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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-711044925

DOS-2018-0007579

Onderwerp

Beslissing op bezwaar 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge'

Advies
1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar

van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het
besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project
‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge’;

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op het bezwaar van Flynth adviseurs en
accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019
inzake de weigering van projectsubsidie voor het project ‘Duurzame Waterkwaliteit

Oudelandsedijk Oude-Tonge’ aan bezwaarde;

3. Vast te stellen de publieksamenvatting betreffende de beslissing op bezwaar ‘Duurzame
Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge’.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1. Advies bezwarencommissie Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge

inclusief verslag hoorzitting
2. Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12   november 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

Bezwaar

Bezwaarde heeft op 24 april 2019 bezwaar gemaakt tegen het besluit tot weigering van

projectsubsidie voor het project ‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge’.

Bezwaarde stelt dat de investeringen op het erf deel uitmaken van het watersysteem en daarmee

aansluiten bij de algemene toelichting in het openstellingsbesluit. Ook stelt de bezwaarde dat

beoogde maatregel, namelijk het opvangen van hemelwater, het waterbergend vermogen

vergroot en daarmee subsidiabel is.

Advies bezwarencommissie


Op 5 september 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwarencommissie Awb

naar aanleiding van het ingediende bezwaar.

De bezwarencommissie constateert dat de beoogde maatregelen niet zijn opgenomen in de

legger van waterschap Hollandse Delta, waarin de kunstwerken in het betreffende beheergebied

zijn opgenomen. Ook is de bezwarencommissie van oordeel dat een erf, de opvangputten en de

goten niet gezien kunnen worden als ondersteunende kunstwerken. De bezwarencommissie is

dus van mening dat de beoogde maatregelen niet leiden tot een ondersteunend kunstwerk om

waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verhogen.

Daarnaast constateert de bezwarencommissie dat de regenwatersilo geen onderdeel uitmaakt

van het watersysteem, aangezien het water in de silo niet vrij aan het aardoppervlak voorkomt.

De bezwarencommissie is dus van mening dat de maatregelen niet b ijdragen aan het

waterbergend vermogen van het watersysteem.


Ten slotte oordeelt de bezwarencommissie dat de bezwaargrond van bezwaarde dat het ook kan

gaan om maatregelen nabij watersystemen, zoals benoemd in de considerans van het

betreffende openstellingsbesluit, geen doel treft.

De bezwarencommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit

te handhaven.

 

Voorgesteld wordt om het advies van de bezwarencommissie over te nemen en het bezwaar

tegen het besluit van 20 februari 2019 met kenmerk PZH-2019-681185815  inzake de weigering

van projectsubsidie voor het project ‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge’,

ongegrond te verklaren.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW N.v.t.

Programma Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.2

Financiële risico’s Er zijn geen financiële risico’s. De gevraagde

subsidie is geweigerd. Het bezwaar en het

advies van de bezwarencommissie geven geen

aanleiding om de gevraagde subsidie alsnog te

verlenen.
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Juridisch kader

In het kader van de actieve openbaarmaking van de stukken worden het GS-voorstel en de

publiekssamenvatting gepubliceerd. De gegevens van derden zijn op basis van AVG

geanonimiseerd, omdat deze derden mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen

openbaarmaking. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat mogelijk belangen van

derden worden geschaad.

Tegen het besluit kan door bezwaarde beroep worden ingesteld.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 28 augustus 2018 heeft GS het ‘Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen

water Zuid-Holland september 2018’ vastgesteld. In artikel 1, eerste lid, van het

openstellingsbesluit is bepaald dat een aanvraag voor subsidie mogelijk is voor niet-productieve

investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de herinrichting, inrichting, of

transformatie en het beheer van watersystemen voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Flynth adviseurs en accountants heeft op 15 oktober 2018 namens Maatschap               

een aanvraag voor subsidie ingediend voor het project ‘Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk

Oude-Tonge’.

Het project omvat het herinrichten van erfterreinen om alle emissiestromen van het erf op te

vangen en te zuiveren. Het regenwater van de bedrijfslocatie wordt opgevangen ten behoeve van

de bedrijfsprocessen.


Op 20 februari 2019 heeft GS besloten (kenmerk PZH-2019-681185815 ) de subsidieaanvraag af

te wijzen. Reden van afwijzing is dat de aanvraag niet voldoet aan de subsidievereisten van het

openstellingsbesluit.

Tegen het bestreden besluit heeft Flynth adviseurs en accountants namens Maatschap

      b ij brief van 24 april 2019 bezwaar gemaakt.

3 Proces


 Zie 1. toelichting

4 Participatie


 N.v.t.

5 Communicatiestrategie


 

Na besluitvorming wordt de beslissing op bezwaar verzonden.

De publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden na verzending van de beslissing op bezwaar
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gepubliceerd op de website van de provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit

aan de bezwaarmaker gemeld. Het GS-voorstel en de publiekssamenvatting worden als bijlage

meegestuurd.

Verdere actieve communicatie is in het belang van bezwaarde niet wenselijk.


