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Betreft: Verlenen subsidie
Project: Werelderfgoed Waddenzee Uitkijkpunt: Bezoek, Beleef

Verzenddatum

Geachte heer Homan,

Kenmerk

~ 8 AUG. 2017
913959/979679

Op 2 februari 201 7 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van de
Uitvoeringsregeling co-financiering Waddenfonds Noord-Holland 2014
(hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U heeft op 1 4 juli 201 7 de
verleningsbeschikking van het Waddenfonds aan ons toegezonden
waarmee uw subsidieverzoek volledig is. U vraagt deze subsidie aan
voor uw project 'Werelderfgoed Waddenzee Uitkijkpunt: Bezoek, Beleef.
De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag
€ 745.000,-. U vraagt een subsidie aan van € 50.000,-.

Uw kenmerk

BI 70201

Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van
mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun,
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de
vrijstellingen van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (ACVV).
Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website
van Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl.
Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op artikel 2 van de uitvoeringsregeling mede op grond van artikel
53 onder2b van de Verordening EU nr. 651/2014 hebben wij dan ook
besloten uw stichting een subsidie te verlenen voor het project
'Werelderfgoed Waddenzee Uitkijkpunt: Bezoek, Beleef'.
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2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Deze subsidie bedraagt € 50.000,-. De subsidiabele kosten zijn door
het Waddenfonds op € 745.000,- bepaald.

Fax (023) 514 3030
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www.noord-holland.nl
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Financiering van het project
Waddenfonds
Provincie Noord-Holland
STIFT Texel
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Diverse stichtingen
Totaal dekking project

€
€
€
€
€

500.000,00
50.000,00
55.000,00
80.000,00
60.000,00
€ 745.000,00

BTW
U geeft aan dat de BTW een kostenpost vormt over de te subsidiëren
activiteiten. U kunt deze BTW niet verrekenen of compenseren. Daarom
zijn deze BTW kosten bij het subsidiebedrag inbegrepen.
Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende
verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:
U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten van
de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na
dit feit aan ons te melden;
- U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op de
begroting vooraf te melden;
- voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruikt
u de formulieren voor ‘Voortgang project en melden wijzigingen',
te downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies' (www.noordholland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. Wij zullen hier
binnen 6 weken op reageren;
U dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland
af te beelden en de naam van de provincie Noord-Holland te
noemen. U kunt een logo van de provincie vinden door in het
Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar de logo's;
- De voortgangsrapportages die u aan het Waddenfonds stuurt dient
u ook aan ons toe te zenden.
Mogelijke vergunningen
Mogelijk heeft u een (omgevings-)vergunning of een ontheffing nodig
voor uw project. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor
het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze (omgevings-)
vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze
subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende
aanvragen vooreen (omgevings-)vergunning of ontheffing automatisch
zijn goedgekeurd.
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Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 40.000,- dat wil zeggen maximaal 80% van de aan u
verleende subsidie. Dit voorschot wordt in onderstaande termijnen
overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL91 RABO 01 70 678 938 onder
vermelding van het kenmerk van dit besluit.
Het door u aangegeven kasritme wordt hierbij aangehouden:
augustus 201 7 € 25.000,oktober 2017
€ 1 5.000,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 31 december
201 8 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 1 april
2019 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.
Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
- Een ondertekende opgave van de totale kosten en de verrichte
activiteiten. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag vaststelling
subsidie en Eindrapportage, te downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl):
- De vaststellingsbeschikking van het Waddenfonds;
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.
Deggendorfclausule
De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen indien blijkt dat
er ten aanzien van uw onderneming een bevel tot terugvordering
uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie waarin
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval door ons worden
teruggevorderd.
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Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeling co-financiering Waddenfonds 2014
genoemd. Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies
op de website www.noord-holland.nl.
Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van
verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en
wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies
(www.noord-holland.nl).
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unit Subsidies Uitvoering
dhr. drs. A.D. Teerlink

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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 medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. 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 Rechtbank Noord-Holland.

