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POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provincie
Noord-Holland

Recreatieschap Westfriesland 
Dhr. K. Schoenaker 
De Middend 2 
1 611 KW Bovenkarspel

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

Mw. A. de Groot 

CZ/SI/SU

Telefoonnummer +31235143747 

groota@noord-holland.nl

Betreft: Verlenen subsidie 
Project: Wandelpad haven Wijdenes

Geachte heer Schoenaker,

Op 1 7 februari 2022 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen op 
grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 201 3 
(hierna: de uitvoeringsregeling). U vraagt deze subsidie aan voor uw 
project ‘Oplossen knelpunten/nieuwe verbinding traject wandelnetwerk: 
Wandelpad haven Wijdenes’.

De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag 
€ 28.000,-. U vraagt een subsidie aan van € 14.000,--.

Subsidieverlening
De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. 
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.6 van de uitvoeringsregeling hebben wij 
dan ook besloten u een subsidie te verlenen voor het project ‘Oplossen 
knelpunten/nieuwe verbinding traject wandelnetwerk: Wandelpad haven 
Wijdenes’. Deze subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in 
aanmerking komende kosten (begroot op € 28.000,-) tot een maximum 
van € 1 4.000,-.

Verzenddatum

22 april 2022

Kenmerk

11790913/1806041

Uw kenmerk

1

BTW
U geeft aan dat de BTW geen kostenpost vormt over de te subsidiëren 
activiteiten. U kunt deze BTW verrekenen of compenseren. Daarom 
zijn de BTW-kosten niet bij het subsidiebedrag inbegrepen.

Verplichtingen
De volgende verplichtingen zijn in ieder geval van toepassing op deze 
subsidieverlening:

U voert de activiteiten in principe uit tussen 1 mei 2022 en 1 
augustus 2022.
U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten 
van de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 
maanden na dit feit aan ons te melden;
U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of 
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op 
de begroting vooraf aan ons te melden; 
voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project 
gebruikt u de formulieren voor ‘Voortgang project en melden
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wijzigingen’, te downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies' 
(www.noord-holland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. 
Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;
LI dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de 
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord- 
Holland af te beelden en de naam van de provincie Noord- 
Holland te noemen. U kunt een logo van de provincie vinden 
door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar 
de logo’s;
U bent verplicht de gesubsidieerde activiteit gedurende zes 
jaren na datum van de vaststelling van de subsidie geen 
belangrijke wijzigingen te doen ondergaan die de aard van de 
activiteit raken of die het gevolg zijn van de beëindiging of 
verplaatsing van de productiecapaciteit;
Op ons verzoek levert u na afloop van de activiteiten informatie 
aan waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd. Wij kunnen dit verzoek sturen binnen drie maanden 
na de door u aangegeven einddatum van het project;

Voor de overige verplichtingen verwijzen wij naar de 
uitvoeringsregeling.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 13 weken na afloop van de activiteiten 
bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te 
dienen. Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 
1 augustus 2022 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval 
uiterlijk op 1 november 2022 deze aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie van u te ontvangen.

Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- Een ondertekende opgave van de totale kosten inclusief BTW en de 
verrichte activiteiten. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag 
vaststelling subsidie en eindrapportage, te downloaden via het Digitaal 
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl)

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van één of meer 
facturen accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die 
betrekking hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als 
onderbouwing van de financiële verantwoording.

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

Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013 
genoemd. Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies 
op de website www.noord-holland.nl.

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het 
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van 
verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en
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wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies 
(www.noord-holland.nl).

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur 
(Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie 
bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor 
specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina 
www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

unitmanager Subsidies 
Mw. M.A. Hendriks

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
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 hebt ingediend is het mogelijk gebruik te maken van 
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers 
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. 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 Rechtbank Noord-Holland.
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Verzenddatum

Betreft: Vaststelling subsidie
Project: Afronden wandelnetwerk Westfriesland 22 april 2022

Kenmerk
1075372/1738227

Geacht bestuur,

Bij beschikking van 27 augustus 201 8, ons kenmerk 1075372/1114431 Uw kenmerk
hebben wij u een subsidie verleend op grond van de Uitvoeringsregeling 71536g
subsidie groen Noord-Holland 2013 (hierna: de uitvoeringsregeling)
voor uw project ‘Afronden wandelnetwerk Westfriesland’. De verleende
subsidie bedroeg maximaal € 343.500,--. Aan u is op 6 november 201 8,
ons kenmerk 1075372/1 144730 tevens een voorschot verstrekt van
€274.800,-.

Verzoek vaststelling subsidie
Op 29 oktober 2021 hebben wij uw aanvraag om vaststelling van de 
verleende subsidie ontvangen.

U heeft uw aanvraag voorzien van:
• het formulier eindrapportage met een verslag van de verrichte 

werkzaamhede
• overzicht van de publiciteit die heeft plaatsgevonden over het 

project;
• opgave van de gemaakte kosten
• controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de 
activiteiten zoals beschreven in het projectplan zijn uitgevoerd. Verder 
hebben wij vastgesteld dat u aan de u bij de subsidieverlening 
opgelegde verplichtingen heeft voldaan.

Subsidievaststelling
In het formulier eindrapportage geeft u aan dat de werkelijke kosten in 
totaal € 573.098,- bedragen. Het subsidiabele deel van deze werkelijke 
kosten bedraagt € 570.757,-. Dit is minder dan het bedrag dat 
oorspronkelijk was begroot.

Gelet op artikel 4:46, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben 
wij besloten om de subsidie, conform de aan u verleende subsidie, vast 
te stellen op 50% van € 570.757,- is (afgerond) € 285.379,-.
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Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van de vastgestelde 
subsidie, met aftrek van het al verstrekte voorschot (€ 285.379,-- minus 
€ 274.800,-), is € 10.579,- overmaken op uw bankrekeningnummer 
IBAN NL49 BNGH 0285 0164 15 onder vermelding van het kenmerk van 
dit besluit. De betaling vindt plaats binnen zes weken na de 
verzenddatum van dit besluit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

unitmanager Subsidies 
Mw. M.A. Hendriks

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
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 medewerkers 
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. 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 Rechtbank Noord-Holland.


