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Uw contedparsoon

Dhr. J.W. Kooiman

Goachtc diroctic,

Uw subsidioaanvreeg van 19 mci2A17 voor hot Coastar TK|-projcct hcbbcn wij op 16 møi2O17

ontVangcn: Op ons vozook heeft u op 31 mci 2017 aanvullcnde informatie aangeloverd.

Hct gaat om oen incidentcle subsidie voor 2017-2CI18 ter groottc van € 30.000,00 tçn bchoevc
van activitciton waarmoc u bijdraagt a¡n hct provincialo doel: Gocde loryElitcit cn kwantiteit grond-

on opporvlaktcwator. Do gevraagdc bijdragc wordt bokoctigd uit programma 1: Groon, Watcrrijk

en Schoon, Taak 1.2.1 tsijdragcn aan boroikon cvonwicht'tussen bccchikbaarhcid en vraag

zoctwator cn uitvosren voorkcursstratcgiccn uit hot Doltaprogramme

Aangczicn cr gcen sprakc is van opdrachtvcrlcning, maar het aangaan vrl GGn samcnwcrkings
ovcreenkornst cor'rform dc TK|.rogeling, kiost dc provincic Grvoor om de provinciale bijdrago te

vcrlenen via hot instrumont incidentole subsidic. Het is dus geen subsidie op basis van cen
bostaande provincialc subsidieregcling.

ln deze brief leest u ons bcsluit op uw subsidicaanvraag. U vindt de toetsingsdocumcnten op

wwuzuid-holland.nl/subsidics..

lo¡luit
1. Wij verlenen u een incidcntele subsidie 2017-2018 ter grootte van maximaal€ 30.000,00

voor uitvoering van uw Coastar TK|-projcct, waarbij de BTW niet subsidiabel iE

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten

€ 24.000,00.      
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Overwcgingcn
Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 3, vijfde lid, onder a van de Asv en artikel

17 vijfde lid van de Asv. Hierbij gelden de volgende overwegingen:
. Uitvoering van uw project draagt naast het eerder genoemde provinciale doel ook bij aan

profilering van de provincie als topregio op het tenein van klimaatadaptatie. Door

zeespiegelstijging zal in kustregio's de verziltingsproblematiek verder toenemen. Een

verkenning van de marktpotentie voor COASTAR, maakt deel uit van het ondezoek
. Omdat de lasten van de te venichten activiteitenzodanig ongewis zijn dat een realistische

begroting niet vereist kan worden, vragen wij u op basis van een verklaring inzake werkelijke

kosten en opbrengsten aan te tonen dat de activiteiten zijn verricht onder toepassing van

artikcl 17 vijfde lid van de Asv.

. U wendt onze subsidie zodanig aan dat het totale bedrag aan steun dat voor een
begunstigde deelnemer in cen samenwerkingsproject beschikbaar is, niet meer
bedraagt dan de in de Regeling nationale EZ-subsidies, titel 3.2 opgenomen

steunintensiteitcn.

Activitoitcn on prortetios
Met dit project draagt u bij aan het provinciale doel: Evenwicht tussen beschikbaarheid en vraag

zoetwater, met de voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma als leiûaad.

U voert met onze subsidie de volgende activiteiten/ prestaties uit conform de ondergenoemde

onderdelen uit uw projectplan voor het Coastar TK|-project:

- l2.4Govemance.'vorkenncn CoastarWaterbank'

verkenning mogelijke organisatievormen van de waterbank op basis van literatuur en in

overleg met vertegenwoordigers sector / eindgebruikers en overheid.

- T4.4 Verdienmodel:

uitwerken kosten, baten en financiering binnen de regio en/of branche mel een

businesscase

- T5 Masterplan voor uitvoeringsprogramma Coastar regio Den HaagWestland-

Rotterdam

- Eindconferentie

U draagt hiermee bij aan het volgende doel:

Planmatig en kritisch ondezoeken en ontwikkelen van het product COASTAR ten behoeve van

opname als adaptatiestrategie. Het focusgebied is de regio Den Haag-Westland-Rotterdam,

mede als voorbeeld voor andere regio's in Nederland en kustgebieden wereldwijd.

Looptijd
De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 augustus 2017 en worden afgerond op

31 mei 2018.

Verplichtingen
Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,

op www.zuid-holland.nl/subsidies onder'Subsidie ontvangen: wat nu?' .
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A. Meldinosplicht

Als de uitvoering van uw activiteiU prestatie anders verloopt dan venracht, dan moet u dit melden.
Deze mcldingsplicht hecft u, in elk geval in de volgende situaties:
o U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dít op een

andere wijze of met andere middclcn;
¡ U kunt de activiteiU prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
. U kunt niet of niet gehcel voldoen aan de spccifieke subsidieverplichtingen.
U dient dezc meldingen schriftelijk te doen cn kunt hierbij gebruik maken van het
mcldingsformulicr op www,.zuióholland.nl/subsidies onder 'subsidie ontvangen: wat nu?'.
Wanncer u wijzigingcn niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor. hebben wij bcleid
vastgcsteld. U vindt dezc bclcidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder 'Subsidie
ontvangcn: wat nu?'l; Dit kan bctckenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig
mcldcn van dc wijziging.

ts. Vcrplichtingcn EubeidicvaEtstellínq

U moct uw eanviaag tot subsidicvaststclling uitirrlljk 30 novombor 2018 indicnen ter attentic
van burcau Subeidies, maar als hct project ecrder is afgerond evenocn$ binnen 6 maanden na
aftonding van dit project. ln hot Controlcprotocol 2016 vindt u de ciscn waaræn uw aanvraag tot
vaststclling moct voldocn. U vìndt het Controlcprotocol 2016 op www.zuid-holland.nl/subsidies
ondor'Subsidio ontvangcn: wat nu?'.

Wij vragcn u hierbij uw specialc aandacht voor dc volgende punten:

Wii zullen de Eubsidie nooit hoger vaststellen dan hct maximaal verleende subsidiebedrag.
Wcl kan oon lager subsidicb-cdrag worden vastgesteld. Redenen daañoe zijn onder meer:

¡ De activitciten zijn nict of slcchts gedecltclijk uitgevoerd.
. Elj de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht

(artikel 18, twcedE lid van dc Asv).
. De daadwerkelijko kostçn lager zijn.

lndien dc werkelijke subsidiabcls kosten lager uitvallen, verlagcn wij naar rato de
provinciale subsidic. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie
êveneens naar rato lagcr worden vastgesteld.

Ovorigo bcpelingcn
A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u daarom in uw
publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de
provincie Zuid-Holland?

B. OoenbaarSubsidiereoister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:
www.zuid-holland.nlisubsidies onder Openbaar Subsidieregister. ln 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.
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C. Steekproefsoewiize controle

Wij zullen steekproefsgewijs controleren of een project conform de subsidieaanvraag is

uitgevoerd en u heeft voldaan aan de door ons in deze beschikking opgelegde subidi+
verplichtingen. Als bij de controle blijkt dat dit niet het geval is dan kunnen wij de subsidie

intrekken of alsnog lager vaststellen. Het aan u uitbetaalde bedrag zullen wij dan geheel of

gedceltelijk terugvorderen.

U dient uw medewerking te verlenen aan deze controle. Wrj informeren u tijdig indien deze

subsidie binnen de steekproef valt. Een steekproef kan plaatsvinden tot uiterlijk één jaar na

afronding van het project / de ac{iviteiten / het boekjaar.

D. Reoistratie ter voorkominq van misbruik en oneiqenliik qebruik bii subsidieverstrekkino

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij

subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel opwww.zuid-

holland.nl/subsidies onder'Subsidie ontvangen: wat nu?'.

Bozwearproccdurc
U kunt binnon zcs wckon na dc dag van vezending 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 Awbsecretariaat onder vermelding van'Awb-bczwaa/ in de

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrifr. Wj verwijzen u voor het postadres

Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Contrct
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.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vnagen? Dan kunt u contacl opnemen met de

contactpersoon die u in het brieffroofd vindt. lndien 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 Coastar TKI-project.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van ZuiéHolland,

secretaris, voozitter,
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drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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