even toegevoegd. 

Groet, 

 





141

 

Hoi   

 

Paar kleine opmerkingen en 1 toegevoegde zin aan het staatssteunstuk. 

 

Groet,  

 

Van:   

Verzonden: donderdag 19 april 2018 15:55 

Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Statenstuk WK Wielrennen 2020 docx 

 

Dag beide, 

 

Bij deze mijn toevoegingen. De memo heb ik ter info even toegevoegd. 

 

Groet, 
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Op 18 apr. 2018 om 10:34 heeft  < provinciegroningen.nl> het volgende geschreven: 

  

  

Goedemorgen, 

  

Ik wil voor het BO a.s. maandag een korte agenda maken. Welke punten willen jullie er graag op 

hebben? 

  

Groet, 

  

  

 

 
 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Provincie Drenthe zal de niet-aanwezige gemeenten benaderen en zorgen dat de informatie-

uitwisseling rechtstreeks plaatsvindt.  

  

Borger-Odoorn, bedankt voor deze mogelijkheid.  

  

  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

 

Programmamanager Drenthe beweegt 

  

  

  

Tel           

Mail       sportdrenthe.nl 
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-  risico's en beheersmaatregelen 

-  organogram 

- indien gewenst de specifieke taakverdeling tussen provincie en gemeenten (we zijn zelf nu niet op de hoogte wat 

er precies aan de gemeenten wordt gevraagd). 

 

We horen graag.  

P.s is er al een nieuw schema met de data & tijdstippen waarom we verwacht worden het verhaal te houden? 

 

Groet,  en  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Sportprojectmanager 

  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 

   0528-  06-  

/ sportdrenthe.nl    

   www.sportdrenthe.nl 

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van:  [mailto drenthe.nl] 

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 07:01 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

CC:   <   < theorganizingconnection.nl>;  

< drenthe.nl>; provinciegroningen.nl' < provinciegroningen.nl>; 

provinciegroningen.nl' < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: RE: Inloopmoment staten Drenthe 

 

Hoi  

 

Ik schat in dat we hiervoor mikken op de periode tussen 15 mei en 22 mei, waarschijnlijk 16 mei. Met  en  

hebben we inmiddels ook contact over het besluitvormingsproces en we hebben afgesproken maandag de planning 

door te nemen. 

 

In ieder geval wordt het (denk ik) ontzettend belangrijk om een sluitend en enthousiasmerend verhaal te hebben, 

met daarin: 

 

1. ontstaan idee  /  

2. uitwerking stichting t/m voorjaar 2018 3. de onverwachte kans 4. uitwerking door TOC, hoe kan het WK 

georganiseerd worden 5. wat betekent dat voor het noorden (stichting / TOC) 6. enthousiasme van 

verenigingsleven, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties etc 7. oog voor risico's en beheersmaatregelen 

 

Het lijkt me goed om dit ook samen met de collega's uit Groningen af te stemmen, aanstaande maandag / begin 

volgende week. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen Tel. 06      @OpFietse 

 

 

 

  

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

Verzonden: donderdag 5 april 2018 12:02 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Inloopmoment staten Drenthe 

 

Hoi  

 

Laatst hebben we het gehad over een aantal data waar we rekening mee moeten houden ikv informatie verstrekken 

over WK. 

Inloopmoment staten drenthe was nog niet bekend. Is er inmiddels een datum?  

Ik hoor graag. 

 

Groet,   

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Scanned by Digisafe 
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Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:58 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: VWS-formulieren  

 

Beste , 

 

In vervolg op ons gesprek van zojuist stuur ik jou hierbij twee bestanden: een concept DAEB-overeenkomst en een 

concept-verleningsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 

 

 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:58 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: VWS-formulieren  

 

Beste , 

 

In vervolg op ons gesprek van zojuist stuur ik jou hierbij twee bestanden: een concept DAEB-overeenkomst en een 

concept-verleningsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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06 –  
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www.regiogroningenassen.nl 

regiogroningenassen.nl 

 

 

 

 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 14:17 

Aan:   < regiogroningenassen.nl> 

CC:  < regiogroningenassen.nl> 

Onderwerp: afspraak WK2020 

 

Goedemiddag  

 

Hoe gaat íe in het Groningse? Gaan alle zaken voorspoedig bij de Regio en zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? 

 

Gisteren heb ik contact gehad met  over het plannen van een afspraak omtrent het WK2020. 

Zoals je wellicht hebt meegekregen heeft de UCI medio maart kenbaar gemaakt aan de provincie Drenthe en 

provincie Groningen dat het wellicht mogelijk is dat beide provincies het WK2020 kunnen gaan organiseren. Dit is 

natuurlijk een geweldige kans om de Noordelijk regio op de kaart te zetten!  

De afgelopen weken zijn we dan ook, in gezamenlijkheid met de provincie Groningen, de haalbaarheid van dit 

evenement aan het onderzoeken.  

Het is voor jou goed om te weten dat vanuit de provincie Groningen gedeputeerde Brouns (vanuit Economie 

portefeuille) verantwoordelijk is voor dit dossier en vanuit de provincie Drenthe is gedeputeerde Jumelet (Sport 

portefeuille) verantwoordelijk. Afgelopen weken heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen beide heren 

en maandag a.s. is weer een bestuurlijk overleg WK2020 gepland tussen de heer Jumelet en de heer Brouns. Er is 

dan ook goede afstemming tussen provincie Drenthe en provincie Groningen. Zoals we ook gewend zijn bij de 

Regio!! 

  

Graag willen mijn collega’s en ik een afspraak met je maken om de bereidheid van de Regio te onderzoeken om bij 

het WK2020 betrokken te willen worden. In verband met de tijdsdruk en het schrijven van de GS-nota zou ik graag 

een overleg met jou inplannen op dinsdag 24 april of woensdagmorgen de 25ste april. 

Bij dit overleg zijn dan aanwezig  Foppe Voogd en mijn eigen persoontje.  

 

De afspraak van maandag 23 april die ik in 1e instantie met  had besproken, blijkt sowieso niet haalbaar voor 

ons te zijn helaas! 

 

Hoor graag van je en fijne dag verder! 

Het is echt terrasweer in het Drentse maar weet natuurlijk niet hoe het in Groningen is:). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Ik schat in dat we hiervoor mikken op de periode tussen 15 mei en 22 mei, waarschijnlijk 16 mei. Met  en  

hebben we inmiddels ook contact over het besluitvormingsproces en we hebben afgesproken maandag de planning 

door te nemen. 

 

In ieder geval wordt het (denk ik) ontzettend belangrijk om een sluitend en enthousiasmerend verhaal te hebben, 

met daarin: 

 

1. ontstaan idee  /  

2. uitwerking stichting t/m voorjaar 2018 3. de onverwachte kans 4. uitwerking door TOC, hoe kan het WK 

georganiseerd worden 5. wat betekent dat voor het noorden (stichting / TOC) 6. enthousiasme van 

verenigingsleven, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties etc 7. oog voor risico's en beheersmaatregelen 

 

Het lijkt me goed om dit ook samen met de collega's uit Groningen af te stemmen, aanstaande maandag / begin 

volgende week. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen Tel. 06      @OpFietse 

 

 

 

  

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

Verzonden: donderdag 5 april 2018 12:02 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Inloopmoment staten Drenthe 

 

Hoi  

 

Laatst hebben we het gehad over een aantal data waar we rekening mee moeten houden ikv informatie verstrekken 

over WK. 

Inloopmoment staten drenthe was nog niet bekend. Is er inmiddels een datum?  

Ik hoor graag. 

 

Groet,   

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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T (0592)  | drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 
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Toelichting op risicoprofielen (agendapunt 5) 

Gezien de beschikbare tijd en het feit dat met elkaar risico’s inventariseren veel tijd kan kosten, gaan we tijdens de 

sessie niet cijfermatig scoren, maar bespreken we aan de hand van de ingebrachte risico’s of het een risico met een 

hoog, midden of laag risicoprofiel betreft. Wat  van jullie wil weten is op welke effecten jullie de score geven en 

wat de kans van optreden dan is. Tijdens de sessie zullen we ons focussen op kans van optreden en de effecten op 

tijd, geld en imago. Effect op veiligheid, kwaliteit en omgeving zal ik mogelijk in een later stadium in overleg met 

Foppe en Bert afstemmen. 

 

 

NB: 

• Tijdens de sessie zal  niet altijd uitgebreid de ruimte aan discussies geven. We hebben ca 2,5 uur effectief tijd 

tot onze beschikking om antwoord te geven aan het doel van de sessie en het formuleren van beheersmaatregelen 

(=acties) voor de risico’s met een hoog risicoprofiel. Daarvoor dienen we een aantal stappen te doorlopen zoals in 

de agenda zijn opgenomen. Daarbij kan jullie voorbereiding op de sessie ons en het project helpen! 

• Vooraf mailen van risico’s/ingevulde word formulier met eventueel het risicoprofiel en beheersmaatregelen mag 

uiteraard ook! Rob probeert vooraf gestuurde informatie tijdens de sessie reeds in het risicodossier te hebben 

verwerkt. Hoe eerder de input wordt gemaild, hoe liever! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse  

www.opfietseindrenthe.nl 
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Aan:  < drenthe.nl> 

CC:  <   <I. drenthe.nl> 

Onderwerp: VTE plus bijeenkomst maandag a.s. 

 

Beste  

 

Maandag a.s. staat een VTE plus bijeenkomst gepland van 11.00 – 12.30 uur. 

Het is mij bekend dat aanwezigheid bij deze bijeenkomsten zeer wordt gewaardeerd. Echter mijn agenda wordt, net 

als andere collega’s, op dit moment beheerst door de ontwikkelingen omtrent WK2020. Zo ook in dit geval! 

Dit betekent dat ik tot uiterlijk 12.00 uur aanwezig kan zijn bij het VTE plus overleg omdat ik dan richting Tetrode 

moet gaan voor een risicosessie WK2020 (In het provinciehuis was geen ruimte meer beschikbaar).  

 

Ik ga ervan uit dat jullie hiervoor begrip hebben en dat het op dit moment helaas niet anders is. 

In ieder geval goed weekend, lekker genieten van de zon en tot maandag! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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Bestuurlijk? Kan aan colleges gericht worden i.v.m. formaties 

 

 

Groet, 

 

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 13 april 2018 7:25 

Aan:  ;  ;  ;  ;  

Onderwerp: Fwd: 20 april - TT-circuit 

 

Vanaf half 2? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  @drenthe.nl> 

Datum: 13 april 2018 om 07:05:47 CEST 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Antw.: 20 april - TT-circuit 

Hallo  

 

Zie bijlage, staat tevens op www.tt-assen.nl 

 

Gr.  

 

 

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 13 april 2018 5:59 

Aan:  @drenthe.nl> 

CC:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl>;  

 < drenthe.nl>;  < drenthe.nl>;   

<  

Onderwerp: RE: 20 april - TT-circuit 

 

Goedemorgen , 

 

Heb jij een tijdschema van de vrijdag? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06  @OpFietse 

 

 




