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Geacht Bestuur,
Uw kenmerk

Op 18 oktober 2019 hebben wij uw aanvraag voor een subsidie
buiten uitvoe ringsregeling ontvangen voor uw project
‘Resultaatgerichte aanpak verduurzaming Greenport Aalsmeer’. Op 23
oktober 2019 hebben wij uw aanvullende informatie ontvangen. De
totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag
€ 55.000,— U vraagt een subsidie aan van € 35.000,—

Staat ssteun
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
binnen de algemene de-rninimisverordening. Volgens de verklaring
De-minimis steun van 14 oktober 2019 resteert er een ruimte van €
143.605,-

Subsid ïeverlening
De activiteiten,waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale beleid zoals verwoord in Strategisch beleidskader
Economie 2016-2019 en bijho rende uitvoeringsagenda.

Gelet op artikel 4:23, lid 3 onder c van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), hebben wij besloten uw organisatie een subsidie
te verlenen voor het in beeld brengen van energie gerelateerde
onderzoeken in kansen-kaarten, waarvan de resultaten worden
opgenomen in een GIS-viewer en als inbreng en nadere invulling Postbus 3007
dienen voor een gebiedsgerichte aanpak van de door het Rijk 2001 DAHaarlem

vastgelegde verduurzamingsopgaven binnen de glastuinbouw. Dit Telefoon (023) 514 3143

betreft activiteiten 1 t/m 4 uit uw subsidieaanvraag.

Berekening subsidie Houtplein 33
Deze subsidie bedraagt maximaal€ 35.000,— 2012 DE Haarlem
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RTW
U geeft aan dat de btw-kosten voor uw stichting zijn te verrekenen of
te compeneren.Daae vormen ze geen kostenpost over de te
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen btw-kosten
opgenomen.

, VticIingen
zijn de volgende verplichtingen van

toe passir

— U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten
van de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binrn2
maarden rva Uit feit aan ons te melden;

— U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of
kostenoverschrjdingen op de begroting van meer dan 10% op
de begroting vooraf aan ons 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.noord4iolndnl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’.
Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;

— U dient bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord
Holland afte 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;

— U voert de activiteiten uit tussen 31 oktober 2019 en 31juli
2020;

— U stelt de resultaten van uw activiteiten gratis ter beschikking
aan gemeenten, provincies en partners van de Greenport
Aalsmeer.

Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening van
provincies en gemeenten gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd
in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). In verband met aangescherpte eisen ten aanzien van subsidies
zullen wij u op grond van artikel 4:37 van de Awb aan het einde van
het jaar een rapportage over de voortgang van uw project vragen. Dit
betreft een onderbouwde (bewijsbare) stand van zaken van de
inhoudelijke realisatie en de daarvoor gemaakte kosten van uw
project in het afgelopen jaar. Wij vragen u hier rekening mee te
houden en uw projectadministratie op deze manier in te richten.

Voo rsc hot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit
voorschot bedraagt € 28.000,—, dat wil zeggen maximaal 80% van de
aan u verleende subsidie. Dit voorschot wordt in onderstaande
termijnen, gebaseerd op het door u opgegeven kasrtitme,
overgemaakt op IBAN NL69RAB00158454715 onder vermelding van
het kenmerk van dit besluit.

— bij beschikking € 14.000,—

- januari 2020 € 14.000,—

van het project kan dit betalingsritme
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Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 8 weken na afloop van de activiteiten bij
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrjving op 31juli2020
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 28
september 2020 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u
te ontvangen.

Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

— Een orïlertekervie opgave van de totale kosten en de verrichte
activiteiten. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag
vaststelling subsidie en Eindrapportage, te downloaden via het
Digitaal Lo ket/Subsidies (wwwnoord-1içIiiiJnI);

— Een verwijzing naar de openbaar beschikbare data.

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 het
subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde
activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden. Als de
activiteiten niet geheelworden uitgevoerd, stellen wij de subsidie
naar rato lager vast.

Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over deze wet kunt u vinden op de website
wwwwettennI.

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
(ww w . no o rd -h 01 land. n 1).

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachte nU,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is Uigitaal vastgesteld en daarom riet ordertekewi.
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Bezwaar
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 Noord-Holland, 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 minderformele 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.


