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Betreft: subsidie haalbaarheidsonderzoek De Hartekamp Verzenddatum f9 OKT. 2012

Geachte

Met uw brief van 10 oktober 201 2 heeft u bij ons op grond van de
Uitvoeringsregeling stimulering herbestemming monumenten Noord
Holland 201 2 (hierna: uîtvoeringsregeling) een subsidieaanvraag
ingediend voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de
herbestemming van De Hartekamp in Heemstede.
De kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag € 26.204-.
U vraagt een subsidie aan van € 7.627-.

Uw aanvraag om subsidie voldoet aan het provinciale subsidiebeleid
zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.

Subsidievaststelling
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de uitvoering sregeling hebben wij
besloten uw stichting een subsidie te verstrekken voor het verrichten
van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van De
Hartekamp in Heemstede.
De subsidie bedraagt 50% van de door ons noodzakelijk geachte kosten
met een maximum van € 7.627,-.

De subsidie is als volgt berekend:

Bouwtechnisch rapport
Ruimtelijke analyse en beleidsonderzoek
Marktverkenning
Analyse financiële haalbaarheid
Schetsplan/Vlekkenplan
Coördinatie, communicatie en eïndrapport
Sub-totaal
Verschotten 6%
Totale kosten

www.noord-holland.nI
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Uw kenmerk

€
€
€
€
€
€
€
€
€ 26.204,00
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Dekkingsplan
Eigen bijdrage €

__________

Bijdrage Rijksdienst Cultureel Erfgoed C
Provincie Noord-Holland € 7.627,00
Totaal dekking € 26.204,00

Gelet op het bovenstaande hebben wij de subsidie vastgesteld op
€ 7.627,-.
Aangezien de BTW-kosten voor uw onderneming verrekenbaar of
compensabel zijn en derhalve geen kostenpost vormen over de te
subsidiëren activiteiten, zijn in de subsidie geen BtW-kosten
opgenomen.

Verplichtingen
U bent verplicht om:

— 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
Dlgitaal Loket/Subsidies (www.noord-holiand.nl). Wij zullen
binnen 6 weken op uw melding reageren;

— op ons verzoek na afloop van de activiteiten Informatie aan te
leveren waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Wij kunnen dit verzoek sturen binnen 3 maanden na
de door u aangegeven elnddatum van het project;

— u bent verplicht om het haalbaarheidsonderzoek uiterlijk 31
december 2013 af te ronden;

— u bent verplicht om de uitkomsten van het haalbaarheIdsonder
zoek aan ons beschikbaar te stellen.

Wij maken u erop attent dat u Ingeval de activiteiten waarvoor de
subsidie aan u is verstrekt niet worden uitgevoerd of zullen
plaatsvinden, verplicht bent om het subsidiebedrag aan ons terug te
betalen.

Het vastgestelde subsidiebedrag wordt overgemaakt op
rekeningnummer .nder vermelding van de datum en het
kenmerk van dit besluit. De betaling vindt binnen zes weken na de
verzenddatum van dit besluit plaats.

Met het oog op het informeren van de burger over de besteding van
belastinggeiden zouden wij het zeer op prijs stellen Indien u in uw
communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking brengt dat het
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haalbaarheidsonderzoek herbestemming De Hartekamp tot stand is

gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland.

Regelgeving
Hierboven Is de Uitvoeringsregeling stimulering herbestemming
monumenten Noord-Holland Noord-Holland 201 2 een aantal keren

aangehaald.
Deze regeling is te vinden op onze website www.noord-hplland.nl onder
‘Subsidieloket’.

Nieuwe verantwoordingssystematiek
Met Ingang van 1 januari 201 2 hanteren wij een nieuwe
verantwoordingssystematiek waarbij wij streven naar het verminderen
van de administratieve lasten voor subsidieontvangers.
Met deze nieuwe systematiek wijzigt onze werkwijze op de volgende
punten: voortgangsrapportages, meldingsplicht, voorschotritme,

(financiële en inhoudelijke) eindverantwoording en mogelijke forfaitaire
kortingen bij het niet naleven van verplichtingen.

U kunt meet over deze wijzigingen lezen in bijgevoegde informatiebrief
of via het subsidieloket op onze website www.noprd-holland.nl.

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

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

unitmanager -

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-adviescommissIerPostbus—300-7-————--———— ——______ -_______

2001 DA Haarlem.

Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken: www.noord
holland.nl.

Wij willen bezwaren tegen subsidiebesluiten 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.
Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact
opnemen met mevrouw K.M. Mur-Van Amerongen (tel, 023-S 1 44253).

NH 0001



Bij deze brief gaat een brochure met informatie over de nieuwe provinciale

verantwootdingssystematlek.
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