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Betreft: Vaststelling subsidie Baggeren & Eilanden de Putten

Verzenddatum

12 APR. 2O1

Geachte

Kenmerk

Bij beschikking van 30 maart 201 5 ons kenmerk 505733/547700,
hebben wij u een subsidie verleend voor uw project Baggeren &
Eilanden de Putten’ op grond van de Uitvoeringsregeling Water Noord
Holland 201 3 (hierna: regeling). De verleende subsidie bedroeg
van
de voor subsidie in aanmerking komende kosten
ot
een maximum van € 960.81 5,00. Er zijn geen voorschotten aan u
betaald.
,

505 73 3/785 724
Uw kenmerk
120216 mg

In uw brief van ontvangen op 15 februari 201 6 vraagt u om vaststelling
van de subsidie.
Uit uw aanvraag om vaststelling blijkt dat het project ‘Baggeren &
Eilanden de Putten’ heeft gezorgd voor eilandjes (3,3 ha) in de Putten.
De verwachting is dat ze functioneel zijn, dat wil zeggen dat ze
broedplek, foerageerplek en rustplaats voor kustvogels kunnen zijn.
Verwacht wordt dat de eilandjes duurzaam zijn en dat er minstens 15
jaar geen groot onderhoud nodig is.
Direct na de uitvoeringsperiode was het water in de Putten helderder
dan voor de uitvoeringsperiode, Daardoor kunnen de palingbroodriffen
zich verder ontwikkelen en het water is geschikt gemaakt voor de
ontwikkeling van ruppia.
De werkelijke kosten zijn volgens uw financiële overzicht uitgekomen
Een goedkeurende accountantsverklaring heeft u
op
meegestuurd, zonder eventuele opmerkingen over afwijkingen of
discussiepunten
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Subsidievaststelling
Gelet op artikel 4:46, lid 1 van de Algemene wei bestuursrecht hebben
wij besloten om de subsidie conform de wijze van berekenen zoals is
bepaald in de beschikking tot subsidieverlening, vast te stellen op
€ 953.35650.
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van € 953.356,50 zo
spoedig mogelijk overmaken op uw rekeningnummer
onder vermelding van het kenmerk van dit
besluit. De betaling vindt plaats 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,

directeur Conzernzaken

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. 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:
v.’:;w.noord-holiand.
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, maat 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.
.

-

-
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Betreft: Verlenen subsîdie
Project: Zeegras: herstel van een biobouwer van de Waddenzee

Verzenddatum
—

Geachte

6 FEB. 2014

Kenmerk
267641/310840

Met uw brief van 29 oktober 2014 heeft u bij ons op grond van de
Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds NoordHolland 201 2 (hierna: uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag
ingediend. U vraagt subsidie voor het project Zeegras: herstel van een
biobouwer van de Wadden2ee. De totale kosten van de activiteiten
bedragen volgens uw aanvraag
U vraagt een subsidie aan
va ii

Uw kenmerk

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid, zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Het doel van uw project is het herstel van droogvallende zeegrasvelden
in de Nederlandse Waddenzee en de aanzet tot herstel van sublitorale
zeegrasvelden. Gelet op de uitvoeringsregeling hebben wij dan ook
besloten u een subsidie te verlenen voor het project Zeegtas: herstel
van een biobouwer van de Waddenzee. Deze subsidie bedraagt
ian
de voor subsidie in aanmerking komende kosten tot maximaal
€ 1 5.950,-.
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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.
Cofinanciering Waddenfonds
Op 1 7januari 2014 zond u ons per e-mail de subsidiebeschikking van
het Waddenfonds voor dit project. Wij wijzen u erop dat deze
subsidieverlening een aanvulling is op de subsidieverlening van het
Waddenfonds.
Verplichtingen
U bent verplicht om:
het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning zo
snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na Uit feit aan
ons te melden;
het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of bij
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% 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.nl). Wij zullen hier
binnen 6 weken op reageren;
u stuurt ons vc5t5r 15juli 2014 een beknopte inhoudelijke en
financiële voortgangsrapportage. Wij verzoeken u hiervoor
gebruik te maken van de voortgangsrapportage aan het
Waddenfonds.
—

—

—

—

Voorschot
U heeft aangegeven niet voor een voorschot in aanmerking te willen
komen.
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
2014 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op
31 maart 201 5 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te
ontvangen.

267641/31O4O
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Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
Een ondertekende opgave van de totale kosten en de verrichte
activiteiten.
Een afschrift van de subsidie vaststellingsbeschikking van het
Waddenfonds.
-

-

Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige)
inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen wij 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.
Onvoorziene kosten
Uw begroting bevat de kostenpost onvoorzien voor een bedrag van
Onvoorziene kosten kunnen wij niet toetsen aan de criteria
van de uitvoeringsregeling. Bij uw verzoek om vaststelling dient u
gemaakte onvoorziene kosten te specificeren. Activiteiten en
kostenposten, die niet in uw begroting zijn opgenomen, komen niet
voor subsidie in aanmerking.
Met het oog op het informeren van de burger over de besteding van
belastinggelden stellen wij het zeer op prijs datr u in uw communicatie
over uw activiteiten tot uitdrukking brengt, dat het project Zeegtas:
herstel van een biobouwer van de Waddenzee tot stand is gekomen met
financiële steun van de provincie Noord-Holland.
Regelgeving
Hierboven zijn de Algemene subsidieverordening Noord-Holland (Asn)
2011 (provinciaal blad 201 1, nr. 1 20) en de Uitvoeringsregeling
Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 201 2
genoemd. Deze regelingen en informatie over eventuele benodigde
vergunningen kunt u vinden op het Digitaal Loket/Subsidies/Actuele
subsidies fwww.noord-holland.nl).
Nieuwe verantwoordingssystematiek
Met ingang van 1januari 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.

267641/310840
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U kunt meer over deze wijzigingen lezen op het Digitaal
Loket/Subsidies fwww.noord-holland.nl).
WIJ wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

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 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
telefoonnummcr tc vcrmcldcn wairop 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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Betreft: Vaststellen subsidie
Project: Zeegras fase 1

Verzenddatum

28 MAART
Geachte

Kenmerk

26 764 1/93 15 5 8
Bij beschikking van 6 februari 2014, ons kenmerk 267641—3 10840,
hebben wij u een subsidie verleend voor het project ‘Zeegras fase 1’ op
grond van de Uitvoeringsregeling co—financiering Waddenfonds Noord
Holland 2014. De verleende subsidie bedraagt •van de voor subsidie
in aanmerking komende kosten, tot een maximum van € 15.950,—. Aan
u zijn geen voorschotten betaald.

Uw kenmerk

Verzoek vaststelling subsidie
In uw brief van 3 maart 2017 vraagt u om vaststelling van de verleende
subsidie. U heeft uw aanvraag voorzien van:
• een activiteitenverslag;
• een financieel verslag voorzien van een controleverklaring;
• de verleningsbeschikking van het Waddenfonds voor het project
‘Zeegras fase 1’.
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
Subsidievaststelling
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

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax

(023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www. noord holland. n 1
-
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bepaald in de beschikking tot subsidieverlening, vast te stellen op
€ 10.665,-.
De vastgestelde subsidie is als volgt berekend:

Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van € 10.665,— zo
snel mogelijk overmaken op uw IBAN rekeningnummer
onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. De betaling
vindt plaats 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,

Unitmanager Subsidies

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. 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.
-

-

267641/931558
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Betreft: Verlenen subsidie
Project: Monitoring gebieden SNL-beheer

Verzenddatum

Geachte

Kenmerk

16 DEC, 2015
715022/740007

Met uw brief van 3 november 201 S heeft u bij ons een subsidieaanvraag
ingediend. Ii vraagt, als gecertificeerde terrein beherende organisatie,
subsidie aan voor de kosten van de monitoring van uw gebieden, die
vallen onder SNL beheer.
Het gaat hier over de monitoring van de hectares waarvoor u geen
vergoeding ontvangt van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland
(hierna RVO genoemd) over de jaren 201 4-2016.
De totale kosten van de monitorin over de jaren 2014-2016 bedragen
Volgens uw aanvraag is RVO
volgens uw aanvraa ian u te beschikken.
voornemens een bedrag van
U vraagt een subsidie aan van

Uw kenmerk

1

Subsidieverlening
Gelet op artikel 4:23, lid 3 c van de Algemene wet bestuursrecht hebben
wij besloten u een subsidie te verstrekken van € 79418,- vuw de
gemaakte/te maken kosten voor de monitoring van uw gebieden, die
vallen onder SNL beheer en waar u geen vergoeding van RVO voor
ontvangt.
Wij gaan uit van de tabel met berekende hectares per beheertype die u
in uw aanvraag, bij ons bekend onder kenmerk 715022-715115, heeft
opgenomen
Verplichtingen
U bent verplicht om;
de monitoringactiviteiten uit te voeren volgens de planning
zoals die is afgestemd in het provinciale monitoringsoverleg
waarvan uw organisatie deelnemer is. Afwijkingen van de daar
afgestemde planning zijn mogelijk in overleg met uw
—

Postbus 3007
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—

—

—

—

—

—

—

contactpersoon Monitoring, werkzaam voor Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Holland
de gegevens, die de monitoring oplevert, in de daartoe
be5taande landelijke voorzieningen opgeslagen (NDFF,
vegetatlekaartendatabank etc) op te slaan. Zolang of indien de
voorzieningen nog aangepast worden of in opbouw zijn, zorgt u
ervoor dat de door monitoring verzamelde gegevens te allen
tijde beschikbaar zijn voor Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Holland;
indien u gebruik maakt van CMSI, prioriteit te geven aan de
invoer van de monitoringsgegevens in dit systeem en de
aanpassingen die nog gedaan moeten worden om de
uitwisseling met de NDFF en andere algemene voorzieningen te
regelen. Verzamelde gegevens dienen drie maanden na
oplevering beschikbaar te zijn in de landelijke voorzieningen
zoals NDFF en vegetatiekaartendatabank of in de eigen
voorzieningen zoals CMSI of eigen database systeem.
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland heeft de
mogelijkheid om de monitoringsgegevens ook apart op te
vragen, bijvoorbeeld ten behoeve van voortgangsrapportages
die een kwaliteitsbeoordeling bevatten;
een kopie van de definitieve beschikkingen van RVO waaruit de
vergoeding voor de monitoring SNL blijkt over de jaren 20142016 aan Gedeputeerde Staten te doen toekomen bij uw
verzoek tot vaststelling van de subsidie.
bij gebruik en publicatie van de monitorlnggegevens te
vermelden dat u hiervoor een financiële vergoeding heeft
ontvangen van Provincie Noord-Holland.
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 togo’s.
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
kostenoverschrijdingen op de begroting van meet dan 10%
vooraf te melden;
Voor bovengenoemde meldingen kunt u het formulier Melding
en voortgangsrapportage” gebruiken, te downloaden via het
‘Digitaal Loket/Subsidies twwwnoord-holland.nl). Wij zullen
hier binnen 6 weken op reageren.

715022/740007

Provï ncie
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op 0fl5 verzoek na afloop van de activiteiten informatie aan te
leveren, waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn
uitgevoerd en de kosten zijn gemaakt, Wij kunnen dit verzoek sturen
nadat uw verzoek om vaststelling door ons is ontvangen.

Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt€ 63.534,-, dat wil zeggen maximaal 80% van de aan u
verleende subsidie. Dit voorschot wordt overgemaakt op IBAN nummer
onder vermelding van het kenmerk van dit
besluit.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om na afloop van de activiteiten bij ons een aanvraag
tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. De activiteiten zijn
volgens uw aanvraag op 31december 201 6 afgelopen. Wij verwachten
an u uiterlijk op 1 november 2017 de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie te ontvangen.
Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van.
-Een ondertekende opgave van de verrichte activiteiten de totale kosten
en de verrichte activiteiten. U dient hiervoor het format Opgave van
kosten en/of verrichte activiteiten te gebruiken, te downloaden via het
nord-hollanl.nl).
Digitaal Loket/Subsidies
Een kopie van de definitieve beschikkingen van RVO waaruit de
vergoeding voor de monitoring SNL blijkt over de jaren 201 4-2016 aan
Gedeputeerde Staten te doen toekomen bij uw verzoek tot vaststelling
van de subsidie.
Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieen 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.

715022/740007
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Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over deze wet kunt u vinden op de website .vvwettt-nnI.
Belangrijke informatie voor de suhsidieontvanger, zoals over het
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van
verplktitiriyen, kunt u leien in de Beleithrt±yel Cuyei vdststellen en
wijzigen subsidies. De’e vindt u op het Diqitaal Loket/Subsidies onder
Verantwoordingssystematiek t. w noor] hofland ).
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van NoordHolland,
namens dezen,

nr

,1 nc

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 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:
vw noord holland nI.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en een
vertegenwoordiqer 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.
-
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Verzenddatum

Betreft: Verlenen subsidie functieverandering SKN L
Project: Natuurontwikkeling de Bol

18 DEC. 2015
kenmerk

Geacht bestuur,

64455/72t)425

Met uw brief van 29 juni 201 5, bij ons bekend onder nummer
4455/644758 heeft u bij ons op grond van de Uitvoeringsregeling

Uw kenmerk

Kwaliteitsimpuls Natuut en Landschap Noord-Holland (hierna
uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag ingediend
De naam van het project is Natuurontwikkeling de Bol. U heeft een
aanvraag ingediend voor een subsidie functieverandering
Subsidie functieverandering
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op artikel 1 5 van de uitvoeringsregeling hebben wij dan ook
besloten u een subsidie te verlenen voor de uitvoering van de
functieverandering conform het goedgekeurde investeringsplan.
De te realiseren natuurbeheertypen ziin:
N 10.01
Taxatie
In opdracht van Gedeputeerde Staten is een taxatie uitgevoerd van de
percelen waar u subsidie voor heeft aangevraagd.
In het taxatierapport is een peildatum gehanteerd van 1juni 201 5.
Toelichting verkeerswaarde (bron taxatie rapport):
De getaxeerde percelen hebben een goede vlakteligging en zijn
ontsloten via de Zwinweg. De omvang van de agrarische percelen
varieert van ca. 3 ha. t/m ca. 6 ha.
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De percelen zijn redelijk/goed verkaveld en doelmatig geschikt voor de
landbouw. De afwatering van de percelen geschiedt door middel van
drainage.
Taxateurs zijn van mening dat de agrarische waarde in lijn ligt met de
betrokken referentietransacties. Uit de referentietransacties blijkt dat
percelen met een groteCre) oppervlakte, goede ontsluiting en geschikt
voor akkerbouw een hogere marktwaarde hebben dan percelen van
kleinere omvang en met een mindere ontsluiting. Het getaxeerde object
heeft naar mening van taxateurs een courante oppervlakte en een
goede ontsluiting.
Rekening houdend met alle vorenstaande waardebepalende factoren
wordt aan de agrarische percelen de volgende marktwaarde toegekend:
p/ha.
Toelichting Natuurwaarde (bron tpxptierpDjprt):
Taxateurs zijn van mening dat er sprake is van waardevermindering als
gevolg van de instandhoudings- verplichting behorende bij het
natuurdoeltype: Nat schraalland (N10.O1).
Om het betreffende natuurdoeltype te realiseren dient er sprake te zijn
van zeer extensieve veehouderij. Vanwege de wijziging van de
hoofdfunctie ‘landbouw naar de hoofdfunctie ‘natuur’ zal er een
afname plaatsvinden van het opbrengend vermogen van de grond. Dit
zal enerzijds worden veroorzaakt door het extenslevere agrarische
gebruik en anderzijds door de afname van de maximale hoeveelheid
plaatsingsruimte mest, ten gevolge hiervan zal verschraling optreden.
Eveneens zullen de gebruiksmogelijkheden ten gevolge van de wijziging
afnemen. In de huidige situatie is het, naast het gebruik van grasland,
mogelijk om bijvoorbeeld mais, tulpen (1 x per 6 jaar) of andere
gewassen te telen. Na de omvorming wordt het gebruik beperkt tot
blijvend grasland.
Ongeacht de wijziging van de hoofdfunctie ‘landbouw’ naar de
hoofdfunctie ‘natuur’ blijft het wel mogelijk om binnen dit
natuurdoeltype betalingsrechten, in het kader van het GLB
(Gemeenschappelijk Land bouw Beleid) te verzilveren.
Gelet op vooraanstaande zijn taxateuts van mening dat er op
onderhavig getaxeerde percelen sprake is van waardedaling ten gevolge
van de wijziging van de hoofdfunctie landbouw’ naar de hoofdfunctie
‘natuur’. Hierbij hebben taxateurs nadrukkelijk gekeken naar recente
transacties/jaarlijkse vergoedingen van vergelijkbare gronden.
Daarnaast hebben taxateurs gekeken wat een mogelijke reële’
pachtprijs kan zijn voor ingebruikgeving van het getaxeerde (na
omvorming) aan een agrariër. Het fextensieve) agrarische gebruik is
immers een instrument om onderhavig natuurdoeltype te realiseren en
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in stand te kunnen houden. Op basis hiervan komen taxateurs tot een
jaarlijkse vergoeding van ca
/ha

Gezien bovenstaande tabel is de berekening van de hoogte voor de
subsidie functieverandering als volgt:

[loogte subsidie functieverandering
€ 890.217,-(agr. waarde minus natuurwaarde)
Percentage t.o.v. agrarische waarde is
Gelet op artikel 20 lid 1 bedraagt de subsidie functieverandering
maximaal € 890.21 7--.
Algemene 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 vooraf te melden.
U kunt voor bovengenoemde meldingen het formulier Melding en
voortgangsrapportage” gebruiken, te downloaden via het Digitaal
: 1r ::ir::
Loket/Subsidies
iedere
publiciteitsuiting
- bij
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
.::
nd l/welLgJta*
Internetpagina 1i::

NNØCQI
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tIL ocu htrn of door in het Digitaal Subsidieloket te klikken op de
link naar de logos.
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 ejnddatum van het project

lui

-

Voorts willen wij u erop wijzen dat alle verplichtingen behorende bij
uitvoeringsregeling SKNI van toepassing zijn
Verplichte uitvoeringsovereenkomst
Gelet op artikel 1 9 dient er binnen twaalf maanden na verzending van
deze beschikking een uitvoeringsovereenkomst getekend worden
tussen degene aan wie de grond toebehoort en Gedeputeerde Staten,
handelend namens de provIncie Noord-Holland. Met deze
uitvoeringsovereenkomst wordt een kwalitatieve verplichting gevestigd
ten aan?ien van de desbetreffende landbouwgrond Deze kwalitatieve
verplichting ziet erop toe dat de landbouwgrond niet langer gebruikt
wordt ten behoeve van de landbouw. Voorts laat degene waarmee de
overeenkomst gesloten wordt datgene na wat de ontwikkeling op
instandhouding van het betrokken natuurbeheertype op de
desbetreffende landbouwgrond in gevaar brengt of verstoort.
De kosten voor de inschrijving van de overeenkomst in de openbare
registers komen voor rekening van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland
U kunt het format van deze uitvoeringsovereenkomst vinden op het
Digitaal Loket/Subsidies onder de SKNL-regeling.
Ii dient een volledig ingevulde en ondertekende uitvoerings
overeenkomst inzake de kwalitatieve verplichting in 3-voud toe te
zenden aan

Provincie Nourd

olland

Na goedkeuring en ondertekening van de overeenkomst verzoekt
Gedeputeerde Staten aan haar huisnotaris om zorg te dragen voor de
aktepassering van de overeenkomst Van de getekende
uitvoeringsovereenkomst ontvangt u als aanvrager een exemplaar.

6
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Tevens zal de sector subsidies van de provincie Noord-Holland een
kopie van de uitvoenngsovereenkomst ontvangen
Vaststelling en uitbetaling van de subsidie
Wanneer sector subsidies een ondertekende kopie van de
uitvoeringsovereenkomst heeft ontvangen wordt dit gezien als aanvraag
tot vaststelling van de subsidie
Conform artikel 19 lid 3 van de regeling zal het subsidiebedrag in zijn
geheel binnen acht weken nadat de overeenkomst is ingeschreven in de
openbare registers, aan u worden uitbetaald op
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 vast
Regelgeving
Hierboven zijn de Algemene sub,idieverordening Noord Holland (Asn)
2011 (provinciaal blad 2014, nr 132) en de Uitvoeringscegeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland en het
openstellingsbesluit 2015(20141 100 )genoemd. Deze regelingen kunt
u vinden op het Digitaal Loket/Subsidies (
VV ntrd hullaid.nl).
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Subsidies, Vergunningen en Handhaving

Deze brief is diqitaal 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 nOodholIand fl1,
Voor hei vervolg van bezwaarclausule zie de volgende pagIna.

4HOGO*
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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.
-

—
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POSTBUS 3007 2001 O H.ARCEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Vereniging Natuurmonumenten
Postbus 9955
1 243 ZS ‘s-GRAVELAND

Telefoonn u mm er

117
Betreft: Rectificatie su bsidieverlening natuurbeheer (SVN L-N)
Beheerperiode: 201 7 2022
-

Verzenddatum

—5 JULI 217
Kenmerk

Geacht bestuur,

898540/ 963524

Bij beschikking van 1 mei 201 7, kenmerk 898540, hebben wij u een
subsidie verleend voor Natuurbeheer (SVNL N) 201 7-2022.
De subsidie bedroeg in totaal maximaal afgerond € 1 5.532.722, -voor
de gehele uitvoeringsperiode van 1 januari 2017 tot en met 31
december 2022.
Bij beschikking van 1 5juni 201 7, kenmerk 898540-962854, hebben wij
u een bevestiging van de uitleg van de verplichtingen gestuurd.

Uw kenmerk
4061730

Per e-mail van 23 mei 201 7 heeft uw medewerker,
aangegeven dat in bovenstaande beschikking tot subsidieverlening
beheertype N06.03 (Hoogveen) wordt beschikt. Dit moet echter N06.05
(Zwakgebufferd ven) zijn.
Abusievelijk hebben wij inderdaad een verkeerd natuurbeheertype
beschikt. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.
Wij besluiten tot intrekking van bovengenoemd besluit. Bijgaand sturen
wij u een gerectificeerde beschikking toe. De bevestiging van de uitleg
van de verplichtingen blijft uiteraard gehandhaafd.
Gerectificeerde beschikking
Op 16 december 201 7 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van
de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland
201 6-202 1 (SVNL 2016-2021) (hierna: de uitvoeringsregeling)
ontvangen. Op 2 maart 201 7 hebben wij het aantal hectares aan u
bevestigd.
U vraagt subsidie voor natuurbeheer op in totaal 7.043,48 ha.
Daarnaast vraagt u voor 5.335,76 ha subsidie vanwege monitoring en
voor 5.942,43 ha vanwege recreatietoeslag.
U vraagt in totaal een subsidie aan van € 1 3.581 .784, voor de gehele
beheerperiode van 6 jaar. Dit bedrag is nog exclusief de opslag voor
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2001 DA Haarlem

Telefoon (023] 514 3143
Fax (023) 514 3030
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prijsstijging als bedoeld in artikel 1 8 sub 8 van het Openstellingsbesluit
Natuurbeheer Noord-Holland 201 7 (hierna het openstellingsbesluit).
Subsidieverlening
Het beheer en de toeslagen, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen
grotendeels binnen het provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de
uitvoeringsregeling, in combinatie met het openstellingsbesluit.
Gelet op artikel 1 .2, lid 2 van de uitvoeringsregeling, in combinatie met
de artikelen 2 en S van het openstellingsbesluit, hebben wij dan ook
besloten u een subsidie te verlenen voor de uitvoering, op de door u
opgegeven percelen, van het beheer gericht op de ontwikkeling!
instandhouding van de natuurbeheertypen zoals opgenomen in bijlage
1 van deze beschikking. Voor een deel van deze percelen ontvangt u
tevens een toeslag voor monitoring, recreatie en varen.
U heeft geen vaartoeslag aangevraagd, maar wij hebben echter
geconstateerd dat uw subsidieaanvraag 471 44 ha vaarland omvat.
Daarom ontvangt u hiervoor een vaartoeslag.
De subsidie bedraagt in totaal maximaal afgerond € 1 5.532,604,
de gehele uitvoeringsperiode 1januari 201 7 tot en met
31 december 2022. In bijlage 1 vindt u de berekening van dit
subsidiebedrag.

-

voor

Gedeeltelijke weigering
Voor natuurbeheertype N04.0? vraagt u voor 1 223,40 ha subsidie. Wij
hebben echter geconstateerd dat dit 1 222,34 ha moet zijn, omdat niet
alles is begrensd.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot op de subsidie te verlenen.
De eerste vijf beheerjaren ontvangt u in januari na afloop van het
beheerjaar een zesde deel van het subsidiebedrag. Dat is jaarlijks
€ 2.588.767, tot in totaal € 1 2.943.835,
-

-.

Verplichtingen
In de subsidieperiode dient u te voldoen aan de vereisten en verplichtingen
uit de uitvoeringsregeling. Wij wijzen u in het bijzonder op artikel 2.9 van
de uitvoeringsregeling, waarin onder meet is opgenomen dat u voor de
gehele duur van de subsidie over een individueel certificaat of
groepscertificaat dient te beschikken, het desbetreffende natuurterrein van
zonsopgang tot zonsondergang kosteloos opengesteld en toegankelijk
moet zijn (tenzij hiervan vrijgesteld op grond van art.2.9, lid 4) en er
monitoringswerkzaamheden op uitgevoerd moeten kunnen worden.

Daarnaast zijn de volgende verplichtingen van toepassing:
U voert het beheer uit overeenkomstig uw gecertificeerde
kwaliteitshandboek en daarnaast reageert u adequaat op natuurlijke
-
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-

-

en onverwachte ontwikketingen die invloed hebben op het doel van
het beheer waarvoor de subsidie aan u is verleend;
U dient jaarlijks véér 1 maart een voortgangsverslag over het
afgelopen beheerjaar in te sturen. De eerste rapportage vindt plaats
voor 1 maart 201 8. Aan de hand van dit verslag zal de betrokken
ambtenaar in contact met u treden voor een gesprek over hoe het
beheer verloopt en de kansen en knelpunten die zich daarbij
voordoen. Een format voor dit voortgangsverslag wordt beschikbaar
gesteld op de informatiepagina SVNL-N: Natuur- en
landschapsbeheer 201 6-2021 in ons Digitaal Subsidieloket
(wwwnoord-hollandnl). Tijdens dit gesprek dient u ons conform
artikel 2.9, lid g van de uitvoeringsregeling, uw beheerplan
overeenkomstig het kwalfteitshand boek dat ten behoeve van
certificering is ingediend bij de Stichting Certificering SNL te
overleggen;
Bij eventuele wijzigingen in uw beheerplan stuurt u ons zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst ervan, een
afschrift van de goedkeuring door de Stichting Certificering SNL van
deze wijziging samen met uw gewijzigde beheerplan;
In uw publicfteitsuitingen omtrent de betreffende terreinen vermeldt
u dat het beheer (mede) mogelijk is gemaakt door financiële steun
van de provincie Noord-Holland. Bij publicaties/informatieborden
plaatst u daarbij tevens het logo van de provincie Noord-Holland, Dit
logo kunt u vinden door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op
de link naar de togo’s;
Indien u niet kunt voldoen aan een of meerdere verplichtingen, dan
doet u daar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken
bij ons melding van.

Mogelijkheid vergroting areaal
U heeft de mogelijkheid om één maal per kalenderjaar een aanvraag bij
ons in te dienen voor vergroting van het te beheren areaal (artikel 2.1 3
van de uitvoeringsregeling). Deze aanvraag tot wijziging van de subsidieverlening kunt u alleen indienen in de subsidieaanvraagperiode zoals in
het jaarlijkse openstellingsbesluit wordt vastgesteld. Een subsidiewijziging in verband met vergroting van het areaal gaat in per het
volgende kalenderjaar en voor de resterende looptijd van de subsidie.
Vaststelling van de subsidie
Binnen 1 3 weken na afloop van het laatste kalenderjaar van de
beheerperiode wordt de subsidie door ons ambtshalve vastgesteld. Dat
wil zeggen dat wij op basis van de door u ingediende rapportages, de
monitoring en de audits van de Stichting Certificering SNL, de subsidie
zullen vaststellen en een resterend subsidiebedrag uitbetalen.

NH 0oo
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Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen als het gesubsidieerde beheer niet wordt/is
uitgevoerd of als niet aan de verplichtingen wordt voldaan.
Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze subsidieverlening
ons kenmerk van deze beschikking (rechtsboven op ieder pagina) te
vermelden

Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeting natuur- en landschapsbeheer Noord
Holland 201 6-2021 (SVNL 201 6-2021) (provinciaal blad 201 6-90) en het
Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 201 7 (provinciaal blad
201 6-96) genoemd. Deze regeling en het besluit kunt u vinden via onze
website y’w.noord-hollandnl in het Digitaal loket/Subsidies op de
informatiepagina van de subsidieregeling SVNL-N: Natuur- en landschaps
beheer 2016-2021’.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van het natuurbeheer.

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

directeur Concernzaken

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. 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. 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.
—
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Bijlage 1 Berekening subsidiebedrag
Beheer
Tarief per
ha
N02.01 Rivier
N03.01 Beek en bron
N04.01 Kranswierwater
N04.O2Zoeteplas
N04.03 Brak water
N05.01 Moeras
N05.02 Gemaaid rietjand
N06.01 Veenmosrietland en
moerasheide
N06.02 Trilveen
N06.O5Zwakgebufferdven
N07.01 Droge heide
N08.01 Strand en embryonaal
duin
N08,02 Open duin
N08.O3Vochtigeduinvallei
N08.04 Duinheide
N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig schraalland
N11.01 Droog schraalland
N12,02 Kruiden- en faunarjk
grasland
N12.04 Zilt- en
overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- en faunarijke
akker
N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig
weidevogelgrasland
N13.O2Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en
beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en
essenbos
N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken en
beukenbos
N16.01 Droog bos met
productie (hout op stam)
N17.01 Vochtig hakhout en
middenbos
N17.03 Park- en stinzenbos
N17,04 Eendenkooi
Totaal beheer

NHOOD

‘

Aantal
ha

Opslag
4,35 %

Totaal subsidie
Totaal
bedrag 6 jaar
subsidiebedrag per jaar
€ 8,43
€ 1,41
€47,83
€ 286,98
€86.106,52
€ 14.351,09
€328.010,61
€54668,44
€5.553,62
€ 33.321,70
€1.678.022,65
€279.670,44
€133.156,07
€22.192,66

€ 3,64
€73,93
€42,56
€42,86
€ 53,51
€715,71
€475,04

037
0,62
323,14
1222,34
99,46
374,47
44,77

10435
10435
1,0435
1,0435
1,0435
1,0435
1,0435

€1.648,83
€ 1.938,14
€54.38
€146,31

70,05
10,43
0,62
0,76

1,0435
1,0435
1,0435
1,0435

€120.524,82
€21.094,14
€35,18
€116,03

€723.148,89
€ 126.564,86
€211,09
€696,20

€7,85
€210,97
€951,63
€168,54
€1.631,45
€947,16
€553,49

21,45
647,79
63,69
117,46
66,93
268,20
21,14

1,0435
1,0435
1,0435
1,0435
1,0435
1,0435
1,0435

€175,71
€142.609,15
€63.245,82
€20.557,87
€113.942,84
€ 265.078,54
€ 12.209,76

€1.054,24
€855.654,91
€379.474,92
€123.947,19
€683.657,05
€1.590.471,26
€73.258,57

€ 173,08

847,36

1,0435

€ 153.040,83

€918.244,95

€440,49

113,21

1,0435

€52.037,13

€312.222,75

€701,79
€82,49

14,34
1,96

1,0435
1,0435

€10.501,44
€168,71

€63.008,63
€ 1.012,28

€ 511,41
€19,06

754,87
48,38

1,0435
1,0435

€402.841,16
€962,24

€ 2,417.046,95
€5.773,41

€31,56
€ 16,14

0,10
868,17

1,0435
10435

€3,29
€ 14.621,80

€ 19,76
€87.730,78

€ 47,84
€53,93

12,70
534,14

1,0435
1,0435

€634,00
€30.059,24

€ 3.803,98
€ 180.355,43

€84,74

351,84

1,0435

€31.111,87

€186.671,22

€ 0,00

2,37

1,0435

€ 0,00

€ 0,00

€2.563,49
€243,47
€2.164,76

82,73
44,22
12,35

1,0435
1,0435
1,0435

€221.302,90
€ 11.234,57
€27.897,75

€ 1.327.817,40
€67.407,45
€167.386,50

È 2.O92.59i28

€ 12.555.553,66

7042,43

,
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Monftd’ring
Tarief per
ha

N05.01 Moeras
N05.02 Gemaaid rietland
N06.01 Veenmosrietland en
moerasheide
N06.02 Trilveen
N06.05 Zwakgebufferd ven
N07.01 Droge heide
N08.01 Strand en embryonaat
duin
N08.02 Open duin
N08.03 Vochtige duinvallei
N08.04 Duinheide
N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig schraalland
N11.01 Droog schraalland
N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland
N12.04 Zilt- en
overstromingsgrasland
N12.05 Kruiden- en faunarijke
akker
N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig
weidevogeigrasland
N13.02 Wintergastenweide
N14.01 Rivier- en
beekbegeleidend bos
N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03 Haagbeuken- en
essenbos
N15.01 Duinbos
N15.02 Dennen-, eiken en
beukenbos
N16.01 Droog bos met
productie (hout op stam)
N17.01 Vochtig hakhout en
middenbos
N17.03 Park- en stinzenbos
N17.04 Eendenkooi
Totaal monitôring

Aantal
ha

Totaal
subsidiebedrag per
jaar

Totaal
subsidie
bedrag 6 jaar

€ 19,40
€ 1179

374,47
44,77

€7.264,72
€ 527,84

€43.588,31
€ 3.167,03

€24,64
€21,14
€ 91,59
€ 13,54

70,05
10,43
0,62
0,76

€1.726,03
€220,49
€ 56,79
€ 10,29

€ 10.356,19
€ 1.32294
€ 340,71
€61,74

21,45
€159,80
647,79 € 12.696,68
63,69 € 1.597,35
117,46 €1.590,41
66,93 €1.906,17
268,20 € 5.543,69
21,14
€357,90

€958,82
€76.180,10
€ 9.584,07
€9.542,45
€11.437,00
€ 33.262,16
€2.147,40

€ 2,89

847,36

€ 2.448,87

€ 14.693,22

€17,48

113,21

€1.978,91

€11.873,46

€8,50
€4,80

14,34
1,96

€121,89
€9,41

€731,34
€56,45

€ 7,66

754,87

€ 5.782,30
€ 0,00

€ 34.693,83
€ 0,00

€ 18,08
€9,68

0,10
868,17

€ 1,81
€8.403,89

€ 10,85
€50.423,31

€16,32
€7,07

12,70
534,14

€207,26
€3.776,37

€1.243,58
€ 22.658,22

€ 7,07

351,84

€2.487,51

€ 14.925,05

€4,74

2,37

€11,23

€67,40

€13,36
€2,87

82,73
44,22

€1.105,27
€ 126,91
€0,00

€6.631,64
€761,47
€0,00

533577 € 60.119,79

€ 360.718,76

€7,45
€ 19,60
€ 25,08
€13,54
€28,48
€ 20,67
€16,93

s,,.
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Toéslagen
Soort toeslag

Tarief

Aantal

Opslag

Totaal

Totaal subsidie

ha

4,35%

subsidie-

bedrag

6 jaar

bedrag per jaar

Recreatietoeslag
toeslag vaarland

€ 33,34 594243
€46614
471,44

10435
1,0435

Totalenfbeheer, monitoring en

€ 206.73886
€229.316,47

Per 6aar

:Perjaar
*

:..

€258&767,4f

1_

NHCoo

€ 1240.433,18
€ 1.375.898,84

-

€ 15.532.604,44

t
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POSTBUS 3007
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Provincie

i Noord-Holland

2001 DA HMRLEM

Vereniging Natuurmonumenten

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Postbus 9955
1243 ii ‘s-CRAVELAND

114
Betreft: verlenen subsidie
Project: Tankval

Verzenddatum

Geacht bestuur,

Kenmerk 9952671998738

Met uw brief, ontvangen op 13 september 2017 en gecompleteerd op
25 september 2017, heeft u bij ons op grond van de
Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord
Holland 2017, (hierna: uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag
ingediend. U vraagt subsidie aan voor het project “Tankval”. De totale
kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag
U vraagt een subsidie aan van

—3 Of. Zfl7

Uw kenmerk 110917 Tankval-uvr

U heeft uw aanvraag voorzien van:
Aanvraagformulier Subsidie
Projectplan bij subsidieaanvraag
Kaartbeeld projectomgeving

—

—

—

Doel van het project
de Tankval zorgt voor vernatting
de Tankval blijft geschikt als rustplaats voor smienten
de Tankval is afdoende gesaneerd
de archeologische waarde van de Tankval is niet aangetast
de Tankval blijft in stand als cuftuurhistorisch element

—

—

—

-

—

Omdat het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling niet is behaald
is er geen rangschikking aangebracht in de aanvragen op de
doelstelling Bestrijden van verdrogingsverschijnselen.
Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciaal subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op de artikelen 2, 3 en 4, van de uitvoeringsregeling
hebben wij dan ook besloten uw Vereniging Natuurmonumenten een
subsidie te verlenen tot maximaal € 258.000,00.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland.nl

N.looo

2

1 4

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.
De subsidie is als volgt berekend;

€

€

lafgerond €258.000,00
Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling bent u verplicht om
de volgende gebeurtenissen te melden:
• het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning
en/of de projectbegrotïng zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen 2 maanden na dit feit aan ons te melden;
• het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op
de begroting vooraf te melden.
U kunt voor bovengenoemde meldingen het formulier “Melding en
voortgangsrapportage” gebruiken, te downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (www.noJh!nd.n)
Wij leggen u tevens de volgende verplichtingen op. U bent verplicht om:
• uiterlijk op 15 augustus 2018 een beknopte inhoudelijke en financiële
voortgangsrapportage aan te leveren. U dient hiervoor
het format Melding en Voortgangsrapportage te gebruiken, te
downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ fvwv.nord-hollnd.n1)
• bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord
Holland af te beelden en/of de naam van de provincie Noord
Holland te noemen. U kunt een togo van de provincie vinden
door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar
de logo’s.
Voo rs c hot
Indien noodzakelijk kunt u bij het indienen van de
voortgangsrapportage een verzoek tot uitbetaling van een voorschot
indienen. Dit voorschot bedraagt maximaal 80% van het verleende
subsidiebedrag en wordt uitbetaald volgens het kasritme.

995267/998738
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Noord-Holland
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Mogelijke vergunningen
Mogelijk heeft u een fomgevings—)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 voor een (omgevings-)vergunning of ontheffing automatisch
zijn goedgekeurd.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 13 weken na afloop van de activiteiten bi]
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 30 september
2018 zijn afgelopen, verwachten wij In ieder geval uiterlijk op
30 december 2018 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 controleverklaring ovet 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.nI, via actuele subsidies, algemeen, financiële formulieren.
—

—

-

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.

,Hooo,

995267/998738
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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 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 1 (Asn)
2011(provinciaal blad 2014, nr.132) en de Uitvoeringsregeling *
subsidie bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017
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,

Unitmanager Subsidies

Deze brief is digiraal 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 meet 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 ii opgenomen, maat 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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Gedeputeerde Staten

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten

Uw contactpersoon

Postbus 9955
1 243 ii S-GRAVELAND
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Betreft: Vaststellen subsidie
Project: Tankval

Verzenddatum
1

1

n

J Mi

s

Kenmerk 995267/1203339

Geacht bestuur,
Uw kenmerk 110917-Tankval-

uvr
Bij beschikking van 3 oktober 201 7, kenmerk 995267/998738.
gewijzigd bij beschikking van 27 augustus 201 8 (995267/111 gg38),
hebben wij u op grond van de Uftvoeringsregeling Bestrijding
Verdroging Natuur NH 201 7 een subsidie verleend voor het project
“Tankval”. De verleende subsidie bedraagt in totaal maximaal
€ 1 75.941 00. Er zijn geen voorschotten aan u betaald.
Verzoek vaststelling subsidie
In uw brief ontvangen op 27 maart 2019 heeft u om vaststelling van de
verleende subsidie verzocht.
U heeft uw aanvraag voorzien van:
-een financieel verslag;
-een activiteitenverslag;
-een accountantsverklaring.
Hiermee voldoet u aan de in de subsidieveriening 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.
Postbus 3007
Verder hebben wij vastgesteld dat u aan de u bij de subsidieverlening
opgelegde verplichtingen heeft voldaan.
De totale subsidiabele kosten van het project bedragen

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem

www.noord-holland nI

212 995267/1 203339

8e rekening:

Op grond van de Uitvoeringsregeling artikel 4, lid 1 komen de
niet in aanmerking voor subsidie.
accountantskosten ad

Subsidievaststelling
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
afgerond € 164.102,00.
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van
€ 164.102,00 zo snel mogelijk op uw rekeningnummer IBAN
overmaken onder vermelding van de datum en het
kenmerk van dit besluit. De betaling moet plaatsvinden binnen zes
weken na de verzenddatum van dit besluit.

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

Unitmanager Subsidies

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. 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: wvnoor
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.
-

-

