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Beslissing op bezwaar meerjarige projectsubsidie 2015-2016 Stormpoldervloedbos

Publiekssamenvattin g :

Op 10 augustus 2017 is door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV),

afdeling Gouda bezwaar gemaakt tegen de subsidievaststelling aan het Hoogheemraadschap

van Schieland en de Krimpenenruaard (HHSK) van 28 juli 2017. Op 1'1 september 2017 heeft de

bezwarencommissie het college van Gedeputeerde Staten (GS) geadviseerd het bezwaarschrift

van de KNNV niet-ontvankelijk te verklaren. Reden voor het niet-ontvankelijk verklaren is dat de

KNNV niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. Met het besluit van 28 november 2017

verklaren GS in overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie het bezwaar niet-

ontvankelijk. Het dossier 'Meerjarige projectsubsidie 2015-2016 Stormpoldervloedbos' wordt met

voorliggende beslissing op bezwaar afgerond en hiermee komt een einde aan de afdoening van

de bezwaarschriften van de KNNV, afdeling Gouda.

Advies:
1. Het bezwaar van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling

Gouda tegen de subsidievaststelling aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de

Krimpenenraard (HHSK) voor het project Stormpoldervloedbos niet ontvankelijk te verklaren

conform het advies van de bezwarencommissie.

2. De beslissing op bezwaar aan KNNV kenmerk PZH-2017-62034O521 vast te stellen conform

bijgevoegde concept brief.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel 'Beslissing op bezwaar
projectsubsidie 201 5-201 6 Stormpoldervloedbos'

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de motivatie voor de beslissing op
bezwaar aan te vullen met de uitgebreidere motivatie die de bezwarencommissie heeft opgesteld

Bijlagen:
Advies bezwarencommissie, kenmerk PZH-2017-610735370; RB-2017-0000134; DOS-2015-
000'1496
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Toelichting voor het College

Bij besluit van en vezonden op 28 juli 2017, kenmerkPZH-2017-606721156 is de meerjarige

projectsubsidie 2015-2016 voor het Stormpoldervloedbos aan het HHSK vastgesteld. Het HHSK

is gemachtigd namens de eigenaar van het Stormpoldervloedbos, het Zuid-Hollands Landschap
(ZHL) te Delft.

De KNNV, afdeling Gouda heeft per brief van 10 augustus 2017 bezwaar gemaakt tegen dit
besluit. Samengevat meent bezwaarde dat het HHSK foutieve informatie heeft gebruikt in de

verantwoording en de accountantsverklaring, op grond waarvan de subsidievaststelling tot stand

is gekomen.

De bezwarencommissie adviseert het bezwaar van de KNNV niet ontvankelijk te verklaren

aangezien het belang van de KNNV niet rechtstreeks wordt geraakt door de subsidievaststelling

Om deze reden is niet aan de inhoudelijke beoordeling van de bezwaargronden toegekomen.

Het advies van de bezwarencommissie wordt overgenomen.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties.

Juridisch kader:

De KNNV kan tegen deze beslissing in beroep bij de Rechtbank.

2 Proces

Naar aanleiding van het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar van de KNNV tegen het

besluit tot subsidieverlening, heeft de KNNV contact opgenomen met leden van de Provinciale

Staten van Zuid-Holland over dit dossier. Dit heeft geleid tot gebruikmaking van het inspreekrecht

door de KNNV tijdens de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling (DO) op 6

september 2017. Resultaat van de bespreking in genoemde vergadering is het door de

Statengriffie georganiseerde technische sessie op 6 december 2017 over de (toekomstige)

natuur- en recreatiewaarden van het Stormpoldervloedbos. Na genoemde technische sessie zal

de Statencommissie DO op 24 lanuari 2018 een beleidsinhoudelijke bespreking voeren over de

toekomst van het Stormpoldervloedbos.

Aangezien het hierboven geschetste vervolgtraject los staat van de afgeronde subsidievaststel-

ling wordt met de voorliggende beslissing op bezwaar het juridische spoor beëindigd, met

uitzondering van een eventueel beroep bij de Rechtbank.

3 Communicatiestrategie

De bezwaarde wordt middels de brief op de hoogte gesteld van het besluit.
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