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Subsidie 

centrumontwikkeling Rhoon 

Geachte heer Van Praag, 

Op uw verzoek bevestig ik hierbij de stand van zaken rondom de op 24 november 2011 aan u 

verleende subsidie voor het project "Centrumontwikkeling Rhoon", bij ons bekend onder nummer 

RSG 17. 

Op 9 april 2013 hebben wij uw ontheffingsverzoek met uw kenmerk 127911 ontvangen voor dit 

project. U heeft dit verzoek gedaan op grond van artikel 19 lid 2 van de subsidieverordening 

Investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011. Dit omdat u afwijkt bij het uitvoeren van het 

gesubsidieerde project ten opzichte van het bij aanvraag ingediende projectplan. Met het 

ontheffingsverzoek vraagt u toestemming om af te wijken van de planning bij het projectplan met 

behoud van de verleende subsidie. 

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam zal naar verwachting op 10 juli 2013 een besluit 

nemen op uw ontheffingsverzoek. Mocht besloten worden om in te stemmen met dit verzoek zal dit 

zijn onder de randvoorwaarde dat de gebiedsontwikkeling conform de subsidieaanvraag en binnen 

een beperkte ti jd in zijn geheel wordt gerealiseerd. Een verdere vertraging zal dan zeker leiden tot 

het intrekken van de subsidieverlening. Mocht worden besloten de ontheffing te weigeren, dan zal 

de subsidieverlening op grond van artikel 8:48 Algemene wet bestuursrecht ten nadele van de 

aanvrager worden gewijzigd of ingetrokken. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend 
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