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Geachte directie,

197124/377621

Bij brief van 29 mei 201 3 heeft het Havenbedrijf Amsterdam NV. bij
ons op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als
Economische Drager, watergebonden bedrijvigheid Noord-Holland 201 3
(hierna: uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag ingediend. Het
Havenbedrijf vraagt subsidie voor het project Duurzamer en efficienter
gebruik haven terreinen ter faciliteting van groei voor de binnenvaart.
De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens de aanvraag
€ 2.1 00.000,-. Er wordt een subsidie aangevraagd van € 750.000,-.

Uw kenmerk
2014-6 137

Bij brief van 30 mei 2014 deelt u mee dat de gronden en wateren
waarop en waarin de te subsidiëren activiteiten worden uitgevoerd,
eigendom zijn van de gemeente Amsterdam en dat deze in erfpacht zijn
uitgeven aan Havenbedrijf Amsterdam N.V. Om die reden ligt het voor
de hand dat de gemeente Amsterdam de subsidie aanvraagt. U verzoekt
ons derhalve om de naam van de aanvrager te wijzigen in: gemeente
Amsterdam.
Wij delen u mee dat wij akkoord met uw verzoek om wijziging van de
tenaamstelling van de aanvraag. Derhalve gaan wij de subsidierelatie
aan met de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat de gemeente
Amsterdam voor zowel de financiële afwikkeling als de administratieve
(tussentijdse) verantwoording van de subsidie verantwoordelijk is.
Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid, zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op de artikelen 2, 3 en 1 3 lid 1 van de uitvoeringsregeling hebben
wij dan ook besloten u een subsidie te verlenen van 50% van de voor
subsidie in aanmerking komende kosten van € 2.100.000,- tot
maximaal € 750.000,- voor het project Duurzamer en efficiënter
gebruik haven te treinen ter facilitering van groei voor de binnenvaart.
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U geeft aan dat u BTW-kosten kunt verrekenen of compenseren.
Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te subsidiëren activiteiten.
In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten opgenomen.
.

.

Bij de subsidiering is uitgegaan van onderstaande begroting.

Onderdeel
Aanleg wachtplaatsen Hornhaven
Aanleg wachtplaatsen Oostelijk Havengebied
Aanleg walstroorn Oostelijk Havengebied
Aanpassen steigers Mercuriushaven en
Minervahaven
Auto afzetplaats monding Westhaven
Totaal

Kosten €
250.000,1 .000.000,500.000,1 50 000

-

200.000,-

Z100.000,-

Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende
verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:
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 meldt ons zo snel mogelijk eventuele wijzigingen in en / of
eventuele vertraging of het voortijdig stopzetten van de activiteiten.
Het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning zo snel
mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit aan ons te melden;
Het wijzigen van de inhoud van de activiteiten ons vooraf te melden;
U dient voor bovengenoemde meldingen het format Melding en
voortgangsrapportage te gebruiken, te downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (wwwnoord-holland,nI). Wij zullen binnen 6 weken op
uw melding reageren;
Ons na afloop van het project informatie aan te leveren waaruit blijkt
dat de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
—Ons na afloop van het project informatie aan te leveren over onder
meer de inzet van menskracht bij de uitvoering van de gesubsidieerde
activiteiten. Op deze wijze willen wij de effectiviteit van de subsidie
toetsen. Deze is naast een stimulans om de doelen op specifieke
beleidsterreinen te realiseren, een onderdeel van de Uitvoering
Versnellingsactie (UVA), die wij als maatregel tegen de economische
crisis hebben ingezet.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 600.000,-, dat wil zeggen 80% van de aan u verleende
subsidie. Het voorschot wordt in termijnen volgens onderstaande
planning overgemaakt op rekeningnummer NL96 INGB 0004 5000 62
onder vermelding van de datum en het kenmerk van dit besluit. De
betaling vindt plaats binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit.
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Planning
Eerste week juli 2014
Eerste week oktober 2014
Eerste week januari 201 5
Eerste week april 201 5
Totaal

—

Voorschotbedrag €
300.000,1 00.000,1 00,000,1 00,000,600.000,-

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 mei 201 5
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 31 augustus
201 5 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. De
informatie met betrekking tot de economische effecten van het
project kunt u verstrekken door een aantal vragen te beantwoorden.
U kunt deze vragen vinden in het Document Inhoudelijke
eindrapportage, te downloaden via het Digitaal
loket/Subsidies/Actuele subsidieregelingen/Water als economische
drager, op de website www.noord-hollandnl.
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 con troleverklaring over de getrouwheid van het 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 op de website
www.noord-holland.nl, via actuele subsidies, algemeen, financiële
formulieren
-

—

-

—

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.
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Met het oog op het informeren van de burger over de besteding van
belastinggelden stellen wij het zeer op prijs dat u in uw communicatie
over uw activiteiten tot uitdrukking brengt dat project Duurzamer en

efficienter gebruik haventerreinen ter facifftering van groei voor de
binnenvaarttot stand is gekomen met financiële steun van de provincie
Noord Holland
-

Regelgeving
Hierboven zijn de Algemene subsidieverordening Noord-Holland (Asn)
2011 (provinciaal blad 2011, nr. 1 20) en de Uitvoeringsregeling
subsidie water als economische drager, watergebonden bedrijvigheid
Noord-Holland 201 3 genoemd. Deze regelingen en informatie over
eventuele benodigde vergunningen kunt u vinden op het Digitaal
loket/Subsidies/Actuele subsidies op de website www.noord-holland.nl.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

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

directeur Subsidies, Vergunningen en Toezicht
dhr. drs. M. Verwoerd

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 Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken. wwwroor
holland nI.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen.
Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling
nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op In verband
hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te
vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
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 bi] de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland
-

197124/377621

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gemeente Amsterdam/Ontwikkelingsbedrijf

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Doork es nummer

1)3

Betreft: Reactie op melding
Project: Duurzame en efficiënter gebruik haventerrein ter
facilitering van groei voor de binnenvaart.

Verzenddatum

29MAART 2O1
Kenmerk

Geachte directie,
Bij beschikking van 20 juni 2014, kenmerk 197124/377621, hebben wij
u een subsidie verleend voor het project Duurzamer en efficiënter
gebruik haventerreinen ter facilitering van groei voor de
binnenvaartsector”. De verleende subsidie bedroeg 50% van de voor
subsidie in aanmerking komende kosten (begroot op € 2.1 00.000,-), tot
een maximum van € 750.000,-. De subsidie is verleend op grond van de
Uitvoeringsregeling Water als Economische drager Watergebonden
bedrijvigheid Noord-Holland 201 3. Aan voorschotten hebben wij
inmiddels € 600.000,- aan u overgemaakt.

197124/788997

Uw kenmerk

Uw melding(en)
In bovengenoemde beschikking hebben wij u verplicht om ons binnen
bepaalde termijnen op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw
project. Wij bevestigen hiermee de ontvangst van uw melding op 23
november 201 6 ontvangen. Deze is aangevuld op 25 februari en 11
maartji,
Tijdig h e id
Uw meldingen over de einddatum van het project en de wijziging in de
begroting zijn tijdig ingediend.
Akkoord wijzigingen
U vraagt uitstel voor de gestelde datum voor het indienen van de
aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie en voor het verschuiven
van budgetten van de gesubsidieerde activiteiten binnen de begroting.
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De door u aangevoerde wijzigingen hebben geen negatief effect op het
bereiken van de beoogde resultaten en zijn niet in strijd met het artikel
1 4 van de uitvoeringsregeling. Daarom stemmen wij in met het
gevraagde uitstel.
Wij zijn akkoord met de verschuivingen van de middelen binnen de
projectbegroting, zolang deze besteed worden aan de subsidiabele
kosten en zolang de gesubsidieerde activiteiten conform uw
oorspronkelijke subsidieaanvraag worden uitgevoerd.
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 nieuwe planning op 31 december
201 6 zijn afgelopen, verwachten wij uiterlijk op 1 april 201 7 deze
aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.
Uw project en artikel 14 van de uitvoeringsregeling
Op 3 maartjl. hebben wij uw e-mail en het gevraagde schema met de
laatste stand zaken ontvangen. Uit het bijgevoegde schema blijkt dat
door bezwaren tegen de activiteiten aanleg wachtplaatsen Oostelijk
Havengebied” en Aanleg walstroom Oostelijk Havengebied en
Mercuriushaven” de einddatum nog onbekend is. Wij vragen u deze
data aan ons door te geven zodra die bekend zijn.
Voor de volledigheid delen wij u mee dat de uitvoering van alle
gesubsidieerde activiteiten in ieder geval op uiterlijk 20 juni 2017
(drie jaar na de subsidieverlening) gereed moet zijn. Wij zullen hierna
geen uitstel meet verlenen.
Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen uit onze beschikking
tot subsidieverlening onverkort van toepassing blijven.
Wij wensen u veel succes met de verdere uitvoering van uw project.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
Unitmanager Subsidies
dhr. drs. A.D. Teerlink
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Zie de volgende voor bezwaarclausu(e.
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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 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 meet informatie de provinciale website bezoeken:
www. noord holland. ni.
-

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
-

-

