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Geachte~~~" 

Bij brief van 14 mei 2020 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor de Cultuur 
Opstartlening. Bij brief van 24 juni 2020, met kenmerk 24521387, heb ik aan u 
een subsidie verleend van C 30.300.000. Deze verlening is vervolgens driemaal 
gewijzigd op uw verzoek. Mijn besluiten over deze wijzigingen zijn u mede 
gedeeld in mijn brief van 9 maart 2021, met kenmerk 26778361, in mijn brief van 
7 juli 2021, met kenmerk 28427035 en in mijn brief van 5 oktober 2021, met 
kenmerk 29517756. Met brief van 7 juli 2021, met kenmerk 28427035, is het 
verleende bedrag verhoogd tot C 48.300.000. 

In mijn brief van 31 januari 2022 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is 
het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector gepresenteerd. Hierin 
wordt C 25 miljoen extra beschikbaar gesteld voor deze projectsubsidie. Op 
24 februari 2022 heb ik uw verzoek tot wijziging van de projectsubsidie 
ontvangen. Met deze brief informeer ik u over mijn besluit. 

Besluit 
Ik ga akkoord met uw verzoek. Hiermee wijzig ik de volgende punten van mijn 
beschikking: 

a) Het beschikbare budget voor de COL en CVL wordt uitgebreid met 
C 25.000.000. Daarmee is het verleende bedrag opgehoogd tot 
C 73.300.000. 

b) De openstelling van de lokketten voor deze leenfaciliteiten wordt verlengd 

tot en met 30 juni 2022. 
c) Samenhangend met de verlenging van deze regeling wordt de einddatum 

waarop deze activiteiten moeten zijn verricht gewijzigd naar uiterlijk 
31 december 2032. 

De middelen worden verleend voor uitvoering van de activiteiten zoals 
opgenomen in uw aanvraag en worden als volgt in voorschotten beschikbaar 
gesteld: 

- maart 2022: C 12.500.000; 
- april 2022: C 12.500.000. 

De voorschotten worden aan u overgemaakt op 
onder vermelding van kenmerk 31856303. 

Erfgoed en Kunsten 

Runstraat 50 
Den Haag 

Postbus lt5375 
2500 6:1 Den Haag 
vp.vw.rilksoverheid.n; 

abliContactpersoon 

Onze referentie 

31S5G303 

Uw brief van 
24 februari 2022 

Ais ti belang hebt bij dit besluit. 
dan kunt ir hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
L•erzentidatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
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De voorwaarden en verplichtingen in mijn oorspronkelijke beschikking van 

24 juni 2020, met kenmerk 24521387, blijven onverkort van kracht, met 

uitzondering van de onderdelen die ik met deze beschikking expliciet wijzig. U 

hoeft naar aanleiding van deze beschikking geen nieuwe of aanvullende stukken 

in te dienen. 

Voor de grondslag van deze beschikking en de toepasselijke regelgeving verwijs 

ik naar mijn beschikking van 24 juni 2020 met kenmerk 24521387. Deze 
wijziging van de projectsubsidie valt onder artikel 53 en 54 van de AGVV en zal 

worden kennisgegeven aan de Europese Commissie. 

Heeft u vragen? 
Voor vragen over deze beschikking kunt ti contact opnemen met uw 
contactpersoon zoals vermeld in mijn beschikking. 

Met vriendelijke groet, 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

nam 

31856303 
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