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Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Onderwerp

Intentieverklaring cofinanciering Hollandse Duinen

voor de subsidieaanvraag “Tijdelijke ondersteuning

Nationale Parken”

 

  

Geachte heer, mevrouw, 

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.

 

Op verzoek van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen verklaren wij dat de provincie Zuid-

Holland de intentie heeft om, samen met onze partners, de benodigde cofinanciering voor de

subsidieaanvraag “Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken” voor Nationaal Park Hollandse

Duinen conform de subsidievoorwaarden te regelen.

 

Wij hebben de intentie om voor Hollandse Duinen de status van Nationaal Park aan te vragen op

het moment dat er een door alle partners gedragen voorstel voor de organisatie en financiering

van het nieuwe Nationaal Park is uitgewerkt. Voor de financiële onderbouwing daarvan zullen wij

van verschillende partners in het gebied (niet alleen van de huidige samenwerkingspartners) een

financiële bijdrage vragen. Een deel van deze financiële bijdragen zullen wij benutten voor de

cofinanciering van activiteiten van het nieuwe Nationaal Park die volgens de subsidieregeling

“Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken” subsidiabel zijn. 

 

Vooruitlopend op de formele financiële toezeggingen van diverse partners spreken wij, mede

namens de huidige samenwerkingspartners, het vertrouwen uit dat het enthousiasme voor

Nationaal Park Hollandse Duinen in het gebied zal leiden tot voldoende financiële bijdragen van

partners. 
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Deze intentieverklaring is nadrukkelijk geen garantstelling waarbij Zuid-Holland bij een tekort

garant staat voor de cofinanciering en het tekort aanvult. Uiteraard zullen de projecten waarvoor

de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen subsidie zal aanvragen pas starten als de

cofinanciering volledig gegarandeerd is.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

Bijlagen:

- Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Park NLDelta


