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Bijlage: 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 30 april 2019 heeft u een aanvraag tot subsidievaststelling bij ons ingediend

voor de projectsubsidie 2016-2018 Grondplan Noordrand GO. Bij deze aanvraag heeft u een

financieel verslag, een activiteitenverslag en een controleverklaring bijgesloten.  

  

Met onze beschikking van 14 november 2016 met kenmerk PZH-216-568951104 hebben wij aan

u een projectsubsidie 2016-2018 van maximaal € 287.953,00 verleend om een aantal activiteiten

uit te voeren. Deze activiteiten heeft u beschreven in uw activiteitenplan. 

  

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

uitgevoerd en welke lasten aan deze activiteiten verbonden zijn. Gesubsidieerd wordt 50% van

de werkelijke en subsidiabele kosten met een maximum van € 287.953,00. Dit bepaalt ook de

hoogte van het subsidiebedrag. Wij vorderen eventuele onverschuldigd betaalde

subsidiebedragen terug.

 

Inhoudelijke verantwoording

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

uitgevoerd conform het projectplan. 

 

Na uitvoering van het project is gebleken dat u weliswaar agrarische structuurversterking heeft

gerealiseerd, maar niet louter door middel van kavelruil. Kavelruil bleek in sommige deelgebieden

niet goed mogelijk door specifieke gebiedskenmerken en door het ontbreken van noodzaak of

relevantie voor agrariërs om deel te nemen aan een kavelruil. Agrarische structuurversterking is

in de deelgebieden Kraaijenissepolder en Westelijk deel Bekading bereikt door ABC-

grondtransacties tussen provincie, gemeente en agrariërs in het gebied. De hieraan verbonden

kosten zijn niet subsidiabel onder de Uitvoeringsregeling groen Zuid-Holland (Urg). Deze
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grondtransacties hebben echter wel geleid tot agrarische structuurversterking, zodat hiermee

invulling is gegeven aan de met paragraaf 3.2 van de Urg beoogde doelstelling.

 

Financiële verantwoording

Uit uw financiële verantwoording blijkt dat de werkelijke kosten voor de kavelruil van

projectsubsidie Grondplan Noordrand GO Goeree-Overflakkee (€ 437.935,70bedragen. De

werkelijke en subsidiabele kosten zijn echter maar € 345.076,00 daar de kosten voor de ABC-

grondtransacties niet subsidiabel zijn (kosten hiervan bedragen € 92.859,70). Wij subsidiëren

hiervan 50% ofwel € 172.538,00.

 

Constatering niet naleving van de subsidieverplichting meldingsplicht 

Wij hebben zowel in onze subsidieverleningsbeschikking als in de bijgevoegde bijlage

Subsidieverplichtingen inclusief controleprotocol melding gemaakt van het feit dat u wijzigingen in

looptijd en activiteiten alsmede het nakomen van de verplichtingen onverwijld moest melden

(meldingsplicht). 

Wij constateren dat niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Volgens het activiteitenplan opgenomen

in de beschikking van 14 november 2016 met het kenmerk PZH-2016-568951104 zou u onder

andere agrarische structuurversterking realiseren in de Kraaijennissepolder, het Westelijk deel

Bekading en het deelgebied Van Pallandtpolder. Uit uw aanvraag tot vaststelling blijkt dat

agrarische structuurversterking in de deelgebieden Kraaijenissepolder en Westelijk deel Bekading

bereikt is door ABC-grondtransacties. Daarnaast heeft u op 31 juli 2018 besloten om de ambitie

voor het deelgebied Van Pallandtpolder te wijzigen naar ́Proeftuin voor duurzame en innovatieve

ontwikkeling”. U had dit onverwijld danwel voor het einde van de looptijd van uw project aan ons

moeten melden zodat wij ons oordeel hadden kunnen geven. Wij hadden u dan al eerder kunnen

waarschuwen dat de ABC-grondtransacties niet subsidiabel waren gelet op onze regelgeving die

op deze subsidie van toepassing is. U heeft echter niet onverwijld gemeld. 

Dat u dit moest melden, is opgenomen in de meegezonden bijlage bij de

subsidieverleningsbeschikking namelijk het document Subsidieverplichtingen inclusief 

controleprotocol. Op pagina 3 van deze bijlage is aangegeven dat u wijzigingen in de situatie

moest melden. Tevens is voor subsidies van € 125.000,00 of meer onder het kopje “Nadere

toelichtingen op een wijziging in de situatie” toegelicht dat aanmerkelijke verschillen tussen de

werkelijke baten en lasten en de begrote baten en lasten, die ontstaan of dreigen te ontstaan,

vallen onder de meldingsplicht als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Asv. De ABC-

grondtransacties en het niet overgaan tot agrarische structuurversterking in de Van

Pallandtpolder zorgt voor een aannemelijk verschil tussen uw destijds ingediende begroting en

der werkelijke kosten. Deze wijzigingen had u moeten melden. 

U heeft – op meerdere punten – niet voldaan aan de meldingsplicht. Alhoewel er goede gronden

zijn om hieraan wel consequenties te vinden, hebben wij bij uitzondering gemeend voor deze

subsidievaststelling geen consequenties te verbinden aan deze constateringen.

 

Subsidievaststelling

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

projectsubsidie 2016-2018 vast op € 172.538,00.

Dit is een lagere vaststelling op basis van artikel 4:46, lid 1 en lid 2 juncto artikel 4:31 van de

Algemene wet bestuursrecht.  
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Verrekening

U hebt een voorschot ontvangen van € 230.000,00. Het betaalde voorschot is hoger dan het

vastgestelde subsidiebedrag. Wij hebben besloten het te veel betaalde bedrag ad € 57.462,00

terug te vorderen. Wij verzoeken u het betreffende bedrag van € 57.462,00 binnen 6 weken na

factuurdatum over te maken met 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.

 

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

 

 


