
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen 

T.a.v. het bestuur

Heereweg 345 

2161 CA  LISSE 

Onderwerp

Subsidievaststelling project Kenniscentrum

Plantenstoffen 2.0

 

Geacht bestuur, 

Gedeputeerde Staten
                 

              
                  
               
 
                         
                 
              
                 
 
Postadres Provinciehuis

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

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

DOS-2016-0008751
PZH-2018-675266531
Uw kenmerk

--  
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Met uw brief van 11 mei 2018 heeft u een aanvraag tot subsidievaststelling bij ons ingediend voor

de begroting-projectsubsidie 2017 voor het project Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0. Bij deze

aanvraag heeft u een financieel verslag, een activiteitenverslag en een controleverklaring

bijgesloten. Op 23 juli 2018 hebben wij per e-mail aanvullende stukken inzake de aanvraag tot

subsidievaststelling van u gekregen.

  

Met onze beschikking van 29 september 2017 met kenmerk PZH-2017-612550254 hebben wij

aan u een begroting-projectsubsidie 2017 van maximaal € 200.000,00 verleend om een aantal

activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten hebben wij beschreven in bovengenoemde brief tot

subsidieverlening. 

  

Voor de vaststelling van de subsidie is het van belang of de activiteiten daadwerkelijk zijn

uitgevoerd en welke baten en lasten aan deze activiteiten verbonden zijn. Dit bepaalt ook de

hoogte van het subsidiebedrag. Wij vorderen eventuele onverschuldigd betaalde

subsidiebedragen terug.

 

Inhoudelijke en financiële verantwoording

Uit de door u ingediende verantwoording blijkt dat de voorgenomen activiteiten deels zijn

uitgevoerd en dat de werkelijke kosten € 292.827,00 bedragen. De werkelijke kosten zijn

€ 928.803,00 minder dan begroot. De gerealiseerde kosten van de door ons gesubsidieerde

activiteiten bedragen € 258.149,12. De gerealiseerde kosten van de programmalijnen Valorisatie

Zij-stromen en Implementatie, Coördinatie en Vraagarticulatie Greenports van in totaal

€ 34.678,00 zijn geen subsidiabele kosten conform de beschikking van 29 september 2017 omdat

de subsidie verleend is voor de programmalijnen Groene gewasbescherming, Geur- en

Smaakstoffen, Cosmetica, Health & Wellbeing en het beheer en de exploitatie van de

Extractenbibliotheek en – het onderzoek naar - de ontwikkeling hiervan naar een zelfstandig,

commercieel bedrijf.

http://www.zuid-holland.nl
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Extractenbibliotheek

Uit uw financiële verantwoording blijkt dat de gerealiseerde subsidiabele kosten voor

extractenbibliotheek € 70.208,61 bedragen. Conform de beschikking van 29 september 2017

bedraagt de subsidie voor extractenbibliotheek maximaal 50% van de gerealiseerde subsidiabele

kosten. Dit betekent dat de subsidie voor extractenbibliotheek maximaal € 35.104,31 (50% van

€ 70.208,61 ) bedraagt.

 

Programmalijnen Groene gewasbescherming, Geur- en Smaakstoffen, Cosmetica, Health &

Wellbeing excl. Extractenbibliotheek

Uit uw financiële verantwoording blijkt dat de gerealiseerde subsidiabele kosten voor de

programmalijnen Groene gewasbescherming, Geur- en Smaakstoffen, Cosmetica, Health &

Wellbeing exclusief extractenbibliotheek € 187.940,51 bedragen. Conform de beschikking van 29

september 2017 bedraagt de subsidie voor de programmalijnen maximaal 60% van de

gerealiseerde subsidiabele kosten. Dit betekent dat de subsidie voor de programmalijnen

exclusief extractenbibliotheek maximaal € 11 2.764,31 (60% van € 187.940,51 ) bedraagt. De

financiering voor deze programmalijnen door Greenport Oostland/Westland, Greenport Boskoop

en Holland Rijnland bedraagt in totaal  € 75.000,00 en daardoor bedraagt de provinciale subsidie

€ 37.764,31.

 

Totaal

De vast te stellen subsidie komt hiermee uit op € 72.868,62.. 

 

Subsidievaststelling

Op basis van vorenstaande overwegingen en het gestelde in wet- en regelgeving stellen wij de

begroting-projectsubsidie 2017 vast op € 72.869,00. Dit is een vaststelling op een ander bedrag

dan maximaal mogelijk was door de toepassing van artikel 4:46, lid 1 juncto 4:31 van de

Algemene wet bestuursrecht. 

 

Verrekening

U hebt een voorschot ontvangen van € 160.000,00. Het betaalde voorschot is hoger dan het

vastgestelde subsidiebedrag. Wij hebben besloten het te veel betaalde bedrag ad € 87.131 ,00

terug te vorderen. Wij verzoeken u het betreffende bedrag van € 87.131,00  binnen zes weken na

factuurdatum over te maken, conform bijgaande factuur.

 

Wat verder van belang is

Wilt u in uw correspondentie het DOS-nummer vermelden dat rechts bovenaan in deze brief

staat? U kunt deze sturen naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. bureau Subsidies,

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
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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.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris                                    voorzitter

               

drs. H.M.M. Koek                                  drs. J. Smit 

Bijlage: factuur
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