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Betreft: Verlenen subsidie 
Project: Aanleg infra rondom de nieuwbouw van het Makado-

winkelcentrum 

Geacht college, 

Met uw brief van 1 7 september 2014, door ons ontvangen op 18 
september 2014 en geregistreerd onder kenmerk 474108, heeft u bij 
ons op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine 
Infrastructuur Noord-Holland 201 3 na wijziging (hierna: 
uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag ingediend voor het project 
"Aanleg infra rondom de nieuwbouw van het Makado-winkelcentrum". 
De totale subsidiabele kosten bedroegen € 2.514.672,-. 

Wij hebben de door u gevraagde subsidie wegens het bereiken van het 
subsidieplafond geweigerd en uw subsidieaanvraag op de reservelijst 
geplaatst (ons besluit van 16 april 2015, kenmerk 473541/588419). 

Subsidieverlening 
Er is in het budget voor het Jaar 2015 financiële ruimte ("vrijval") 
ontstaan. De hoogte van de "vrijval" is met € 788.585,- zodanig, dat uw 
project alsnog voor subsidie in aanmerking komt. 

De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. 
Gelet op artikel 2, lid 1 sub c en i alsmede artikel 11 sub a en c van de 
uitvoeringsregeling hebben wij dan ook besloten uw gemeente een 
subsidie te verlenen. Deze subsidie bedraagt maximaal € 788.585,- en 
is als volgt berekend: 
• 50% van de ten behoeve van weginfrastructuur voor subsidie in 

aanmerking komende kosten van € 2.514.672,- , met een maximum 
van € 788.585,-. 

U heeft in correspondentie en telefonisch bij de heer H. Vegter, 
medewerker subsidies Provincie Noord-Holland, aangegeven dat u door 
gebruik te maken van uw positie op de reservelijst zich er bewust van 
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bent dat u niet in aanmerking komt voor de maximale subsidie, maar 
dat de subsidie begrenst is door de vrijval. De heer Ris heeft 
aangegeven dat gemeente Schagen niet het risico neemt in te schrijven 
op de nieuwe tender van deze uitvoeringsregeling die in het voorjaar 
201 6 start, met het risico dat uw project wederom op de reservelijst 
wordt geplaatst maar de voorkeur geeft aan een lager subsidiebedrag 
dan waar u in eerste instantie op in heeft geschreven. 

U heeft in de begroting de post Saneringswerk opgenomen onder de 
kostengroep Directe kosten. Wij zijn op dit moment nog in beraad of 
saneringskosten subsidiabel zijn. De uitkomst kan zijn dat u op korte 
termijn een gewijzigde beschikking ontvangt met een aangepaste 
"berekeningswijze voor subsidie in aanmerking komende kosten". Dit 
heeft gezien het maximum van het subsidiebedrag geen consequenties 
voor de hoogte van de verleende subsidie. 

U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw gemeente zijn te verrekenen of 
te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te 
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten 
opgenomen. 

Verplichtingen 
U bent verplicht om: 

Het project voor 1 april 2016 aan te besteden. U dient binnen 3 
weken na aanbesteding hiervan schriftelijk melding bij ons te 
maken. De schriftelijke kennisgeving kunt u richten aan de 
subsidiemedewerker die staat genoemd in het briefhoofd. 
Voor 1 januari 2016 te beginnen met de uitvoering van het project. 
U dient binnen 3 weken na start van de uitvoering hiervan 
schriftelijk melding bij ons te maken. De schriftelijke kennisgeving 
kunt u richten aan de subsidiemedewerker die staat genoemd in het 
briefhoofd. 
Het project gedurende 1 0 jaar in stand te houden. Bij verkoop of 
teniet doen van het gesubsidieerde project binnen 1 0 jaar na 
afronding diént u hiervan per ommegaande melding bij ons te 
maken. 

Daarnaast bent u verplicht om: 
Het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit aan 
ons te melden. 
Het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of 
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% vooraf 
aan ons te melden. 

Voor deze meldingen dient u het format "Melding en 
voortgangsrapportage" te gebruiken, te downloaden via het Digitaal 
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Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl). Wij zullen hier binnen 6 weken 
na ontvangst op reageren. 

Mogelijke vergunningen 
Mogelijk heeft u een (omgevings-)vergunning of een ontheffing nodig 
voor uw project. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze (omgevings-) 
vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze 
subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende 
aanvragen voor een (omgevings-)vergunning of ontheffing automatisch 
zijn goedgekeurd. 

Voorschot 
U kunt ons, nadat het project is aanbesteed en gegund, verzoeken om 
verlening van een voorschot. Een voorschot kan maximaal 80% van de 
verleende subsidie bedragen en wordt volgens een door u opgegeven 
kasritme per drie maanden uitbetaald. Bij het verzoek om een voorschot 
dienen de volgende gegevens te worden overlegd: 

a. het bestek van het project, inclusief inschrijfstaat en het door de 
aannemer voor akkoord ondertekende inschrijvingsbiljet; 

b. een kopie van de opdrachtbrief tot uitvoering van het project, dan 
wel de projectonderdelen, alsmede inzicht in de gevolgde 
aanbestedingswijze; 

c. het gewenste uitbetalingsritme per drie maanden, vanaf de start 
van het project. U kunt hiervoor het format "Planning en verzoek 
om voorschot" gebruiken, te downloaden via het Digitaal 
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl). 

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie 
U bent verplicht om uiterlijk 1 5 juli van het jaar volgend op het jaar 
waarin de activiteiten worden afgerond bij ons een aanvraag tot het 
vaststellen van de subsidie in te dienen. Omdat u heeft aangegeven dat 
de activiteiten (inclusief onderhoudstermijn) 1 maart 2019 zullen zijn 
afgerond, verwachten wij in ieder geval uiterl i jk op 1 5 ju l i 2020 deze 
aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen. In deze 
aanvraag is een schriftelijke verslaglegging van de activiteiten 
opgenomen. 

De financiële verantwoording vindt plaats op grond van de Financiële 
Verhoudingswet door het zenden van uw jaarrekening op de 
gebruikelijke wijze aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Wij zullen de subsidie vaststellen nadat wij de voornoemde aanvraag tot 
het vaststellen en de SiSa-bijlage(n) hebben ontvangen. De 
subsidievaststelling vindt plaats voor het einde van het jaar waarin wij 
de (laatste) SiSa-bijlage hebben ontvangen. 
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De vaststelling vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte 
subsidiabele kosten, aan de hand van de berekeningswijze zoals 
toegepast bij de verlening. 

Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan 
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden 
uitgevoerd of plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden 
uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast. 
Regelgeving 

Hierboven is de Uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine Infrastructuur 
Noord-Holland 201 3 na wijziging (Provinciaal Blad 2014/77) genoemd. 
Deze regeling kunt u vinden op onze website (www.noord-holland.nl). 
onder Digitaal Loket/Subsidies/Oude subsidieregelingen. 

Wij verzoeken u om bij de correspondentie in het kader van het 
onderhavige project altijd het kenmerknummer van dit besluit te 
vermelden. 

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen. 

directeur Concernzaken 
L.W.M.M. Beljaards 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of 
publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u 
sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van 
de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om 
in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar 
bent. 
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-
holland nl. 
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder 
formele procedure: een gesprek tussen u en een vertegenwoordiger van het college 
Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt 
hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. 
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend 
Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend 
belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de 
bevoegde rechtbank. 
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