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Kwijtschelding huursom 2021 

Geachte heer/ mevrouw, 

Op 27 janauari 2022 ontvingen wij uw verzoek tot gedeeltelijke huurkwijtschelding voor 2021 in het 
kader van de coronasteun. In de door u aangeleverde stukken heeft u voldoende inzichtelijk 
gemaakt welke maatregelen door u zijn genomen en de noodzaak van huurkwijtschelding om het 
exploitatietekort terug te brengen. Hierbij delen wij u mede dat de provincie Flevoland u coulance· 
verleent en instemt met uw verzoek tot gedeeltelijke kwijtschelding van de huursom van 2021. 

staatssteun 

Wij hebben beoordeeld in hoeverre er bij uw verzoek tot het kwijtschelden van de huur sprake is 
van staatssteun als bedoeld in artikel 107 lid 1 VWEU (PbEU C83/ 47 van 30-03-2010, hierna het 
Verdrag). 

Op basis van onze beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat er bij het toekennen van deze 
subsidie sprake is van staatssteun. Vervolgens hebben wij getoetst of uw verzoek voldoet aan een 
van de, door de Europese Commissie, vastgestelde vrijstellingsverordeningen, als bedoeld in artikel 
109 van het Verdrag. Uw verzoek is hierbij getoetst aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 (PbEU, l 187 /1), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGW). 

Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt dient te 
worden als staatssteun, maar dat deze op grond van de hierboven genoemde verordening 
verenigbaar met de interne markt verklaard kan worden op basis van een van de, in deze 
verordening genoemde, vrijstellingen. 

Bij het inwilligen van uw verzoek passen wij artikel 53 van de AGW toe. Steun voor cultuur en 
instandhouding van het erfgoed is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3 
van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3 van het Verdrag 
vrijgesteld, mits de in dit artikel en de in hoofdstuk 1 van de AGVV vastgestelde voorwaarden zijn 
vervuld. 

Op grond van dit artikel van de AGW zijn de volgende voorwaarden op deze steun van toepassing: 
o De steun mag niet hoger zijn dan wat nodig is om de exploitatietekorten plus een redelijke

winst over de betrokken period_e te dekken. Dit wordt geborgd vooraf op basis van redelijke 
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prognoses, of via een terugvorderingsmechanisme (artikel 53, 7" lid). Op grond van dit 
artikel zullen wij achteraf toetsen of aan deze bepaling is voldaan en zo nodig het teveel 
toegekende bedrag terug vorderen. 

Wij zijn op grond van artikel 11 van de AGVV verplicht om deze steun ter kennisgeving aan te 
melden bij de Europese Commissie. Ook moeten wij jaarlijks een opgave doen van de in dat jaar 
aan u betaalde bedragen. Tevens zijn wij op grond van artikel 9 van de AGW verplicht om deze 
subsidiebeschikking te publiceren op onze website. 

Deggendorfdausule
Het Is overheden verboden om subsidie (st�un) te verlenen aan u als de Europese Commissie heeft 
besloten dat eerder aan u verleende steun ongeoorloofd Is. Dit betekent dat deze subsidie niet 
uitbetaald mag worden totdat de ongeoorloofde steun is terugbetaald. Dit is conform artikel 1, 4e 

lid, sub b van de AGW aangevuld met de wijziging van dit artikel in Verordening EU Nr. 2017 /1084. 

Terugvordering in geval van staatssteun 
Bij vaststelling van de exploitatiesubsidie voor 2021, afgegeven met de beschikking van 15 januari 
2021, kenmerk 2722171, zullen wij toetsen in hoeverre er sprake zal zijn van een terugvordering van 
subsidiegelden. Deze aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 1 mei 2022 bij ons binnen zijn. 

Indien uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat u op basis van deze beschikking 
subsidie ontvangt die onverenigbaar blijkt te zijn met de staatssteun wetgeving, dan wel u bij de 
uitvoering van de activiteiten, waarvoor u op basis van deze beschikking subsidie heeft ontvangen, 
u zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 1 en artikel 53 van de
AGW kan de Europese Commissie het besluit nemen dat de verleende subsidie moet worden 
teruggevorderd. Op grond van de Wet terugvordering staatssteun is de provincie Flevoland dan
genoodzaakt om het steunbedrag vermeerderd met rente terug te vorderen. Het risico op
ongeoorloofde staatssteun ligt volledig bij u als begunstigde.

Aanmerking
Hoewel deze steun valt onder de coulanceregeling die de provincie in het leven heeft geroepen in 
het kader van corona, zal de Europese Commissie deze steun kunnen aanmerken als een extra 
subsidie. Daarom is het in uw belang om alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten met deze steun 
te compenseren. Als achteraf blijkt dat er meer is aangevraagd dan de daadwerkelijk gemaakte 
kosten, ontstaat er een niet marktconform voordeel en zullen wij genoodzaakt zijn om het teveel 
betaalde bedrag terug te vorderen met rente. 

Facturering
In afwachting van het besluit over de eventuele kwijtschelding van de huur voor de zes maanden 
dat Batavialand gesloten is geweest voor bezoekers is er geen huur gefactureerd. Dit betekent dat 
er nog een naheffing zal volgen voor de zes maanden waarin Batavialand wet geopend is geweest 
voor bezoekers. 
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