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Uw k e n m e r k

Met uw brief van d.d.1 7 september 201 5 heeft u bij ons op grond van
de Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies rijksmonumenten NoordHolland 201 5 (hierna: uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag
ingediend. U vraagt subsidie voor de restauratiekosten van het
masterplan Fundatiehuis Teylersmuseum, deelproject 2; Lorentzlaboratorium. De totale restauratiekosten van de activiteiten bedragen
volgens uw aanvraag € 984.559 -. U vraagt een subsidie aan van
€ 190.000 -.
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Het totaal van de aangevraagde subsidiebedragen overschrijdt het
beschikbare budget. Daarom hebben wij conform artikel 11 van de
uitvoeringsregeling alle aanvragen, die voor subsidie in aanmerking
komen, gerangschikt op een prioriteitenlijst. Uw aanvraag hoort bij de
aanvragen die binnen het beschikbare budget kunnen worden
gehonoreerd.
Subsidieverlening
Gelet op artikel 2, artikel 8 en artikel 10 van de uitvoeringsregeling
hebben wij dan ook besloten op grond van artikel 53, lid 8 van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) u een subsidie te
verlenen van 50% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten,
tot maximaal het door u aangevraagde bedrag van € 1 90.000 ,-.
De subsidie is alleen bestemd voor restauratiekosten van het
monument.
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Subsidiabele kosten
Wij hebben aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 201 3 de hoogte van de subsidiabele kosten berekend op
€ 933.333,-. In de bijlage bij deze beschikking vindt u de berekening
van de subsidiabele kosten.
U geeft aan dat de BTW-kosten voor de stichting zijn te verrekenen of te
compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten
opgenomen.
Verplichtingen
Op grond van artikel 13 van de uitvoeringsregeling bent u verplicht:
• binnen zes maanden na subsidieverlening te starten met de
restauratie;
• de restauratie te laten uitvoeren overeenkomstig de
kwaliteitseisen die zijn neergelegd in artikel 21 van de
Subsidieregeling instandhouding monumenten 2013;
• het logo of de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen
te plaatsen die betrekking hebben op de gesubsidieerde
activiteit; U kunt een logo van de provincie Noord-Holland
vinden via onze internetpagina http://www.noordholland.nl/web/Diqitaal-loket/Loqos. htm of door in het Digitaal
Subsidieloket te klikken op de link naar de logo's
• Na afronding van uw project dient u bij uw verzoek tot
vaststelling van de subsidie een onderhoudsplan van het
rijksmonument in te dienen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende
verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:
•

•

stopzetting van de activiteiten of wijziging in de planning dient
u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit
aan ons te melden. U dient hierbij de oorzaken te vermelden;
wijziging van de inhoud van de activiteiten of
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% dient
u vooraf aan ons te melden. U dient hierbij de oorzaken te
vermelden.

U dient voor bovengenoemde meldingen het format Melding en
voortgangsrapportage te gebruiken, te downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl). Wij zullen hier binnen 6 weken
op reageren.
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Verplichting publiekstoegankelijkheid
Uw project voldoet aan de gestelde eisen van publiekstoegankelijkheid,
zoals omschreven in artikel 2 van de uitvoeringsregeling.
Wij zijn van mening dat de publiekstoegankelijkheid van het monument
voor de komende tien jaar voldoende gewaarborgd is.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 1 52.000 ,- dat wil zeggen maximaal 80 % van de aan u
verleende subsidie. Dit voorschot wordt overgemaakt op rekeningnummer NL 10 ABNA 0561 231419 onder vermelding van de datum en
het kenmerk van dit besluit
1 februari 2016: € 76,000 ,1 april 2016
: € 76,000 ,Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 1 3 weken na afloop van de activiteiten bij
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 1 april 201 7
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 1 j u l i 2017
deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.
Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
- Een activiteitenverslag waarin tenminste een inhoudelijke
beschrijving is opgenomen van de aard en omvang van de
gerealiseerde activiteiten waarvoor de subsidie aan u is verleend. Het
verslag dient op dezelfde wijze te zijn opgesteld als het plan op
basis waarvan de subsidie is verleend, zodat een goede vergelijking
van de gestelde en behaalde doelen en resultaten mogelijk is;
- Een financieel verslag waarin de relatie van deze activiteiten met de
kosten daarvan zichtbaar is. De presentatie van de financiële
kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de presentatie
van die kengetallen in de begroting, zodat een goede vergelijking
van de financiële kengetallen mogelijk is;
- Een controleverklaring omtrent de getrouwheid van dit financiële
verslag: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor kunt u
gebruik maken van het format controleverklaring, te downloaden via
het 'Digitaal Loket/Subsidies/Algemene formulieren' (www,noordholland,nl);
- Een onderhoudsplan van de gerestaureerde onderdelen voor de
komende jaren
Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de overige
inkomsten Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve
subsidiebedrag.
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Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van
de financiële verantwoording.
Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten om het
subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde
activiteiten niet worden uitgevoerd of plaatsvinden. Als de activiteiten
niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager
vast.
Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van
de financiële verantwoording.
Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige)
inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve
subsidiebedrag.
Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden
uitgevoerd of plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden
uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.
Regelgeving
Hierboven zijn de Algemene subsidieverordening Noord-Holland (Asn)
2011 (provinciaal blad 2011, nr. 120) en de Uitvoeringsregeling
restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2015 genoemd.
Deze regelingen kunt u vinden op het Digitaal Loket/Subsidies
(www.noord-holland.nl).
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van het restauratieproject.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen.

unitmanager Subsidies
dhr. drs. A.D. Teerlink

Deze brief is digitaai vastgesteld en is daarom niet ondertekend.
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Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie.
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en een
vertegenwoordiger van het college. Indien uw bezwaar zich hiervoor
leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om
verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.

