
 

B&W-besluit:  

1.  Het college besluit om € 100.000,- subsidie te verlenen aan Lichtfabriek evenementen b.v. ten 

behoeve van de aanschaf van theater technische installatie.   

2. Financiële paragraaf: De kosten van het besluit bedragen € 100.000,-. In lijn met de machtiging van 

de raad bij de inzet van rijksmiddelen in de economische pijler van het OPH-1, besluit het college 

het bedrag van 100.000,- beschikbaar te stellen voor de subsidie.  

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 

4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie 
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Onderwerp 
Subsidiebeschikking Lichtfabriek 

B & W-vergadering van 29/6/2006 

 
Bestuurlijke context 

Dit collegebesluit bevat de subsidiebeschikking voor Lichtfabriek evenementen b.v. en de daarbij 

behorende uitvoeringsovereenkomst . Daarmee geeft het college gevolg aan de reservering die gemaakt 

is voor Lichtfabriek evenementen b.v. op 21 februari 2006 in nota nr. SO/BD/2006/49. De subsidie 

wordt gefinancierd met ISV-1 middelen.  

 

De subsidie wordt verstrekt om ontwikkelingen op het voormalig EBH-terrein een extra impuls te 

geven. Het gaat om een investering van in totaal € 300.000,-. De partijen die ieder € 100.000,- aan dit 

bedrag bijdragen zijn: Lichtfabriek evenementen b.v., Haarlem Energy (Maeyveld) en de gemeente 

Haarlem. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de aanschaf van theater technische 

voorzieningen in de Lichtfabriek. Als tegenprestatie is in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat 

Lichtfabriek evenementen b.v. gedurende een periode van vier jaar, twintig maal per jaar haar 

accommodatie tegen gereduceerd tarief beschikbaar stelt en tevens korting geeft op het gebruik van de 

installatie. De partijen die van het gereduceerd tarief gebruik kunnen maken zijn in de 

uitvoeringsovereenkomst omschreven: de kunstsector, de creatieve industrie en alles wat daaraan 

gerelateerd is. Met deze overeenkomst geeft de gemeente uitvoering aan haar wens de creatieve 

industrie in Haarlem beter te faciliteren en te stimuleren.  

Lichtfabriek evenementen b.v. meldt jaarlijks aan de gemeente welke organisaties geprofiteerd hebben 

van deze regeling. Na een periode van vier jaar kan de subsidie definitief worden vastgesteld. Er is ook 

een geschillenregeling opgenomen.  

 

Financiën: 
Op 21 februari 2006 heeft het college in nota nr. SO/BD/2006/49 een reservering gemaakt voor de 

subsidie aan Lichtfabriek evenementen b.v. van € 100.000,-. Het betreft een subsidie die niet BTW 

verplichting is.  

 

Commissieparagraaf:  

Het college wil de commissie Ontwikkeling op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het 

voormalig EBH-terrein.  

 



 

 

 

Geachte directie, 

 

Op 21 februari 2006 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 

besloten middelen te reserveren ten behoeve van een bijdrage aan de Lichtfabriek evenementen b.v. 

voor de installatie  van theatertechnische voorzieningen in de Lichtfabriek. In de brief van 23 maart 

2006 heeft u uw verzoek om subsidie nog eens nader toegelicht. U heeft daarbij verwezen naar de rol 

die Lichtfabriek evenementen b.v., op het voormalig EBH-terrein speelt en de ambitie die de gemeente 

Haarlem heeft voor de ontwikkeling van dit gebied. In eerder gemaakte mondelinge afspraken met u en 

Haarlem Energy is overeengekomen de financiering van de installatie van theater technische 

voorzieningen in de Lichtfabriek door de drie partijen gezamenlijk te doen en in gelijke delen te 

verdelen.  

 

Subsidieverlening  

Gelet op de artikelen. 4:23 derde lid sub d en 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht en onder 

verwijzing naar art. 5 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Haarlem en op basis van 

de offerte van Jurlights dd. 23 maart 2006 ad € 298.494,40 (excl. BTW) besluit het college u subsidie 

van € 100.000,-- te verlenen voor de installatie van theater technische voorzieningen in de Lichtfabriek.  

 

Voorwaarden 

Ter uitvoering van dit subsidiebesluit is met u overeenstemming bereikt over het aangaan van een 

overeenkomst als bedoeld in art. 4:36, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat deze 

subsidieverleningsbeschikking van kracht wordt op het moment dat de uitvoeringsovereenkomst is 

getekend. Een kopie van de getekende overeenkomst is aan dit besluit gehecht.  

 

De vaststelling van de subsidie 

Het college verleent u de subsidie voor de realisatie van de installatie. Indien voldaan is aan de in de 

uitvoeringsovereenkomst  gestelde prestatie zal tot vaststelling van de subsidie worden overgegaan. De 

subsidie zal alsdan worden vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten waarbij geldt dat, 

indien deze definitieve kosten lager uitkomen dan in de offerte is aangegeven, de subsidie naar rato  

lager wordt uitbetaald en vastgesteld. De aanvraag om uitbetaling bestaat tenminste uit een 
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Beleid 



gespecificeerde financiële verantwoording van de besteding van de subsidie (de rekening van de 

installatie) en dient voor 1 juli 2007 in het bezit te zijn van de gemeente Haarlem. De gereed melding en 

het verzoek om vaststelling bestaat uit een schriftelijke mededeling van de afronding van de aangegane 

verplichtingen zoals die in de bijbehorende overeenkomst zijn vastgelegd.  De bij dit besluit behorende 

verplichting  geldt voor de duur van vier jaar en eindigt derhalve op 1 januari 2011. Het verzoek om 

vaststelling kan derhalve na 1 januari 2011 worden ingediend en moet voor 1 juli 2011 in het bezit zijn 

van de gemeente Haarlem om tot vaststelling te kunnen overgaan.  

 

Uitbetaling van de subsidie 

Het subsidiebedrag zal uitbetaald worden na ontvangst van de originele nota van het installatiebedrijf. 

De nota kan tot 1 juli 2007 bij de gemeente Haarlem worden ingediend.  

 

Rechtsbeschermingsbepaling 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden ingesteld bij het college van burgemeester 

en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.  

Het bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief ingediend zijn. 

Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

- naam en adres 

- de verzenddatum van uw brief 

- het besluit waartegen u bezwaar maakt 

- de redenen voor uw bezwaar 

- datum en handtekening  

 

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'. 

 

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. Wel kunt 

u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, in geval van spoed om een voorlopige voorziening 

verzoeken. Op basis van deze voorlopige voorziening kan de werking van het besluit eventueel 

opgeschort worden. Het verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 

Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen 

voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de behandeling van dit verzoek. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Haarlem, 

 

 

 

Secretaris  Burgemeester 

Dr.W.J. Sleddering  mr.B.B. Schneiders 

 

 



 

OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN DE BESCHIKKING TOT SUBSIDIEVERLENING 

 

De ondergetekenden,  

 

Gemeente Haarlem, krachtens artikel 171 van de gemeentewet vertegenwoordigd door de 

burgemeester van Haarlem, de heer B. B. Schneiders,  ter uitvoering van het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van <datum>, <reg.nr. > 

hierna genoemd: de gemeente 

 

en  

 

De Waakvlam (de Lichtfabriek), gevestigd en kantoorhoudende te 2031 EM Haarlem (Mincklersweg 

2), te dezer zake vertegenwoordig door haar voorzitter Egbert Joan Marie Schaminée. 

 

Als mede 

 

de besloten vennootschap Haarlem Energy B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 1043 GR 

Amsterdam (Kingsfordweg 201), te dezer zake vertegenwoordigd door haar statutair directeur de 

besloten vennootschap Haarlem Energy B.V. eveneens gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende op 

genoemd adres ten deze vertegenwoordigd door de leden van haar bestuur de heren A.H.W. van Oosten 

en J.C.V. Heeremans, hierna te noemen “Haarlem Energy”; 

 

 

 

IN AANMERKING NEMENDE : 

 

I. Het terrein  en gebouwen van het voormalig energiebedrijf Haarlem (EBH) zullen door de 

inspanning van de gemeente, Haarlem Energy en anderen als industrieel erfgoed worden 

herontwikkeld door conservering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en toevoeging van 

nieuwbouw ten behoeve van culturele activiteiten en culturele bedrijvigheid  waardoor een 

openbaar cultureel bedrijvencentrum zal ontstaan.  

 

II Het college van Burgemeester en wethouders op 21 februari 2006, nr. SO/BD/2006/49 middelen 

heeft gereserveerd ten behoeve van de installatie van de theater technische voorzieningen in de 

Lichtfabriek. 

 

III Lichtfabriek evenementen b.v. heeft in een brief op 23 maart 2006 een aanvraag ingediend voor 

een eenmalige financiële bijdrage aan Lichtfabriek evenementen b.v. ten behoeve van de 

installatie van theater technische voorzieningen in de Lichtfabriek. Deze aanvraag is een formeel 

verzoek dat in voorgaande gesprekken tussen Lichtfabriek evenementen b.v., Haarlem Energy en 

wethouder Martini van de gemeente Haarlem reeds mondeling was gedaan. De offerte voor het 

aanbrengen van de technische installatie van Jurlights is als bijlage 1 bij deze overeenkomst 

gevoegd. 

 

IV De gemeente heeft vanwege het grote belang voor Haarlem van de ontwikkeling van het EBH-

terrein onder voorwaarden van deze uitvoeringsovereenkomst een subsidie verleend van € 

100.000,- als bijdrage aan de installatie van theater technische voorzieningen in de Lichtfabriek.   

De subsidieaanvraag aan de gemeente van Lichtfabriek evenementen b.v. is als bijlage 2 aan deze 

overeenkomst gehecht.  

 

V Haarlem Energy heeft eveneens een bedrag van € 100.000,- aan Lichtfabriek evenementen b.v. 

toegezegd ten behoeve van de installatie van theater technische voorzieningen.  



 

VI Het overige bedrag van € 98.494,40 en mogelijke meerkosten en de BTW over het totaal zijn en 

blijven voor rekening van Lichtfabriek evenementen b.v.. 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

1.   De installatie van de theatertechnische voorzieningen van de Lichtfabriek 

  

1.1 De gezamenlijke investering wordt door partijen gedaan om het voorzieningenniveau van de 

Lichtfabriek te vergroten en daarmee de Creatieve Industrie op de Nieuwe Energie te 

stimuleren.  

 

1.2 Lichtfabriek evenementen b.v. verplicht zich er voor zorg te dragen dat de installatie van de 

theater technische voorzieningen zoals verwoord in de offerte van bijlage 1 voor 1 januari 2007 

wordt aangebracht in de Lichtfabriek zodat van deze voorziening gebruik gemaakt kan worden. 

Zodra de installatie in gebruik genomen wordt,  worden de gemeente Haarlem en Haarlem 

Energy hiervan op de hoogte gesteld. 

 

1.3 Lichtfabriek evenementen b.v. verplicht zich zorg te dragen voor het onderhoud van  de      

theater technische voorzieningen voor een periode van tenminste vier jaar.  

 

1.4 De gemeente Haarlem alsmede Haarlem Energy hebben geen zeggenschap en 

verantwoordelijkheid over de aangebrachte voorzieningen.  

 

1.5 Lichtfabriek evenementen b.v. verplicht zich met het aanvaarden van de subsidie van de 

gemeente Haarlem en van Haarlem Energy voor een periode van vier jaar de accommodatie 

tegen een gereduceerd tarief aan te bieden aan huurders van de in lid 1.6 genoemde categorieën.  

Een gereduceerd tarief is 50% korting op de locatiehuur en een reductie van 75% op de prijs 

voor het gebruik van de theatertechnische voorzieningen. De reductie van 75% is van toepassing 

op de prijs van het gebruik van de bestaande faciliteiten en geldt niet voor extra technische 

voorzieningen die op verzoek van de huurder worden ingehuurd.  

 

1.6      De categorieën die in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief zijn: 

Kunst en cultuur, creatieve industrie en alles wat daaraan gerelateerd is.  

 

1.7 Jaarlijks ontvangt de gemeente Haarlem en Haarlem Energy een lijst van de instellingen die 

tegen gereduceerd tarief van de Lichtfabriek gebruik konden maken. Dit geldt voor de jaren 

2007, 2008, 2009 en 2010. 

 

GESCHILLENREGELING  

 

2.1 In geval Lichtfabriek evenementen b.v. de huur binnen vier jaar na de realisatie van de 

technische installatie de huur opzegt of de huur ontbonden wordt, is Lichtfabriek evenementen 

b.v. verplicht de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan de gemeente Haarlem 

alsmede Haarlem Energy zoals vermeld in hierna volgende lid.  

 

2.2 De afschrijving van de subsidie bedraagt € 25.000,- per jaar, per subsidiegever. Dit betekent in 

2007 bij opzegging een bedrag van € 100.000,- per subsidiegever geretourneerd moet worden, 

in 2008 €75.000,-, in 2009 € 50.000,- en in 2010 € 25.000,-. 

 

3.  SLOTBEPALING 

 

 Indien Lichtfabriek evenementen b.v., na door de gemeente Haarlem in gebreke te zijn gesteld, 

de verplichtingen neergelegd in deze overeenkomst niet nakomt, zijn de gemeente Haarlem 

alsmede Haarlem Energy gerechtigd overeenkomstig haar subsidie/bijdrage in te trekken en de 



ter zake reeds aan Lichtfabriek evenementen b.v. uitgekeerde bedragen geheel of gedeeltelijke 

terug te vorderen van Lichtfabriek evenementen b.v.. 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Haarlem, 

 

namens de gemeente Haarlem 

 

mr. B.B. Schneiders (Burgemeester) 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

 

Namens Lichtfabriek evenementen b.v. 

 

J.W. Brugman 

Algemeen directeur 

 

 

 

namens Haarlem Energy B.V.  

de directie van Haarlem Energy B.V.  

 

 

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

A.H.W. van Oosten    J.P.V. Heeremans  
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