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Betreft: Vaststellen subsidie buiten uitvoerîng sregeli nij
Project: Restauratie en openstelling Fort Kij kuit

Verzenddatum

Geacht bestuur,

Kenmerk

11 DEC. 2075
138658

Bij beschikkingen van 20juni 2013, ons kenmerk 138658 202860, en
van 21 oktober 2013, kenmerk 138658256816, hebben wij u een
subsidie buiten uitvoeringsregeling verleend voor uw project Restauratie
van de
en openstelling fort Kijkuit”. De subsidie bedraagt in totaal
voor subsidie in aanmerking komende kosten tot een maximum van
€ 588 241 Aan voorschotten hebben wij inmiddels € 432.00 aan u
uitbetaald.

/ 738439

Uw kenmerk
M5/ae 64000/20150908

.-.

Verzoek vaststelling subsidie

In uw brief van 29 september 201 5 vraagt u om vaststelling van de
verleende subsidie. U heeft uw aanvraag onder meer voorzien van.
• een activiteitenverslag.
• een financieel verslag, voorzien van een controleverklaring
• foto’s van voor en na de restauratie
Hiermee voldoet u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor
vaststelling.
Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de
activiteiten zoals beschreven in het activiteitenplan zijn uitgevoerd In
uw verslag geeft u uitgebreid het verloop van de werkzaamheden weer
Het doet ons genoegen dat alles in goede samenwerking met de
aannemer en tot uw volle tevredenheid is uitgevoerd Wij vertrouwen er
op dat dit fort door de restauratie en herbestemming weer als pareltje
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie behouden blijft
Verder hebben wij vastgesteld dat u aan de u bij de subsidieverlening
opgelegde verplichtingen heeft voldaan Uit het door u ingediende
financiële verslag blijkt tevens dat de werkelijke kosten voor de totale
restauratie en uitbreidino. dus inclusief het niet-subsidiabele deel, zijn
uitgekomen op
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De toerekening van het subsidiabele deet van deze kosten vindt plaats
conform de door u bij subsidieaanvraag voorgestelde en in onze
beschikking tot subsidieverlening vastgelegde berekeningswijze.

Toelichting berekeningswijze
De totale uitvoeringskosten (restauratie plus uitbreiding) had u op basis
8V begroot op
(mci. btw).
van de raming van
is tevens een bedrag
In het overzicht van
(van totaalkosten excl. btw) opgenomen voor voorbereidings-, planen organisatiekosten. Dit bedrag maakt echter geen onderdeel uit van de
Op het aanvraagformulier heeft u,
totale begrote kosten
uitvoeringsdeel,
posten opgenomen ten behoeve
naast het subsidiabele
van ‘projectleiding’, ‘advies en onderzoek’, ‘NUTS’ en nog extra
‘onvoorzien’ over de subsidiabele uitvoering.
Omdat verschillende werkzaamheden ten behoeve van de restauratie en
de uitbreiding in praktische zin door elkaar heen zouden lopen, wat ook
geldt voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde activiteiten, had u
in uw projectomschrijving en met de gespecificeerde begroting zeer
duidelijk een toelichting en onderbouwing gegeven bij de berekenings
wijzen ten behoeve van het te subsidiëren deel van het grotere project.
Onderstaande tabel met noten hadden wij als samenvatting daarvan in

daarbij vermelde begrote bedrag dat hiermee de totale uitvoeringskosten
worden bedoeld, conform uw voorstel bij uw aanvraag om subsidie.
In uw financiële verantwoording geeft u duidelijke toelichtingen bij de
verschillende kostenposten, waaronder de besteding van de post
‘onvoorzien’.

138656/738439
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U heeft echter in de toerekening van het subsidiabele deel van de
uitvoeringskosten ook de bijkomende kosten meegeteld, waardoor
deze in uw overzicht dubbel zijn opgenomen.
In onderstaande tabel hebben wij zowel de beqrote als de werkelijke
kosten van uw project samengevat op basis van de gegevens die wij van
u hebben ontvangen. De verticale kolommen totaal hebben betrekking
op uw volledige project, dus inclusief het niet subsidiabele deel van de
uitbreiding Omdat u hij 11W subsidieaanvraag, naast de totale begrote
niet de totale begrote bijkomende
uitvoeringskosten
kosten (‘projectleiding’, advies en onderzoek’, ‘NUTS’, en ‘onvoorzien)
had opgegeven, hebben wij deze voor het overzicht in onderstaande
tabel teruggerekend vanuit het feit dat
van deze kosten worden
toegerekend aan het subsidiabele deel van uw project.
De berekeningswijze van het subsidiabele deel van de begrote én
werkelijke kosten zijn conform uw voorstel bij uw aanvraag om subsidie
en de subsidieverlening:
subsidiabele restauratiekosten zijn naar verhüuding 1ain
totale uitvoeringskosten
subsidiabele uitbreidingskosten zijn naar verhouding
‘an
ca.ean totale uitvoeringskosten
subsidiabel deel bijkomende kosten is
van de totale kosten van
de betreffende Post.
De werkelijke onvoorziene kosten zijn in onderstaande tabel toegevoegd
bij de passende kostenpost. Het betreft
extra bij ‘uitvoering’
en
bij ‘advies en onderzoek’.
—

—

Subsidievaststelling
Gelet op bovenstaande en op artikel 4:46, lid 1 van de Algemene wet
bestuursrecht hebben wij besloten om de subsidie, conform de wijze
van berekenen zoals is b’paald n de beschikking tot subsidieverlening,
vast te stellen op
€ 559776,-.

138658/738439
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Verrekening van voor5chotten
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van de vastgestelde
subsidie met aftrek van de aan ii betaalde voorschotten (dat is
4.32 000,- is: € 127 776,-) overmaken op uw IBAN
€ 56 776 minu
rnder vermelding van het kenmerk van dit
betaling
vindt
plaats binnen zes weken na de verzenddatum
besluit, De
van dit besluit.
Wij

vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

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

directeur Subsidies, Vergunningen en Toezicht

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 bezwaar5chrift 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
.i nt)4ri hc,lland ii.
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.

—

138658/738439
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Betreft: Verlenen subsidie met voorschot
Project: Rondje Naardermeer, planfase 2

Verzenddatum

Geachte

Kenmerk

23 AU6 2013
215291/227009

Met uw brief van 4juli 201 3 heeft u bij ons een subsidïeaanvraag
ingediend. Bij deze aanvraag heeft u een projectplan inclusief begroting
gevoegd. U vraagt subsidie voor de tweede fase van de planvorming
voor het project ‘Rondje Naardermeer’. De totak’ I.t’n van de
activiteiten bedragen volgens uw aanvraag
U vraagt een

Uw kenmerk

subsidie aan van

Met het project ‘Rondje Naardermeer’ zullen de Voormeerpassage en de
Faunapassage worden gerealiseerd De Voormeerpassage betreft de
realisatie van een fietsverbinding waarmee een knelpunt in de
recreatieve route rondom het Naardermeer wordt weggenomen,
alsmede de realisatie van een ecologische passage. De Faunapassage
maakt de koppeling van populaties mogelijk aan weerszijden van het
spoor waardoor de levensvatbaarheid van soorten wordt vergroot.
U vraagt subsidie aan voor de tweede fase van de planvorming ten
behoeve van dit project. Deze planvorming bestaat uit de volgende
activiteiten
• Het laten opstellen van voorontwerpen en
aanbestedingsdossiers voor beide passages;
• Uitvoeren van benodigd nader ecologisch-, technisch- en bodem
onderzoek.
Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma
Groene Uitweg 2011 -2013. 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 de tweede fase van de planvorming voor
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het project ‘Rondje Naardermeer. Deze subsidie bedraagt
subsidiabele projectkosten tot maximaal € 500.000,-.

an de

U geeft aan dat de BVW een kostenpost vormt over de te subsidiëren
activiteiten. U kunt deze BTW niet verrekenen of compenseren. Daarom
zijn deze BTW kosten in het subsidiebedrag begrepen.
De subsidie Is als volgt betekend:

Verplichtingen
De volgende verplichtingen zijn van toepassing op deze
subsidieverlening:
U meldt ons zo snel mogelijk eventuele wijzigingen in en / of
eventuele vertraging of het voortijdig stopzetten van de
activiteiten.
U stuurt ons, zolang uw project loopt maar nog niet is afgerond,
jaarlijks vôôr 1 5juli een beknopte inhoudelijke en financiële
rapportage. De eerste rapportagedatum is uiterlijk 15juli 2014.
—

—

Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 400.000,-, dat wil zeggen 80% van de aan u verleende
subsidie. Dit voorschot wordt overgemaakt op rekeningnummer
onder vermelding van de datum en het kenmerk van dit
besluit. De betaling vindt plaats binnen zes weken na de verzenddatum
van dit besluit.

314
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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.
Aangezien de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 31
december 201 5 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op
1 april 2016 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 controle verklaring omtrent 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 subsidieloket op de website www.noord
holland.nl, via actuele subsidies, algemeen, financiële
formulieren;
In de controleverklaring dient u een verklaring op te nemen over
uw BTW-positie (of de BTW-positie van uw vereniging) in relatie tot
de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.
-

-

-

-

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.

414
215291/227009

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 uw project tot stand is
gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland,
Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht tAwb) genoemd Meer
informatie over deze wet en informatie over eventuele benodigde
vergunningen kunt u vinden op de website wwwwettennl,
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtend,
e

-

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 wwvvnoQr
holland.ni
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 ce informele l
opnemen

meti
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Betreft: Vaststellen subsidie
Project: Rondje Naardermeer, planfase 2
Geachte

Verzenddatum

2 5 SEP. 207?
Kenmerk

21 5291/981 625

Bij beschikking van 23 augustus 2013, ons kenmerk 215291/227009,
hebben wij u een subsidie verleend voor het project Rondje
Naardermeer, planfase 2’ op grond van het Uitvoeringsprogramma
Groene Uitweg 2011-201 3 en artikel 4:23, lid 3 sub c van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). De verleende subsidie bedraagt
ian de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 500.000-. Aan
voorschotten is een bedrag van € 400.000,- aan u betaald.

Uw kenmerk

Verzoek vaststelling subsidie
In uw brief van 28juli 2017 vraagt u om vaststelling van de verleende
subsidie. U heeft uw aanvraag voorzien van:
• een activiteitenverslag;
• een financieel verslag, voorzien van een controleverklaring;
• facturen ter onderbouwing.
Hiermee voldoet u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor
vaststelling.

Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de
activiteiten zoals beschreven in het activiteitenplan zijn uitgevoerd.
Verder hebben wij vastgesteld dat u aan de u bij de subsidieverlening
opgelegde verplichtingen heeft voldaan.
Uit het door u ingediende financiële verslag blijkt tevens dat u de
gerealiseerde activiteiten hebt uitgevoerd voor
Dit is een
lager bedrag dan oorspronkelijk begroot. U geeft aan dat dit komt
gemaakt heeft, door de
doordat een deel van de kosten, die
provincie rechtstreeks zijn betaald aan
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Kosten accountantscontrole
In het kostenoverzicht, opgesteld door uw accountant, worden de
realisatiekosten van het project vastgesteld op een totaal van
De totale kosten van dit project bedragen
dat is inclusief de geraamde kosten van de accountantscontrole ten
Deze kostenpost is echter niet opgenomen in uw
bedrage van
oorspronkelijke begroting en is daarom niet subsidiabel.
Subsidievastsrelling
Gelet op bovenstaande en artikel 4:46 lid 1 van de Algemene wet
bestuursrecht, hebben wij besloten om de subsidie, conform de wijze
van berekenen zoals is bepaald in de beschikking tot subsidieverlening,
vast te stellen op € 387.336,-.
Terugbetaling
Gezien het in artikel 4:9 5, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht
bepaalde dat onverschuldigd betaalde voorschotten kunnen worden
teruggevorderd, zijn wij van mening dat u het onverschuldigd door ons
betaalde voorschot aan ons moet terugbetalen.
Gelet op bovenstaand besluit verzoeken wij u om € 1 2,664,- aan ons
terug te betalen. Dit is het reeds betaalde voorschot van € 400.000,minus het vastgestelde subsidiebedrag van € 387.336,-.
Wij verzoeken u het in de factuur genoemde bedrag over te maken op
IBAN
met vermelding van factuurnummer en
debiteurennummer. De betaling moet plaatsvinden binnen zes weken
na de verzenddatum van dit besluit.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

215291/981625
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De bezwaarclausule vindt u op de volgende pagina
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 5taten 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

ii

voor meer informatie de provinciale website bezoeken: wwwnoord-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.

NHcoc,

—

215291/981625
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Betreft: Verlenen aanvullende subsidie Buiten uitvoeringsregeling
Project: Restauratie en openstelling Fort Kijkuit

Verzenddatuni

Geacht bestuur,

Kenmerk

2 1 OKT. 2013
138658 / 256816

Met uw brief van 1 4 mei 201 3 heeft u bij ons een aanvraag ingediend
voor een subsidie van
voor uw project ‘Restauratie en
openstelling Fort Kijkuit’. Bij beschikking van 20juni 2013, ons
kenmerk 1 38658-202860, hebben wij u voor dat project een subsidie
verleend van
van de voor subsidie in aanmerking komende kosten
tot maximaal € 540.000-.

Uw kenmerk

In bovengenoemde subsidiebeschikking hebben wij aangegeven dat wij
niet meet dan € 540.000,- aan subsidie konden verlenen, omdat dit anders
het gereserveerde bedrag op onze begroting 201 3 zou overstijgen. Op
23 september 201 3 hebben Provinciale Staten het besluit genomen tot
ophoging van het bedrag op onze begroting voor uw organisatie.
Aanvullende subsidieverlening
Gelet op bovenstaande hebben wij, op grond van artikel 4:23, lid 3 c
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besloten om u een
aanvullende subsidie te verlenen voor uw project Restauratie en
openstelling Fort Kijkuit’. Het aanvullende subsidiebedrag bedraagt
maximaal € 48.241
In totaal bedraagt de subsidie
in aanmerking komende kosten
€ 58$ 241,-.

‘e voor subsidie
t maximaal

Wij wijzen u erop dat al het gestelde in onze eerder genoemde
beschikking van 20juni 201 3 onverkort ook op deze aanvullende
subsidieverlening van toepassing is.
Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuutsrecht fAwb) genoemd. Meer

informatie over deze wet en informatie over eventuele benodigde
vergunningen kunt u vinden op de website wwettenn1

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3)43

Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem 1201? DE]
www noord-holland nl

212
1386S8 / 256816

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

Hoogachtend,’
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,,

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 meet informatie kunt u de provinciale website
bezoeken. wwword-holIandnl.
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 behandeiing kunt u telefonisch contact
opnemen met
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Betreft: Verlenen subsidie
Project: Rondje Naardermeer: uitvoering
Geacht bestuur,

Verzenddatum

o 6 DEC. Z013
Kenmerk
284422/286502

Met uw brief van 27 november 2013 heeft u bij ons een
subsidieaanvraag ingediend. U vraagt subsidie voor het project ‘Rondje
Naardermeer: uitvoering. De totale kosten van de activiteiten bedragen
volgens uw aanvraag
U vraagt een subsidie aan van

Uw kenmerk
Rondje Naardermeer

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale beleid, zoals verwoord in de Agenda Groen. U wilt diverse
passaqemogelijkheden creeren voor dieren en één voor recreanten en
dieren, in de spoorlijn die het Naardermeer doorkruist.
Het doorbreken van de spoorlijn maakt het mogelijk dat diersoorten

kunnen migreren tussen de verschillende natuurgebieden. De noodzaak
van deze ontsnippering blijkt ook uit het advies van onderzoeks
nstituut
Gelet op artikel 4:2 3, lid 3 onder c. van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), hebben wij besloten u voor het project ‘Rondje Naardermeer:
uitvoering een subsidie te verlenen van
an de totale kosten, tot
een maximum van € 3,000000,-. U geeft aan dat de BTW een
kostenpost vormt over de te subsidièren activiteiten. U kunt deze 81W
niet verrekenen of compenseren. Daarom zijn deze B1W-kosten in het
subsidiebedrag begrepen.
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [2012 DEJ
www noord-holland.nl
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De subsidie is als volgt berekend:

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 of
kostenoverschrjdingen op de begroting van meet dan 10% ons
vooraf te melden;
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;
u stuurt ons vanaf 201 5 jaarlijks véôr 1 oktober een beknopte
inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage. U dient
hiervoor het format Melding en voortgangsrapportage te
gebruiken, te downloaden via het Digitaal Loket/Subsidies
(www.noord-holland. ni).
—

—

—

—

Vergunningen
U geeft aan dat u diverse vergunningen en ontheffingen nodig heeft
voor de uitvoering van het project. Wij wijzen ii er op dat u zelf
verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van
deze vergunningen of ontheffingen. Deze subsidie’verleriing betekent
ook niet dat eventuele al ingediende aanvragen automatisch zijn
goedgekeurd.
Voorschot
U geeft aan dat u in een later stadium een voorschot op de subsidie wilt
ontvangen. De daadwerkelijke uitvoering van het project ligt namelijk
nog ver in de toekomst. Voor het verkrijgen van een voorschot kunt u
een onderbouwd verzoek indienen. Het maximale voorschot bedraagt
80% van de subsidie.

284422/286502
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Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen dertien weken na afloop van de activiteiten
bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Aangezien uw project op 31 augustus 201 8 zal zijn afgerond,
verwachten wij de aanvraag tot vaststelling in ieder geval uiterlijk op
30 november 2018 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 mogelijk is; en
Een con troleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiele
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/Actuele
subsidies/Algemeen/Financiële formulieren
(www. noord-holland. nI).
-

-

-

Het is mogelijk dat een andere partij kosten maakt voor een deel van
het project. Deze kosten dient u te verantwoorden door betaalde
facturen mee te nemen in de financiële eindverantwoording. De
controle van de accountant richt zich dus ook op deze kosten.
Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden
uitgevoerd. Als de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij
de subsidie naar rato lager vast.
Onvoorziene kosten
Uw begroting bevat de kostenpost Onvoorzien’ voor een bedrag van
Bij uw verzoek om vaststelling dient u deze kosten te
specificeren. Deze kosten moeten aantoonbaar ten behoeve van de
uitvoering van het project zijn gemaakt.

284422/286502
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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 het project ‘Rondje
Naardermeer’ tot stand is gekomen met financiële steun van de
provincie Noord-Holland.
Regelgeving
Hierboven is de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over deze wet en informatie over eventuele benodigde
vergunningen kunt u vinden op de website www.wetten.nI.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtençi,
..tyfl?TtIinvi

t-

.&wnCFt7

-

Holland,

n en Toezicht al.

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
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

284422/286502
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Betreft: Verlenen subsîdie
Project: Oostelijke Vechtplassen

Verzenddatum
-

New Life for Dutch Fens

Geacht bestuur,

27 FE.?1
Kenmerk
3 22 2 22/32 3 710

Met uw brief van 1 8 februari 2014 heeft u bij ons een subsidieaanvraag
ingediend voor het project Oostelijke Vechtplassen New Life for
Dutch Eens’. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw
aanvraag
U vraagt een subsidie aan van
-

Uw kenmerk

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale beleid voor natuur en water. De Oostelijke Vechtplassen zijn
aangewezen als Natura 2000-gebied. Met het project beoogt u diverse
natuurdoelen te behalen. Hiervoor heeft u reeds een Europese subsidie
vanuit het LIFE Nature-programma verkregen. Daarnaast draagt het
project bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied,
conform de Kaderrichtlijn Water.
Gelet op artikel 4:23, lid 3, onderdeel c. van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), hebben wij besloten uw organisatie een subsidie
te verlenen van
van de totale projectkosten, met een maximum
van € 2.01 5.338-.
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 in het subsidiebedrag begrepen.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (0231 514 3143

Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem (2012 DEJ

www.noord-holland.nl
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De totale kosten zijn als volgt berekend:

Naast onze subsidie bedraagt de LIFE-subsidie
Amstel, Gooi en Vecht levert een bijdrage van
de geraamde kosten geheel gedekt.

Waterschap
Hiermee zijn

Verplichtingen: rapportages
In uw aanvraag verzoekt u ons om de rapportagemomenten, die er voor
de LIFE-subsidie zijn gesteld, ook voor de provinciale subsidie aan te
houden. Aangezien de verantwoording voor de LIFE-subsidie zeer
uitgebreid is, gaan wij hiermee akkoord. Bovendien voorkomt dit
verschillende rapportages en rapportagemomenten.
Wij verplichten u om uiterlijk op de volgende data een inhoudelijke en
financiële rapportage in te dienen:
31 maart 2014;
28 februari 201 S;
29 februari 2016; en
31 augustus 2017.
-

-

-

-

Vergunningen
U geeft aan dat er voor de uitvoering van het project diverse
vergunningen nodig zijn. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk
bent voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze
vergunningen. Deze subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele
al ingediende aanvragen voor een vergunning automatisch zijn
goedgekeurd.

322222/323710
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Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 1 .61 2.270,-, dat wil zeggen 80% van de aan u verleende
subsidie. Conform uw verzoek wordt dit voorschot in twee tranches van
40% uitbetaald, op de volgende momenten:
Bij de verlening
le kwartaal 2016
Totaal voorschot

€ 806.1 35
€806.135
€ 1.612.2]

De betalingen worden overgemaakt op rekeningnummer
onder vermelding van de datum en het kenmerk van dit besluit.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen dertien weken na afloop van de activiteiten
bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Aangezien de activiteiten volgens uw projectplan op 31 december 2018
zijn afgelopen, verwachten wij deze aanvraag uiterlijk 31 maart 2019

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 financiele
kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de begroting,
zodat een goede vergelijking mogelijk is; en
•
Een controleverklaring omtrent de gerrouwheid van het financiele
verslag: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
-

-

Ook voor de aanvraag tot vaststelling kunt u de verantwoording
gebruiken, die wordt opgesteld ten behoeve van de LIFE-subsidie.
Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden
uitgevoerd. Als de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij
de subsidie naar rato lager vast.

322222/323710
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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 het project ‘Oostelijke
Vechtplassen New Life for Dutch Fens’ tot stand is gekomen met
financiële steun van de provincie Noord-Holland.
-

Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over deze wet en informatie over eventuele benodigde
vergunningen kunt u vinden op de website
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtend,

L

en Toezicht

Als ubelanghebbende 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.
www,noord-holland.nl.
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 bij de Voorzitter van de
Rechtbank Noord-Holland.
-

-

322222/323710
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Verzenddatum
Betreft: Vaststelling subsidie
Project: Oostelijke Vechtplassen

-

New Life for Dutch Eens

2

t

Kenmerk
322222 / 1218058

Geacht bestuur,
Bij beschikking van 27 februari 2014, ons kenmerk 322222-323710,
hebben wij u een subsidie buiten uitvoeringsregeling verleend voor het
project ‘Oostelijke Vechtplassen New Life for Dutch Eens’. Aanvullende
maatregelen zijn In deze subsidieverlening opgenomen bij beschikking
van 2 september 2016, kenmerk 322222-852938.
De verleende subsidie bedraagt
van de voor subsidie in
aanmerking komende kosten, tot een maximum van € 2.01 5.338,--.
Aan voorschotten is een bedrag van € 1 .612.270,-- aan u betaald.

Uw kenmerk
CIFE1 2NAT/NL000372

-

Verzoek vaststelling subsidie
Op 2april2019 hebben wij uw aanvraag om vaststelling van de
verleende subsidie ontvangen. Het complete ‘Final report New Life for
Dutch Eens’ heeft uw projectmanager
op
28 maart 201 9 per WeTransfer aan ons gesuura. UOK nërnnancieel
overzicht met bijbehorende controleverklaring zit bij dat pakket.
Hiermee voldoet u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor
vaststelling.
Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de
activiteiten, zoals beschreven in het activiteitenplan, en de overeen
gekomen aanvullende activiteiten zijn uitgevoerd. Verder hebben wij
vastgesteld dat u aan de u bij de subsidieverlening opgelegde
verplichtingen heeft voldaan.
Uit uw financiële verslag met goedkeurende controleverklaring blijkt
tevens dat u de gerealiseerde activiteiten hebt uitgevoerd voor
Dit is ondanks de aanvullende werkzaamheden minder
dan begroot. Gelet op de verhouding in bijdragen van de financierende
partijen, verzoekt u ons daarom de subsidie vast te stellen op
€1.848.918,--.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
TelefoonfO23)5143143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B08

322222/1218058
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Subsidievaststell ing
Gelet op artikel 4:46, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben
wij besloten om de subsidie, conform uw verzoek, vast te stellen op
€ 1.848.918,--.
Dit bedrag is berekend door het niet-afgeronde subsidiepercentage (de
verhouding tussen het maximaal verleende subsidiebedrag ten opzichte
van de begroting) te vermenigvuldigen met de werkelijke kosten.
Verrekening van voorschotten
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van de vastgestelde
subsidie, met aftrek van de aan u betaalde voorschotten (dat is:
mn.Ic
1 1 3 70,-- is: € 236.648,--), overmaken op uw
€ 1 .84 °‘
onder vermelding van het kenmerk van
1 BAN
ats binnen zes weken na de verzend
dit be
datum van dit besluit.
--

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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

directeur Concernzaken

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

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 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.
-

-
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Betreft: Verlenen subsidie
Project: Polder het Noorden

Verzenddatum

/ De Bemes Texel

Geachte

2 8 APR. 2014
Kenmerk
331003/ 351539

Met het aanvraagformulier van 6 maart 201 4 en de aanvulling daarop
van 1 april 2014 heeft u bij ons op grond van de Uitvoeringsregeling
subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 201 4 (hierna:
uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag ingediend. U vraagt subsidie
voor het project ‘Polder het Noorden / De Bemes Texet. D
kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag
U vraagt een subsidie aan van

Uw kenmerk

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid, zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op de uitvoeringsregeling hebben wij dan ook besloten uw
vereniging een subsidie te verlenen voor het project ‘Polder het
Noord.n /De Bemes Texet zoals beschreven in uw subsidieaanvraag.
Deze subsidie bedraagt •van de voor subsidie in aanmerking
komende kosten van
tot een maximum van € 97.709,-.
U geeft aan dat de BTW een kostenpost vormt over de te subsidieren
activiteiten. U kunt deze BTW niet verrekenen of compenseren. Daarom
zijn deze B1W kosten bij het subsidiebedrag inbegrepen.
Cofinanciering Waddenfonds
Wij wijzen u erop dat deze subsidieverlening een aanvulling is op de
subsidieverlening van het Waddenfonds,
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem 12012 DE)
www noord-holland nl
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Het subsidiebedrag is gebaseerd op onderstaande begroting.

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 of hij
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% ons
vooraf te melden;
u dient voor bovengenoemde meldingen het format Melding en
voortgangsrapportage te gebruiken, te downloaden via het
i). Wij zullen hier
Digitaal Loket/Subsidies (.‘.: t
binnen 6 weken op reageren;
u stuurt ons vc5ôr 15juli 2014 een beknopte inhoudelijke en
financiële voortgangsrapportage. Wij verzoeken u hiervoor
gebruik te maken van de voortgangsrapportage aan het
Waddenfonds.
bij iedere publiciteïtsuiting 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 Noord
Holland vinden via onze internetpagina hnp//www. noord
holland nl/we b/DigitaaIloket Logos htrn of door in het Digitaal
Subsidieloket te klikken op de link naar de logos.
—

—

—

.

—

—

Mogelijke vergunningen
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 voor een
(omgevings-)vergunning of ontheffing automatisch zijn goedgekeurd.
Voorschot
U hebt aangegeven dat u (nog) net voor een voorschot in aanmerking
wilt komen.

331003/351359
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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 5 maart
201 5 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 1 5juni
201 5 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.
Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
Een activiteitenvetslag 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. U kunt voor
zowel het inhoudelijke als het financiële verslag gebruik maken
van de verslagen die u t.b.v. de vaststelling bij het Waddenfonds
heeft ingediend.
Een afschrift van het besluit tot vaststelling van de subsidie van
het Waddenfonds.
-

-

-

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 201 1, nr. 1 20) en de Uitvoeringsregeling
cofinanciering waddenfonds Noord-Holland 2014 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.

331003/351359
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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, het vermelden van logo
en naam van de provincie Noord-Holland en mogelijke forfaitaire
kortingen bij het niet naleven van verplichtingen.
Ii kunt meer over deze wijzigingen lezen op het Digitaal
:.
Loket/Subsidies’ (::..;.
Wij wensen

ii

veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

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

unitmanager Subsidies

Deze btief 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
www noord-holland d.
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 bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

-
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verzenddatum

Betreft Vaststellîng subsidie
Project: Polder het Noorden / De Bemes Texel

22 AUB. 2018
Kenmerk
331003/1110946

Geachte

Bij beschikking van 28 april 2014. ons kenmerk 331003/351 539,
hebben wij u een subsidie verleend voor het project ‘Polder het
Noorden / De Bemes Texel’ op grond van de Uitvoeringsregeling
subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 201 4. De
verleende subsidie bedraagt
van de voor subsidie in aanmerking
komende kosten, tot een maximum van € 97.709,--.

Uw kenmerk

Verzoek vaststelling subsidie
Op 1 8juli 201 8 hebben wij uw aanvraag om vaststelling van de
verleende subsidie ontvangen. U heeft uw aanvraag voorzien van:
•
•
•

een activiteitenverslag;
een financieel verslag, voorzien van een controleverklaring;
een afschrift van de subsidie vaststellingsbeschikking van het
Waddenfo nd s.

Hiermee voldoet u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor
vaststelling.
Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de
activiteiten zoals beschreven in het activiteitenplan zijn uitgevoerd.
Verder hebben wij vastgesteld dat u aan de bij de subsidieverlening
opgelegde verplichtingen heeft voldaan.
Uit uw financiële verslag blijkt tevens dat u de gerealiseerde activiteiten
voor
in plaats van de begrote
Dat betekent dat de werkelijke gemaakte kosten van het
project lager zijn uitgevallen dan vooraf begroot. De reden hiervan ligt
voornamelijk in het niet hoeven aankopen van circa 2,6 hectare grond.
De aankoop was destijds opgevoerd in de subsidieaanvraag en had
vooral te maken met de aanpassing van afwatering.

Etr 1Iirnvn9r-i

Postbus 3007

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-hoiland. nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.00I0.03.1 24.B08
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Door voortschrtjdend Inzicht en onderhandelingen met
zijn er
andere oplossingen bedacht, die de aankoop van de percelen overbodig
maakte. Voor deze oplossingen zijn geen verdere kosten gemaakt.
Subsldlevaststelllng
Gelet op artikel 4:46, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben
wij besloten om de subsidie, conform de wijze van berekenen zoals is
bepaald In de beschikking tot subsidieverlening, vast te stellen op
€ 80.841
,...

Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van € 80.841
overmaken op uw IBAN
onder vermelding van
het kenmerk van dit besiuit. ue ueiing viriu nats binnen zes weken
na de verzenddatum van dit besluit.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord -Holland,
namens dezen,

Unitmanager Subsidies
Deze brief is Uigitaal 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. 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-hoiiand.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.
-

-
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Provincie
Noord-Holland
OSrBUS cO7 200? DA FAARCEM

Vereniging Natuurmonumenten

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Postbus 995S
1243 ZS ‘s Graveland
Doork iesnummet

Betreft: Verlenen subsidie
Project: Kwaliteitsimpuls natuurgebied Vuntus

verzenddatum
-

Geacht bestuur,
Met uw brief van 16april2014 heeft u bij ons een subsidieaanvraag
ingediend voor het project ‘Kwa)iteitsimpuls natuurgebied Vuntus’.
De totale kosten van de activiteiten hedraqen volens uw ainvraaq
U vraagt een subsidie aan van

MEI 2014

Kenmerk
353100/3545 ‘9

Uw kenmerk

Inhoud en financiering project
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale beleid voor natuur en water. Het project beoogt het
natuurgebied Vuntus te laten voldoen aan de doelstellingen die gesteld
zijn in het kader van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en het beleid
voor het Nationale Natuurnetwerk Dit betekent in concrete zin een
verbetering van de waterkwaliteit, de kwaliteit van kwelgebonden
schrale graslanden en kenmerkende verlandingsvegetaties
Het bovengenoemde is uitgewerkt in het lnrichringsplan natuurgebied
Vuntus’ en bekrachtigd in een samenwerkings •LZ(I’JiI.i4TL1.’tJiWW
organisatie, de provincie Noord•Holland en het
Het inrichtingsplan en de overeenkomst stuurt u
ter onderbouwing van de subsidieaanvraag mee.
Het project bestaat uit twee onderdelen Vuntus Watersysteem tB) en
Vuntus EHS (C). U verzoekt ons om de subsidie op deze manier
beschikbaar te stellen

Postbus 3007
2001 DA Haailern
telefoon 1023) 514 3143

Fa (023) 514 3030
Houtplein 33
iiaatlern 11012 Dtl
WVJW flflf)ÎCI

holland ni
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Gedeeltelijke subsidieverlening
Op dit moment hebben Provinciale Staten in hun begroting een bedrag
opgenomen dat voldoende is om de kosten van onderdeel C te dekken.
Zodoende verlenen wij uw organisatie nu voor dit onderdeel, gelet op
artikel 4:23, lid 3, onderdeel c. van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), een subsidie van
ian de kosten met een maximum van
€ 1.522.000,-.
Wanneer Provinciale Staten het bedrag voor onderdeel B in hun
begroting hebben opgenomen, kunnen wij dit deel van de subsidie
tevens verstrekken. In dat geval kunt u daarvoor een verzoek tot
verhoging van de subsidie indienen.
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.
De kosten zijn als volgt verdeeld:

Verplichtingen: rapportages
De kwaliteitsimpuls voor natuurgebied Vuntus maakt deel uit van een
groter project, waarvoor u een Europese LIFE-subsidie heeft ontvangen.
In uw aanvraag verzoekt u ons om de rapportagemomenten die hiervoor
zijn gesteld ook voor de provinciale subsidie aan te houden. Aangezien
de verantwoording voor de LIFE-subsidie zeer uitgebreid is, gaan wij
hiermee akkoord. Bovendien voorkomt dit verschillende rapportages en
rapportage momenten.

353700/354579

Provincie
Noord-Holland
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Wij verplichten u om uiterlijk op de volgende data een inhoudelijke en
financiële rapportage In te dienen:
-

-

-

28februari2ol5;
29 februari 2016; en
31 augustus2017.

In de rapportages dient de voortgang op de onderdelen van het project
‘Kwaliteitsimpuls natuurgebied Vuntus’ wel expliciet naar voren te
komen.
Vergunningen
U geeft aan dat er voor de uitvoering van het project diverse
vergunningen nodig zijn. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk
bent voor het tijdig aanvragen en in het bezit hebben hiervan. Deze
subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende
aanvragen voor een vergunning automatisch zijn goedgekeurd.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Conform uw
verzoek bedraagt dit voorschot € 858.300,- (dit is afgerond 40% van de
gevraagde subsidie). Dit bedrag zal worden overgemaakt op
rekeningnummer
onder vermelding van de datum en het
kenmerk van dit besluit.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen dertien weken na afloop van de activiteiten
bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Aangezien de activiteiten volgens uw projectplan op 31 december 201 8
zijn afgelopen, verwachten wij deze aanvraag uiterlijk 31 maart 2019
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 overeenkomen met de begroting;
en
Een con troleverklaring omtrent de gerrouwheid van her financiële
verslag: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
-

-

-
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Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen, als de gesubsidieerde activiteiten niet worden
uitgevoerd. Als de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij
de subsidie naar rato lager vast.
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 het project
‘Kwaliteitsimpuls natuurgebied Vuntus’ tot stand is gekomen met
financiële steun van de provincie Noord-Holland.
Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over deze wet en Informatie over eventuele benodigde
vergunningen kunt u vinden op de website www.wetten.nl.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachte
..-----.

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. Voot meet informatie kunt u de provinciale website

bezoeken: www.npprd-hollpnd.nl.
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.

353700/354579

