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Geachte heer Kortbeek, 
 
Brabant C, investeringsfonds voor cultuur, draagt bij aan culturele projecten die het cultuursysteem in 
Noord-Brabant duurzaam versterken en de provincie door kwaliteit en voorbeeldwerking op (inter)nationaal 
niveau als kwaliteitsregio meer zichtbaar en herkenbaar maken.  

U heeft in dat kader op 29 oktober 2019 onder paragraaf 11 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur 
Noord-Brabant bij Brabant C een aanvraag ingediend voor het project “Pi Lab” (nummer 663074). 
 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van ons besluit naar aanleiding van uw aanvraag. Wij adviseren 
u de brief aandachtig in zijn geheel door te nemen en te raadplegen op momenten als het maken van een 
tussenrapportage, het verzoek om een vervolgbesluit en eindverantwoording. Dat bevordert een vlotte 
behandeling van uw verzoek om een vervolgbesluit, volgend voorschot of definitieve vaststelling van de 
bijdrage. 
 
Let op: in deze brief gaan wij uit van de standaard situatie en hebben wij geen rekening gehouden 
met de impact van de corona crisis. Wij leggen hiermee in elk geval ons commitment aan het project 
Pi Lab vast, en zullen op korte termijn met u contact opnemen om de consequenties van de huidige 
situatie in uw specifieke geval te bespreken en zonodig te verwerken in een aanvulling op ons 
huidige besluit. 

Juridische toetsing 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan: 

• de Algemene wet bestuursrecht 
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 
• paragraaf 11 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant 
• de Algemene Groepsvrijstellingsverordening EU nr. 651.2014 

 
 
 

 Datum: 26 maart 2020 
 Kenmerk: U20.022 
 Dossiernummer: 663074 
 Contactpersoon: Geert Lenders 

Onderwerp: Besluit op aanvraag Pi Lab, fase 1 
 
 
 
 
 
 



 

Advies 
Op 2 december 2019 bent u verschenen voor de Adviescommissie Brabant C projecten om de aanvraag 
nader toe te lichten. Op 12 februari 2020 hebt u, na een verzoek daartoe uit de adviescommissie, 
aanvullende informatie aangeleverd. 
De ingediende documenten, uw toelichting en de aanvulling waren voor de adviescommissie aanleiding om 
ons positief te adviseren over financiering van de eerste fase van uw project. Op 11 maart 2020 hebben wij 
u het advies per e-mail toegestuurd, met ons voornemen om overeenkomstig te besluiten. Het advies is 
daarmee tevens de motivering van ons besluit. Wij sturen u het advies nogmaals als bijlage bij deze 
beschikking. 
 
Besluit 
Op grond van het bovenstaande besluiten wij tot subsidieverlening voor de eerste fase (jaar 1) van het 
project Pi Lab tot een hoogte van maximaal € 65.000,-, waarin begrepen een leningdeel van 25% ofwel 
€ 16.250,-. 
Ook voor de vervolgjaren van het project zoals beschreven in uw aanvraag zijn wij bereid tot financiering, zij 
het onder de opschortende voorwaarde dat u aan het eind van de eerste fase een businessplan overlegt 
dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 11.14 lid 1 van de Subsidieregeling: 
 

1) het businessplan beschrijft voor de vervolgfase de nader gespecificeerde inhoud van de plannen, 
de ambitie en de omgeving; 

2) het businessplan geeft inzicht in wie de actoren zijn bij de plannen, de organisatie, het team en de 
juridische structuur; 

3) het businessplan bevat de aanpak in de vervolgfase, de tussentijdse mijlpalen en de planning; 
4) het businessplan bevat een commerciële paragraaf waarin de doelgroep, de propositie, de 

stakeholdersanalyse en het marketingplan zijn uitgewerkt; 
5) het businessplan bevat een financiële onderbouwing gedurende looptijd van de vervolgfase van 

het project, een financiële doorkijk na de projectperiode, een exploitatiebegroting en een 
liquiditeitsbegroting, een recente jaarrekening, een toelichting op de financiële paragraaf en een 
risicoanalyse; 

6) het businessplan vormt voldoende onderbouwing voor de haalbaarheid van de plannen voor wat 
betreft de exploitatie, de benodigde subsidie en de ontwikkeling van terugbetaalcapaciteit; 

7) de financiële haalbaarheid van het businessplan is aannemelijk 
 
Daarnaast voldoet het businessplan aan de volgende aanvullende voorwaarden, welke voortvloeien uit het 
advies: 
 

8) het bevat een vastgelegd langdurig commitment van kernpartners TU/e, Fontys en DDF en 
concrete uitwerking daarvan; 

9) het bevat concrete uitwerking van de duurzame betekenis van Pi Lab voor creatief toptalent; 
10) het geeft een doorkijk naar vervolgprojecten, mede gebaseerd op impact (inhoudelijk en financieel) 

gedurende het ontwikkeljaar, relevante beoogde doelgroepen en partners en een aanpak om te 
komen tot ‘return on innovation’; 

11) het bevat concrete uitwerking van van de betekenis van Aera Fabrica voor de 
toepassingsgebieden ‘wonen’, ‘verpakking’ en ‘lichaam’; 

12) het geeft zicht op duurzaam financieel draagvlak; 
13) het geeft zicht op duurzame samenwerking met bedrijfsleven in de Brainport regio en Design 

Academy Eindhoven. 
 
Op basis van het businessplan nemen wij een nader besluit over de bijdrage van Brabant C in de 
vervolgfase. Dat besluit omvat de hoogte van de bijdrage, het leningdeel daarin, bevoorschotting en 
vereisten waaraan de projectverantwoording moet voldoen. Daarnaast zullen wij dan een overeenkomst 
van geldlening afsluiten voor het leningdeel. 
In het proces van ontwikkeling van het businessplan is Mirjam Hament namens Brabant C uw  
 



 

contactpersoon. Zij neemt contact met u op over het verdere traject. 

Voorschot 
Op de verleende bijdrage verstrekken wij een voorschot van 100% op de geldlening en 95% op de gift. Dit 
voorschot keren wij uit als volgt: 

1. de geldlening ad € 16.250,-: binnen 20 dagen na ondertekening van de overeenkomst van 
geldlening en de uitvoeringsovereenkomst, welke Brabant C u zal aanbieden; 

2. het giftdeel ad € 46.312,-: binnen 20 dagen na ondertekening van de overeenkomst van geldlening 
en de uitvoeringsovereenkomst, welke Brabant C u zal aanbieden 

De betalingen in het kader van deze verlening vinden plaats door overmaking op het door u daartoe 
aangegeven IBAN-rekeningnummer NL69 RABO 0143159658 ten name van Stichting KunstLAB en onder 
vermelding van ‘BrabantC - Pi Lab’.  

Verplichtingen 
1. Uitvoeringsplicht  
Voor de uitvoering van het project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:   

a) de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en 
paragraaf 11 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;  

b) uitvoering van de activiteiten overeenkomstig het projectplan en businessplan, zoals ingediend bij 
het Brabant C Fonds, inclusief eventuele latere aanvullingen en aanpassingen die schriftelijk door 
het Brabant C Fonds zijn geaccordeerd;  

c) inrichting en uitvoering van het bestuur van de organisatie in overeenstemming met de Governance 
Code Cultuur; zie http://www.governancecodecultuur.nl/  

d) realisatie van de activiteiten van fase 1 vóór 1 april 2021;  
 
2. Meldingsplicht  
Indien er zich omstandigheden voordoen die invloed hebben op de realisatie of uitkomst van het project, 
bent u verplicht om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

a) het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan; 
b) gevolgen van het niet realiseren van in de begroting voorziene bijdragen van derden, inclusief 

subsidies van andere overheden; 
c) faillissement of surseance van betaling. 

 
3. Communicatie 
In publicitaire uitingen over het project dient u te vermelden dat de activiteit met financiële steun van het 
Brabant C Fonds wordt gerealiseerd. U maakt hiervoor in elk geval gebruik van beeldmerk en logo van het 
Brabant C Fonds. U vindt dit op www.brabantc.nl/over-brabant-c onder het kopje ‘downloads’. Daarnaast 
kan de uitvoeringsovereenkomst nadere afspraken over communicatie bevatten, welke tot de verplichtingen 
worden gerekend die verbonden zijn aan dit besluit. Een ‘toolkit’ voor communicatie van de Brabant C-
bijdrage wordt u binnenkort digitaal toegestuurd. 
 
4. Monitoring en rapportage 
U voert regelmatig overleg met het Brabant C Fonds over de voortgang van het project. Dit overleg kan 
plaatsvinden op uw verzoek, maar het Brabant C Fonds verzoekt u ten minste een maar per jaar overleg op 
basis van de volgende door u aan te leveren documenten: 

a) een inhoudelijke voortgangsrapportage, waarbij u ingaat op voortgang van de ontwikkeling van het 
businessplan zoals hierboven bij ‘besluit’ omschreven; 

b) een financiële voortgangsrapportage in de vorm van een kolom met gerealiseerde cijfers die u 
invoegt in de ingediende begroting. Deze financiële rapportage is door het bestuur van uw 
organisatie geparafeerd. 

 



 

 
 
5. Verzoek om vervolgbesluit of vaststelling bijdrage  
Binnen 13 weken na de einddatum zoals benoemd onder het kopje 1. “Uitvoeringsplicht” onder d. 
hierboven, dient u bij het Brabant C Fonds een verzoek in om een vervolgbesluit, dan wel definitieve 
vaststelling van de subsidie. Een vervolgbesluit vraagt u aan de hand van het businessplan. Een verzoek 
om vaststelling vraagt u aan de hand van een reflectieverslag. 
In geval van een verzoek om vaststelling moet uit het refelctieverslag blijken dat de activiteiten waarvoor de 
subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan deze subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als 
bewijsstukken voegt u ten minste bij:  

a) Een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht, waarin wordt 
aangetoond dat:  

1. De activiteiten waarvoor de subsidie werd verleend, zijn verricht;  
2. Aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan; 

Het activiteitenverslag laat een vergelijking zien tussen de nagestreefde en gerealiseerde 
doelstellingen, en een toelichting op de verschillen. Het bevat tevens een reflectie op de realisatie 
van de criteria zoals genoemd in artikel 11.6 onder a tot en met f/artikel 12.6 onder a tot en met c 
volgens het daartoe door het Brabant C Fonds aangereikte format.  

b) Een financieel verslag dat in parallelle kolommen een vergelijking laat zien tussen de begroting op 
basis waarvan de subsidie is verleend en gerealiseerde cijfers, en een toelichting op substantiële 
verschillen. Hieronder verstaan wij afwijkingen per begrotingspost van meer dan 10% en ten 
minste € 5.000,- en minder dan 10% en tenminste  € 15.000,-. Het financieel verslag bevat voorts 
een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van financiële bijdragen van derden aan het project.  
Het financieel verslag is met parafen per pagina gewaarmerkt door uw bestuur  
 
Het niet of niet tijdig voldoen  aan de vereisten voor subsidievaststelling leidt in beginsel tot 
ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis 
van de tot dan toe bekende gegevens. Het gevolg hiervan kan zijn lager – of zelfs op nihil – 
vaststellen van de subsidie. 
 

Het niet of niet tijdig voldoen aan de hierboven vermelde verplichtingen kan leiden tot herziening van dit 
besluit, en zelfs leiden tot terugvordering van reeds verstrekt voorschot. 

Ik wens u veel succes in deze volgende fase en kijk uit naar de versterking van cultuur in Brabant die Pi Lab 
gaat bieden! 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bureau van het Brabant C Fonds, tel. 013-7508482 
of via secretaris@brabantc.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
Namens deze 

 
ir. F.J.L. van Dooremalen 
directeur-bestuurder Stichting Brabant C Fonds 
 
bijlagen: 
1. Bezwaar 
2. Advies 



 

 
 
Bijlage 1: Bezwaar 
 
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend 
bij: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC te ‘s-Hertogenbosch 
 
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. 
 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
gericht is en de gronden van het bezwaar. 
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de 
orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. 
 
Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar 
www.brabant.nl/bezwaar. 
 
Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, 
faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres: bezwaar@brabant.nl. 
 
  



 

 
 
Bijlage 2: Advies 
 
 
 


