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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-793421741 DOS-2021-

0001554

Onderwerp

Gemeente Westland - beslissing op bezwaar subsidie herstel fruitmuur Wateringen 2021

Advies

1. Ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het bezwaar

van gemeente Westland inzake de subsidieweigering voor project herstel fruitmuur

Wateringen 2021 en het bestreden besluit van 1 juni 2021 met kenmerk PZH-2021-

774899165.03 te handhaven en de weigeringsgrond aan te passen naar artikel 2, eerste lid,

van de Subsidieregeling restauratie rijkmonumenten Zuid-Holland 2013. 

2. Vast te stellen de brief waarmee gemeente Westland geïnformeerd wordt over de beslissing

op bezwaar inzake de weigering van de subsidieaanvraag voor project herstel fruitmuur

Wateringen 2021. 

3. Vast te stellen de publieksamenvatting omtrent het besluit op het ingediende bezwaar van

gemeente Westland inzake de weigering van de subsidieaanvraag voor project herstel

fruitmuur Wateringen 2021.

4. Te bepalen dat de beslissing op bezwaar als bedoeld onder de punt 1 en 2 (bijlage 2) en het

advies over de geweigerde subsidie Fruitmuur Wateringen van de bezwarencommissie d.d.

3 december 2021 en het daarbij gevoegde verslag van de hoorzitting d.d. 4 november 2021

(bijlage 1), niet actief openbaar te maken met een beroep op artikel 3, onder d en a van de

Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 jo. artikel 10, lid 2 onder e en g van

de Wet openbaarheid van bestuur.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Advies en Verslag geweigerde subsidie Fruitmuur Wateringen
2. GS-brief aan Gemeente Westland - beslissing op bezwaar subsidie project fruitmuur

Wateringen 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 januari 2022 14 januari 2022
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1 Toelichting voor het College

 

Gemeente Westland heeft bezwaar gemaakt wegens de weigering van haar

subsidieaanvraag in het kader van restauratie rijksmonumenten. De bezwarencommissie heeft de

bezwaarmaker gehoord en advies uitgebracht.

Het advies van de bezwarencommissie is om het bezwaar ongegrond te verklaren. De

bezwarencommissie geeft tevens aan dat de weigeringsgrond naar haar mening niet de juiste is 

en zij verzoekt om aanpassing hiervan. Voorgesteld wordt om conform het advies van de

bezwarencommissie te besluiten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag                : € 0,00 want weigering blijft intact.

Programma  : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Het verzamelbesluit is conform de mandaatregeling onder bestuurlijk mandaat genomen. Dit

betekent dat de beslissing op bezwaar voorgelegd moet worden aan het college van

Gedeputeerde Staten.

De beslissing op bezwaar als bedoeld onder de punten 1 en 2 (bijlage 2) en het advies over de

geweigerde subsidie Fruitmuur Wateringen van de bezwarencommissie d.d. 3 december 2021 en

het daarbij gevoegde verslag van de hoorzitting d.d. 4 november 2021 (bijlage 1), worden niet

actief openbaar gemaakt met een beroep op artikel 3, onder d en onder a van de Beleidsregel

actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 jo. artikel 10, lid 2 onder e, f en g van de Wet

openbaarheid van bestuur (Wob).

Het gaat hier om een besluit gericht aan verzoeker dat nog niet is ondertekend. Het besluit kan

daarom nog niet actief openbaar gemaakt worden voordat het besluit als eerste aan de

geadresseerde is verzonden. Op grond van artikel 3, onder d van voornoemde beleidsregel en 

het belang als genoemd in artikel 10, lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob),

wordt alleen al om die reden geadviseerd dit besluit en bijbehorende stukken niet actief openbaar

te maken.  Dit omdat het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bij

dit besluit betrokken personen zwaarder geacht kan worden dan het belang van openbaarheid

voor een ieder. Het is bovendien de lijn van de provincie om beslissingen op bezwaar en de

daarbij behorende adviezen van de bezwarencommissie, inclusief de verslagen van de

hoorzittingen, niet actief openbaar te maken. Dit met het oog op het (proces)belang in lopende

bezwaarzaken en mogelijk toekomstige beroepsprocedures.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 1 juni 2021 is een verzamelbesluit genomen op alle subsidieaanvragen die binnen waren

gekomen binnen de openstelling van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-

Holland 2013 binnen de openstelling voor het jaar 2021.
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Bij dit verzamelbesluit over 26 aanvragen is het besluit genomen om de subsidieaanvraag van

Gemeente Westland te weigeren op grond van artikel 8 van de subsidieregeling. Bij de

beoordeling van de begroting is namelijk de gehele begroting op nihil gesteld. De te subsidiëren

activiteiten zijn beoordeeld als reconstructie en zijn daarmee niet subsidiabel. Want reconstructie

strekt niet tot instandhouding van het monument en haar monumentale waarden.

 

3 Proces

 

Met instemming van bezwaarde is de behandeling van het bezwaarschrift aangehouden. Er is

eerst informeel overleg gevoerd waarin reeds gemotiveerd is hoe vanuit provinciezijde tot de

beoordeling is gekomen. De gemeente heeft het bezwaar hierop niet ingetrokken maar de wens

uitgesproken om het voor te leggen aan de bezwarencommissie. 

Op 4 november 2021 vond de hoorzitting plaats bij de bezwarencommissie en de

bezwarencommissie heeft naar aanleiding hiervan advies uitgebracht..

 

4 Participatie en rolneming

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

De publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden gepubliceerd op de website van de

provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit gemeld. Het GS-voorstel en de

publiekssamenvatting worden als bijlagen meegestuurd.

 


