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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-648792869 (DOS-2017-
0008419)

Onderwerp

Dunea - Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie governancemodel

opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen

Advies

1 . Te verhogen de incidentele subsidie 2017-2018 met € 27.300,00 voor Ontwikkeling en

implementatie governancemodel opstartfase van Nationaal Park Hollandse Duinen van maximaal

€ 130.000,00 naar € 157.300,00 aan Dunea, onder voorbehoud van instemming met het hiertoe

strekkende ontwerpsubsidiebesluit door Provinciale Staten.

2. Te verlenen een voorschot van € 21.840,00 (80% van € 27.300,00) aan Dunea voor

Ontwikkeling en implementatie governancemodel opstartfase van Nationaal Park Hollandse

Duinen, onder voorbehoud van instemming met het ontwerpsubsidiebesluit als bedoeld onder 1

door Provinciale Staten.

3. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld in te

stemmen met het ontwerpsubsidiebesluit tot het verhogen van de incidentele subsidie 2017-2018

aan Dunea voor Ontwikkeling en implementatie governancemodel opstartfase van Nationaal Park

Hollandse Duinen.

4. Vast te stellen de brief aan Dunea, inhoudend  het besluit over de verhoging van de incidentele

subsidie 2017-2018 Ontwikkeling en implementatie governancemodel opstartfase van Nationaal

Park Hollandse Duinen en de bevoorschotting hierop;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor de ophoging

van de incidentele subsidie 2018 Ontwikkeling en implementatie governancemodel opstartfase

van Nationaal Park Hollandse Duinen aan Dunea.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
 
GS-brief aan Dunea over ophoging verlening incidentele subsidie Hollandse Duinen
Statenvoorstel - Dunea - Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie
governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 mei 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag  : € 27.300,00

Programma  : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

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

Juridisch kader

Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2017 besloten

in te stemmen met verlening van incidentele subsidies ter hoogte van € 330.000,00 ten behoeve

van de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van de

nationale parken van wereldklasse NL Delta en Hollandse Duinen in de jaren 2017 en 2018.

 

Dunea heeft als penvoerder van Samenwerkingsverband Nationaal Park Hollandse Duinen in

oprichting een subsidieaanvraag ingediend voor € 130.000,00. Hierop is door beschikking van 14

december 2017 onder kenmerk PZH-2017-620899245 een incidentele subsidie verleend van

maximaal € 130.000,00 voor het project ‘ontwikkeling en implementatie governancemodel

Nationaal park Hollandse Duinen’.

Op 23 januari 2018 is bezwaar aangetekend tegen deze beschikking. Het bezwaar blijkt te gaan

op een door Dunea gemaakte vergissing in haar subsidieaanvraag van 16 oktober 2017.

Dunea had aangegeven BTW-plichtig te zijn hetgeen inhoudt dat de BTW in het kader van dit

project verrekend zou worden en derhalve geen kostenpost zou zijn.

Dunea heeft bericht gehad van de Belastingdienst dat het Samenwerkingsverband Nationaal Park

Hollandse Duinen in oprichting in feite als aanvrager van deze subsidie wordt gezien. Dit

samenwerkingsverband kan op haar beurt de BTW niet verrekenen. 

Het bezwaar is in feite een verzoek om de verstrekte incidentele subsidie 2017-2018 te verhogen

van maximaal € 130.000,00 naar € 157.300,00. 

 

2 Proces

 Zie Statenvoorstel 

 

3 Communicatiestrategie

 

Over het verlenen van deze subsidie wordt niet actief gecommuniceerd.

Provinciale Staten worden gevraagd om in te stemmen over dit besluit omdat dit een ophoging

van het eerdere besluit betreft. 

 


