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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 ons besluit van 10 maart 2015 met kenmerk PZH-2015-508557035 hebben wij u mandaat en

machtiging verleend voor het verstrekken van subsidies ten laste van de Subsidieregeling

Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (hierna: subsidieregeling EFRO). 

 

Begin 2019 heeft u een subsidieaanvraag ontvangen van gemeente Rotterdam voor Airport

Technology Lab (ATL). Na de inhoudelijke goedkeuring bleek dat de aanvraag voor ATL niet

voldoet aan hetgeen in artikel 2.4 van de subsidieregeling EFRO is bepaald. Het

subsidiepercentage behoort conform dit artikel maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten

te bedragen en het maximaal te verlenen subsidiebedrag behoort € 1 .500.000 te zijn. De

aanvraag voor ATL voldoet aan het totale subsidiepercentage van maximaal 50% van de totale

subsidiabele kosten, maar niet aan het maximaal te verlenen subsidiebedrag van 

€ 1 .500.000. De aanvraag zou op basis hiervan geweigerd moeten worden. 

 

Ten tijde van de opstelling van de subsidieregeling EFRO was een bijdrage van gemeenten via

EFRO-middelen niet voorzien. De reden achter deze financiële beperking was om meerdere

goede initiatieven te kunnen financieren. Hierdoor hebben wij als provincie de mogelijkheid om

vier goede projecten te financieren in plaats van slechts één of twee goede projecten. Het was

niet de bedoeling om het inzetten van de gemeentelijke EFRO-middelen te belemmeren.

  

Besluit

Toegepast artikel 39 de Algemene subsidieverordening (Asv), de zogenaamde hardheidclausule,

voor het afwijken van artikel 2.4 van de subsidieregeling EFRO, ten behoeve van het verlenen

van EFRO subsidie door u voor ATL aan gemeente Rotterdam als penvoerder.
 

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

De gemeente Den Haag kan haar bijdrage alleen uit hun EFRO middelen financieren en ze is de

enige gemeente onder de ingediende subsidieaanvragen in 2019 die (EFRO-)middelen wil

inzetten voor een project. Door de huidige regeling kan de externe bijdrage ter grootte van 

€ 850.000 van gemeente Den Haag voor ATL niet benut worden, terwijl wij juist willen stimuleren

dat andere overheden meefinancieren in innovatieve projecten. De bijdrage van de gemeente is

zeer gewenst en geeft ATL extra commitment. Dit project levert inhoudelijk een belangrijke

bijdrage aan de ontwikkeling van onze regio.

 

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.

 

Contact

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

 


