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Uw ken merk

Op 30 oktober 201 9 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van de
Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving 20192020 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U vraagt deze subsidie
aan voor uw project 'Nieuwe gebouwtypologieën en gemengde
financieringsinstrumenten voor een duurzaam, lokaal en betaalbaar
energiesysteem voor het Wilhelmina Gasthuisterrein'. Op 19 november
2019 hebben wij uw aanvullende informatie ontvangen. De totale
kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag € 125.000,--.
U vraagt een subsidie aan van € 50.000,--.
Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van
mening dat deze subsidie geen staatssteun betreft.
Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op de artikelen 3 en 4 van de uitvoeringsregeling hebben wij dan
ook besloten uw gemeente een subsidie te verlenen voor de uitvoering
van uw project 'Nieuwe gebouwtypologieën en gemengde
financieringsinstrumenten voor een duurzaam, lokaal en betaalbaar
energiesysteem voor het Wilhelmina Gasthuisterrein'.
Onderbouwing
Uw subsidieaanvraag behelst fase 2 van de transitie naar een duurzaam,
lokaal en betaalbaar energiesysteem op het Wilhelmina Gasthuisterrein
te Amsterdam. In fase 1 zijn twee scenario's vastgesteld. In fase 2 zult
u onder andere de nieuwe gebouwtypologieën en de daarop gebaseerde
verfijning van kostenramingen voor isolatie en andere energiebesparingsmaatregelen laten opstellen. Fase 2 richt zich tevens op
onderzoek onder buurtbewoners en leden van Ketelhuis WG naar de
acceptatiegraad van de mate van gebouw gebonden maatregelen,
alsmede op het draagvlak van stakeholders en financiers.
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Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt twee derde van de voor subsidie in aanmerking
komende kosten (begroot op € 125.000,--), tot maximaal € 50.000,--,
zijnde het door u gevraagde bedrag.
BTW
U geeft aan dat de BTW kosten voor uw organisatie 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
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling, zijn de volgende
verplichtingen op deze subsidieverlening van toepassing:
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
wijzigingen', te downloaden via het 'Digitaal Loket/Subsidies'
(www.noord-holland.n1) onder 'Algemene subsidieformulieren'.
Wij zullen hier binnen 6 weken na ontvangst op reageren;
U dient bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie NoordHolland af te beelden en de naam van de provincie NoordHolland 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;
Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening van
provincies en gemeenten gelden wettelijke eisen die zijn
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). In verband met aangescherpte
eisen ten aanzien van subsidies zuilen wij u op grond van artikel
4:37 van de Awb aan het einde van het jaar een rapportage over
de voortgang van uw project vragen. Dit betreft een
onderbouwde (bewijsbare) stand van zaken van de inhoudelijke
realisatie en de daarvoor gemaakte kosten van uw project in het
afgelopen jaar. Wij vragen u hier rekening mee te houden en uw
projectadministratie op deze manier in te richten;
U voert de activiteiten uit tussen 1 november 2019 en 1 april
2020.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 40.000,--, dat wil zeggen maximaal 80% van de aan u
verleende subsidie. Dit voorschot wordt in onderstaande termijnen,
gebaseerd op het door u opgegeven kasritme, overgemaakt op IBAN
NI_31 INGB 0004 5000 68 onder vermelding van het kenmerk van dit
besluit.
Bij deze subsidieverlening
€ 30.000,-begin januari 2020
€ 10.000,--
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Afhankelijk van de voortgang van het project kan dit betalingsritme
worden aangepast.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om uiterlijk 1 augustus 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 april 201 9
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 1 augustus
2020 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.
In deze aanvraag is een schriftelijke verslaglegging van de activiteiten,
en een financiële verantwoording opgenomen.
Voor de financiële verantwoording gebruikt u het
verantwoordingsformulier medeoverheden, te downloaden via het
'Digitaal Loket/Subsidies'.
Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen, die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen 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 warmtetransitie van de gebouwde
omgeving 2019-2020 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
wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies
(www.noord-holland.n1).
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

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

Unitmanager Subsidies
dhr. drs. A.D. Teerlink
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

1308805/1320035

41 4

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 NoordHolland, 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.
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