Gedeputeerde Staten
Bureau Subsidies

mw. J.M. Soels
T 070 - 441 70 98
jm.soels@pzh.nl
Bureau Bureau Cultuur en vrijetijd

mw. K.T. Wassink
T 070 - 441 75 62
kt.wassink@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
t.a.v. het bestuur
Overwaard 2
2961 AT KINDERDIJK

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

PZH-2018-641971491
DOS-2018-0000803

Onderwerp

Verlening projectsubsidie Duurzame aanpassing
historisch schip Jantina 2017-2018
Geacht bestuur,
Uw subsidieaanvraag van 24 januari 2018 voor uw project Duurzame aanpassing historisch schip
Jantina hebben wij op 29 januari 2018 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een
projectsubsidie 2017-2018 ter grootte van € 130.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u
bijdraagt aan het provinciale doel: inzet voor het behoud, het beleefbaar en toegankelijk maken
en het benutten van erfgoed zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een
aantrekkelijk vestigingsklimaat.
In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op
www.zuid-holland.nl/subsidies.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

Besluit
1. Wij verlenen u een projectsubsidie 2017-2018 ter grootte van maximaal € 130.000,00 voor
de uitvoering van uw project Duurzame aanpassing historisch schip Jantina 2017-2018,
waarbij de BTW niet subsidiabel is.
2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, zijnde
een bedrag van € 104.000,00. Dit maken wij binnen dertig dagen na verzending van deze
brief over naar NL81 RABO 0334 5153 19.

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Overwegingen
Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 2 van de Subsidieregeling erfgoedlijnen
Zuid-Holland. Hierbij gelden de volgende overwegingen:
- U bent opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 onder de Erfgoedlijn
Waterdriehoek. Op grond van artikel 2 van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland
voldoet u hiermee aan de subsidievereisten.
-

Verzonden op 20-03-2018

De hoogte van het beschikbare subsidiebedrag zoals genoemd in het Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2018 komt overeen met uw aanvraag.
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-

De door ons gesubsidieerde activiteit start conform de door u aangegeven looptijd en op
grond van artikel 8, eerste lid onder a, vóór 31 december 2018.

-

U heeft reeds € 99.000,00 aan subsidies onder de-minimisvrijstellingsverordening ontvangen.
Dit houdt in dat deze subsidie niet onder de-minimisvrijstellingsverordening kan worden
verleend.

Verenigbare staatssteun
Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 53 van de Verordening (EU) nr.
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard
(PbEU L 187).
Dit houdt in dat uw subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en
derhalve is toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen voor
subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw subsidie
moet afleggen.
Activiteiten en prestaties
Met dit project draagt u bij aan het provinciale doel: inzet voor het behoud, het beleefbaar en
toegankelijk maken en het benutten van erfgoed zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke
leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
U levert de volgende prestatie op conform uw projectplan van 24 januari 2018: een door
elektromotoren duurzaam gemaakt historisch schip Jantina. Dit schip is geschikt voor het vervoer
van 50 personen onder wie minder validen.
Om dit resultaat te bereiken dienen de volgende activiteiten verricht te worden:
Activiteiten

Totale kosten

-

Elektrisch maken historisch schip Jantina

€ 143.600,00

-

Aanpassingswerk door scheepswerf

€

77.672,00

-

Aanpassing te passeren brug en aanlegsteigers

€

45.000,00

-

Schilderwerk/zeilen

€

35.000,00

Totaal

€ 296.272,00

Gesubsidieerd wordt € 130.000,00 van de begrote kosten van € 296.272,00 ofwel 43,88%.
Looptijd
De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 oktober 2017 en worden uiterlijk
afgerond op 1 januari 2019.
Gelet op artikel 5 onder a van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is het toegestaan
om al met de activiteiten gestart te zijn voordat de aanvraag wordt ingediend. Hierdoor is artikel
11, eerste lid onder sub a van de Asv niet van toepassing.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om goed te voorspellen wanneer doelen en prestaties worden
bereikt. Wij vragen subsidieaanvragers daarom om hun projecten af te ronden binnen de
vastgestelde termijn. Wij wijzen u op het belang van het maken van een reële planning, waarin u
rekening houdt met voorziene (zoals de aanvraag van vergunningen) en onvoorziene
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omstandigheden teneinde onnodige extra administratieve lasten bij u en ons te voorkomen. Wij
wensen u succes met de verdere uitvoering van uw project en ontvangen graag uiterlijk 26 weken
na 1 januari 2019 danwel na afronding van uw project indien dit eerder is dan de hiervoor
genoemde datum uw aanvraag tot vaststelling.
A. Meldingsplicht
Als de uitvoering van uw activiteit/prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit
melden. Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:
 U kunt de aangegeven activiteiten/prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een
andere wijze of met andere middelen;
 U kunt de activiteiten/prestaties niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
 U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.
Projectwijzigingen moet u onverwijld schriftelijk aan ons melden. De projectwijziging dient van
tevoren afgestemd te worden met de projectleider van de betreffende Erfgoedlijn.
Hierbij geeft u duidelijk aan wat er wijzigt en wat hiervan de reden is.
U kunt voor de meldingen gebruik maken van het meldingsformulier. Dit formulier kunt u
vinden op: www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/meldingsplicht/.
Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij
beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder
Provinciale subsidiestelsel. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het
niet tijdig melden van de wijziging.
B. Specifieke verplichtingen
 U wordt verzocht deel te nemen aan de “erfgoedtafel’ van de desbetreffende erfgoedlijn en
daar desgevraagd te communiceren over de voortgang van het project.
 U wordt verzocht een urenadministratie voor het project bij te houden (indien van
toepassing).
 U werkt mee aan tussentijdse verzoeken tot nadere informatie.
C. Verplichtingen bijhouden administratie
Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij
zorgvuldig willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37,
eerste lid, onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties
verbonden baten en lasten.
D. Verplichtingen subsidievaststelling
U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2019 indienen ter attentie van
bureau Subsidies, maar indien het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na
afronding van dit project. In het Controleprotocol 2016 vindt u de eisen waaraan uw aanvraag
tot vaststelling moet voldoen. U vindt het Controleprotocol 2016 op www.zuidholland.nl/subsidies onder Verantwoording subsidie.
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Wij vragen hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:
a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten/prestaties zijn bepalend voor de hoogte van
het uiteindelijke subsidiebedrag. Gelet op het maximale subsidiebedrag is een
controleverklaring noodzakelijk.
b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.
Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:
 De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht (artikel
18, tweede lid van de Asv).
En indien de werkelijke subsidiabele kosten per activiteit/prestatie lager uitvallen, verlagen wij
naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie
eveneens naar rato lager worden vastgesteld.
c. Wij stellen de subsidie vast op 43,88% van de werkelijke subsidiabele kosten.
Overige bepalingen
A. Publiciteit
Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. U wordt verzocht bij alle
communicatie-uitingen gebruikt te maken van de kernboodschap van de erfgoedlijnen ZuidHolland uit het maatregelenpakket en dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun
van de provincie Zuid-Holland en, indien van toepassing, met de inzet van vrijwilligers.
B. Openbaar Subsidieregister
De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:
www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij
de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en
bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking
Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuidholland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Bezwaarprocedure
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,
volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij
Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de
linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van
het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.
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Contact
Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het
DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van
bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van
deze brief.
Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale
informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.
Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Duurzame
aanpassing van het historisch schip Jantina.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
J.H. de Baas
secretaris
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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