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Geachte heer, mevrouw, 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben bij besluit van 27 mei 2015, 
verzonden op 28 mei 2015, besloten om de subsidieaanvraag d.d. 6 januari 2015 van Go 
Ahead Eagles B.V. Holding B.V. voor het project Revitalisering stadion de Adelaarshorst af te 
wijzen. 

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door Go Ahead Eagles zelf en 22 supporters. Het gaat 
om de volgende bezwaarmakers. In deze brief leest u onze beslissing op de bezwaarschriften. 
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Zaaknummer 
A15-293 
A15-296 
A15-297 

A15-298 

A15-299 
A15-300 

A15-301 
A15-302 

A15-303 

A15-305 
A15-306 

A15-307 

A15-309 
A15-310 
A15-312 

A15-313 
A15-314 

A15-315 

A15-316 
A15-317 

A15-318 

A15-319 

A15-338 

Naam 
Go Ahead Eagles Holding B.V. 
Halkers, dhr. H. 
Spape, dhr. P. 
Berg, dhr. B. van den, 
Esschert, dhr. F. van den 
Bokkejan, dhr. W. 
Middelburg, dhr. M en mw. B. 
Roelvink, dhrVmw. C. 
Markvoort, dhr. W., 
Noever, dhr. A. 
Hofman, dhr. J. 
Israël, dhr. I. 
Bouwmeester, dhr. M. 
Tesink, dhr. B. 
Veldhuis, dhr. M. 
Groeneveld, dhr./mw. D, 
Telling, mw. P. 
Favié, mw. S. 
Soeters, dhr. H. 
Keurhorst, dhr. DJ. 
Kooi, dhr. J. 
Derks, dhr. A. 
Kikkert, dhr/mw. R. 

Bijlagen 

Datum verzending provincie verijssel 

http://overijssel.nl
mailto:m.boezelman@overijssel.nl
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Besluit 
Wij hebben besloten: 
1. de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. af te zien van het houden van een hoorzitting. 
Hieronder lichten wij ons besluit toe. 

Inhoud bestreden besluit 
Reden voor de afwijzing van de subsidie is dat het subsidieplafond van de regeling Erfgoed 
'Het verhaal van Overijssel' is bereikt. De aanvraag van Go Ahead Eagles Holding B.V. heeft, 
in vergelijking met andere ingediende aanvragen minder prioriteit heeft gekregen omdat: 

het aantal subsidiabele activiteiten dat het project aan elkaar verbindt in verhouding 
tot de andere voorstellen laag is; 
de mate van publieksbereik in verhouding tot de andere voorstellen laag is. 

Gronden van bezwaar 
Door bezwaarmakers is aangegeven dat zij het niet eens zijn met de matige score die de 

Datum commissie toekent op de onderdelen 'publieksbereik' en 'aantal activiteiten'. Volgens 
i3.io.20i5 bezwaarmakers is de matige score niet gebaseerd op een zorgvuldige argumentatie. Het 

Kenmerk stadion 'De Adelaarshorst' geldt als een onomstreden icoon en onderwerp is van talloze 
2015/0253257 publicaties en andere media-uitingen. De stadionmuur uit 1934 en de lichtmasten uit 1965 

A15-293 e.a. vervullen een prominente rol in het verhaal van de Adelaarshorst. Daarnaast is de club is van 
pagina plan een museumfunctie te gaan creëren in het vernieuwde stadion. 

2 Naar schatting van de club wordt het stadion door 150.000 tot 200.00 mensen bezocht o.a. 
door bezoek aan voetbalwedstrijden, open dag, rondleidingen en lezingen. Het supportersplein 

uw brief - deels door de muur omsloten - maakt onlosmakelijk deel uit van de wijk Voorstad-Oost. 
08.07.2015 Ook op het supportersplein worden tal van maatschappelijke activiteiten ontplooid. 
Uw kenmerk 

Ontvankelijkheid bezwaarschriften 
Voordat wij tot inhoudelijke behandeling van een bezwaarschrift over kunnen gaan moeten wij 
beoordelen of het bezwaarschrift ontvankelijk is. 

a. Wettelijk kader : 
Termijn 
Voor de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift is van belang dat het bezwaarschrift op tijd 
bij ons is ingediend. Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
Awb) is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Op grond van artikel 
6:8 Awb vangt de termijn aan met ingang van de dag na verzending van het besluit 
waartegen bezwaar gemaakt wordt. Het subsidiebesluit is op 28 mei 2015 verzonden. Dat 
betekent dat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift op 29 mei 2015 begonnen 
is en eindigde op 9 juli 2015. 

Belanghebbende 
Voor de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift is ook van belang of bezwaarmaker 
belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 van de Awb. Onder belanghebbendheid wordt 
verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is. 
Go Ahead Eagles Holding B.V. heeft als ontvanger van het bestreden besluit een rechtstreeks 
belang. De belangen van de supporters zijn niet rechtstreeks betrokken bij dit besluit. 

http://i3.io.20i5
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Ondertekening 
Op grond van artikel 6:5 Awb dient het bezwaarschrift onder andere te worden ondertekend 
en te zijn voorzien van naam en adres van de indiener. Het bezwaarschrift van Go Ahead 
Eagles Holding B.V. is ondertekend, de overige bezwaarschriften niet. 

b. Datum ontvangst bezwaarschriften: 
Alle ingediende bezwaarschriften zijn buiten de termijn door ons ontvangen. Hieronder treft u 
een overzicht van de bezwaarschriften met bijbehorende datum van ontvangst. 
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Naam 
Go Ahead Eagles Holding B.V. 
Halkers, dhr. H. 
Spape, dhr. P. 
Berg, dhr. B. van den, 
Esschert, dhr. F. van den 
Bokkejan, dhr. W. 
Middelburg, dhr. M en mw. B. 
Roelvink, dhr./mw. C. 
Markvoort, dhr. W., 
Noever, dhr. A. 
Hofman, dhr. J. 
Israël, dhr. I. 
Bouwmeester, dhr. M. 
Tesink, dhr. B. 
Veldhuis, dhr. M. 
Groeneveld, dhr./mw. D, 
Telling, mw. P. 
Favié, mw. S. 
Soeters, dhr. H. 
Keurhorst, dhr. DJ. 
Kooi, dhr. J. 
Derks, dhr. A. 
Kikkert, dhr/mw. R. 

Datum Ontvangst 
bezwaarschrift 

14-7-2015 
17-7-2015 
15-7-2015 
15-7-2015 
15-7-2015 
15-7-2015 
15-7-2015 
16-7-2015 
16-7-2015 
16-7-2015 
16-7-2015 
14-7-2015 
14-7-2015 
14-7-2015 
14-7-2015 
15-7-2015 
15-7-2015 
16-7-2015 
16-7-2015 
15-7-2015 
14-7-2015 
14-7-2015 
6-8-2015 

Op basis van artikel 6:6 Awb kunnen wij een bezwaarschrift dat te laat ingediend is niet-
ontvankelijk verklaren. Wij hebben alle bezwaarden verzocht aan te geven waarom het 
bezwaarschrift buiten de termijn ingediend is. Enkel Go Ahead Eagles heeft van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Verklaring Go Ahead Eagles Holding B.V. (Al5-293) 
Go Ahead Eagles geeft aan dat het bezwaarschrift op 8 juli 2015 bij de post is gedaan. Uit 
interne navraag blijkt dat in de vakantieperiode de post niet dagelijks wordt opgehaald, 
waardoor het bezwaarschrift niet op woensdag 8 juli 2015 is verstuurd. Het poststuk is door 
het bedrijf Van Straaten post opgehaald en gebracht naar PostNL Go Ahead Eagles vindt het 
vreemd dat deze pas op maandag 13 juli 2015 is afgestempeld door PostNL, maar kan dit niet 
middels bewijsstukken in twijfel trekken. Daarnaast heeft Go Ahead Eagles aangegeven 
ondanks dat het bezwaarschrift enkele dagen te laat is ingediend zij toch hoopt dat het 
bezwaarschrift inhoudelijk wordt behandeld. 

- provincie verijssel 
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c. Beoordeling ontvankelijkheid bezwaarschriften 
Artikel 6:9 tweede lid, Awb bepaalt dat bij verzending per post een bezwaarschrift tijdig is 
ingediend indien het voor het einde van de bezwaartermijn ter post is bezorgd, én het niet 
later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Vaste jurisprudentie bepaalt dat 
alleen als een stuk voor het einde van de bezwaartermijn ter post wordt bezorgd tijdig is. Het 
poststuk dient te worden aangeboden aan PostNL. Aanbieding binnen de termijn aan een 
andere postverzender of een koeriersdienst geldt niet als bezorging ter post, volgens vaste 
jurisprudentie.1 Uit de jurisprudentie2 blijkt dat de datum van afstempeling van het poststuk 
als uitgangspunt wordt genomen, ter bepaling voor de datum van het bezorgen ter post. 
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Ontvankelijkheid bezwaarschrift Go Ahead Eagles Holding B.V.: 
Het poststuk is door Van Straaten post aangeboden aan PostNL, welke het poststuk 
heeft afgestempeld op 13 juli 2015. Daarmee is vast komen staan dat het 
bezwaarschrift buiten de bezwaartermijn ter post is aangeboden. De verklaring bevat 
verder geen redenen die ons inziens aanleiding vormen om de termijnoverschrijding 
verschoonbaar te achten. Daarom achten wij bezwaarschrift A15 -293 niet-
ontvankelijk. 

Ontvankelijkheid overige bezwaarschriften: 
Naast een verklaring voor het te laat indienen van het bezwaarschrift zijn de 
supporters per e-mail in de gelegenheid gesteld om aan te geven waarom zij 
belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 Awb bij het subsidiebesluit dat gericht is 
aan Go Ahead Eagles Holding B.V. Ook hebben wij gevraagd om het bezwaarschrift te 
ondertekenen. Wij hebben geen verklaringen ontvangen binnen de gestelde termijn. 
Wij verklaren de overige bezwaarschriften ook niet-ontvankelijk. 

Bezoek 2 oktober j . l . 
Op 2 oktober 2015 heeft een ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie Overijssel op 
uitnodiging een bezoek gebracht op de Adelaarshorst, waarbij onder meer het bezwaarschrift 
is besproken. Gezamenlijke conclusie tijdens het bezoek is dat er beter vooruit gekeken kan 
worden; afgesproken is dat er een vooroverleg plaats gaat vinden tussen partijen over een 
nieuwe subsidieaanvraag voor de regeling Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel'. Een afspraak 
daarvoor is inmiddels gemaakt. 
De subsidieaanvraag zal overigens tezamen met de overige aanvragen worden beoordeeld en 
gerangschikt volgens de spelregels van paragraaf 4.19 Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' uit 
het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011 in het eerste kwartaal 2016. 

Geen hoorzitting 
Mede gelet op het bezoek op 2 oktober zien wij er vanaf om bezwaarden te horen. 
Op 6 oktober 2015 heeft de manager algemene zaken de heer M. Hegeman namens Go Ahead 
Eagles, telefonisch verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te worden 
gehoord. 
Voor de overige bezwaarden geldt dat indien een bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is 
dan de plicht vervalt om belanghebbenden te horen (artikel 7:3, onder b, in samenhang met 
artikel 7:12, eerste lid van de Awb). Met de term kennelijk wordt bedoeld dat er redelijkerwijs 
geen twijfel over bestaat dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Naar onze mening is er 
geen twijfel over de niet-ontvankelijkheid van de bezwaarschriften. 

1 HR 10 augustus 2001, JB 2001/367, CRvB 26 juli 2002, JB 2002/255, ABRvS 14 november 2007, 
AB 2008/315, JB 2008/13 
2 HR 28 januari 2011, nr. 10/02285, UN BP2138 en ABRvS 19 januari 2010, UN BP1309 
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Ten overvloede 
Hoewel de bezwaarschri f ten om verschil lende redenen niet ontvankel i jk z i jn , wi l len wi j toch 
nog een keer het besluit toel ichten. 

Achtergrondinformatie over het tendersysteem 
De subsidieregeling Erfgoed 'Het verhaal van Overi jssel ' waar de aanvraag betrekking op heeft 
is een tenderregel ing, waarbi j het beschikbare bedrag over meerdere aanvragers word t 
verdeeld en waarb i j een deel van de aanvragers buiten de boot val t . Om alle aanvragers 
gel i jke kansen te geven moet de aanvraag ontvangen zi jn voor de uiterste indieningtermi jn ( in 
di t geval 2 februar i 2015) . Alle voor de beoordel ing en rangschikking relevante gegevens 
moeten dan overgelegd z i j n ; er mag geen rekening worden gehouden met informat ie die 
neerkomt op een wi jz iging of aanvul l ing van de aanvraag. Er is dan enkel nog ru imte "voor het 
herstel van kleinigheden" zoals een bankrekeningnummer. Het moet daarbi j gaan om 
informat ie die niet inhoudel i jk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in 
de subsidieparagraaf. 

Datum Beoordelingssystematiek 
i3. io.20i5 De beoordel ing v ind t plaats op basis van de scores die de aanvraag behaalt voor de drie 

Kenmerk wegingsfactoren die in de regeling zi jn vastgelegd. De wegingsfactoren z i jn : 
2015/0253257 a) het aantal subsidiabele act ivi tei ten dat het project aan elkaar verb indt ; 

A15-293 e.a. b) de mate van het publieksbereik en de versterk ing van de Overijsselse ident i te i t ; 
pagina c) de mate van veranker ing van de betrokken deskundigheid bij het project. 

5 De aanvragen kunnen alleen worden beoordeeld op basis van de omschr i jv ing in de aanvraag. 
Alle aanvragen worden beoordeeld door de provinciale Monumentencommissie. 

Uw brief 

08.07.2015 Ad. a. Aantal subsidiabele activiteiten 
uw kenmerk In de subsidieregeling is bepaald dat Gedeputeerde Staten subsidie kunnen verstrekken voor 

een project die zich richt op de thema's archeologie en/of cultureel erfgoed en/of 
streekcultuur/immaterieel erfgoed. Het verbinden van meerdere thema's versterkt het project 
en levert daarom een hogere score op. 

Bij de aanvraag zijn er twee thema's aangedragen door Go Ahead Eagles Holding B.V.: 
1. het behoud en herstel van de stadionmuur uit 1934 en de vier stalen lichtmasten uit 

1965 (thema cultureel erfgoed) 
2. het oprichten van een museum (thema streekcultuur/immaterieel erfgoed). 

Voor het museum is geen (concreet) projectplan opgenomen. Ook is het op te richten museum 
niet in de projectbegroting meegenomen. Daarom is de conclusie van de Monumentcommissie 
dat voor dit deel van de aanvraag geen punten kunnen worden toegekend. Dat advies hebben 
wij overgenomen. Voor de wegingsfactor is daarom voor het aantal thema's voor subsidiabele 
activiteiten dat het project aan elkaar verbindt het cijfer 1 toegekend. In het bezwaar wordt 
niet ingegaan op het ontbreken van een concreet projectplan en een projectbegroting. 

Ad. b. Publieksbereik 
In haar conclusie constateert de Monumentencommissie hierover: yHet publieksbereik is matig. 
In het plan is geen specifieke activiteit opgenomen voor het publieksbereik. Gezien de grote 
aanhang van de voetbalclub zullen veel inwoners uit Deventer e.o. (salland) de wedstrijden 
van Go Ahead Eagles bezoeken en daardoor in aanraking komen met de onderdelen van het 
project. Omdat er geen specifieke activiteiten of handelingen worden genoemd rondom de te 
herstellen onderdelen is de score matig in plaats van goed'. 
Ook deze conclusie hebben wij overgenomen. 

provincie verijssel 
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Overigens merken wij op dat nu het gaat om een tenderregeling er geen aanvullende 
informatie na sluitingsdatum kan worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag. 

Ad. c. Deskundigheid 
Voor de mate van verankering van de betrokken deskundigheid bij het project is de maximale 
score toegekend. 

Ranking 
Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde. Deze volgorde 
wordt vastgesteld op basis van scores op de drie onderdelen. 
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Onderdeel 
Het aantal subsidiabele activiteiten dat 
het project aan elkaar verbindt 
De mate van publieksbereik en de 
versterking van de Overijsselse identiteit 
De mate van verankering van de 
betrokken deskundigheid bij het project 

Cijfer 

1, 2 of 3 

matig (1), goed (3), 
uitstekend (4) 
matig (1), goed (3), 
uitstekend (4) 

Weging 

40% 

30% 

30% 

Score 

(Cijfer) x 0,4 = score 1 

(Cijfer) x 0,3 = score 2 

(Cijfer) x 0,3 = score 3 

Totale score = score 1 + 
score 2 + score 3 

Bij deze subsidieregeling is er een subsidieplafond vastgesteld. Voor deze subsidieregeling zijn 
er 37 aanvragen ingediend, waarvan er aan 16 aanvragers subsidie is verleend. De overige 21 
konden niet worden verleend omdat het subsidieplafond was bereikt. Het project Revitalisering 
is gerangschikt op plaats 36, om die reden is er geen subsidie verleend voor het project. 

Tot slot 
Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over ons besluit. Als u 
het niet eens bent met dit besluit, kunt u bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle beroep 
instellen. Meer informatie over het instellen van beroep leest u onderaan dit besluit. Als u 
vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met de heer mr. MJ. Boezelman 
van het team Juridische Zaken op telefoonnummer 038 499 75 52. 

Gedeputeerde staten van Overijssel, 

uw correspondentie met de provincie Overijssel: 
één onderwerp per brief hanteren; 
het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden. 
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Rechtsmiddelen 
Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van bijgaand besluit kan 
een belanghebbende daartegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, 
locatie Zwolle, Sector bestuursrecht, Postbus 10067,8000 GB Zwolle (telefoon 
088 361 5555). Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: 

a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de grond van het beroep. 

Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te 
worden overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 
Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker 
die bij het besluit is vermeld of tot de Rechtbank Overijssel. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij 
de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht. In dat geval is extra griffierecht 
verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. 
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