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Beschikking subsidieaanvraag Recreatiesluis
Blauwe Verbinding

Geacht college,
Naar aanleiding van uw aanvraag van 30 augustus 2012 met betrekking tot het project
"Recreatiesluis Blauwe Verbinding" berichten wij u het volgende.
Subsidiebedrag:
In onze vergadering van 24 oktober 2012 hebben wij uw aanvraag behandeld. U geeft in uw
subsidieaanvraag aan, dat d.m.v. crowdfunding en sponsoring getracht zal worden de cofinanciering van € 100.000,-- tot stand te brengen. U geeft tevens aan de gemeenteraad voor
te stellen garant te staan voor dat bedrag, in het geval de crowdfunding niet succesvol is. Omdat
cofinanciering een eis is ex artikel 15, aanhef en onder e van de subsidieverordening
Investeringsreserve stadsregio Rotterdam (hierna te noemen: de subsidieverordening) hebben wij
besloten uw gemeente op grond van uw aanvraag en van de subsidieverdeling een subsidie te
verlenen van maximaal € 950.000,-- voor de realisatie van één recreatiesluis in de Koedoodzone
van de Blauwe Verbinding. Dit onder de opschortende voorwaarde dat uw gemeente de
cofinanciering van € 1 0 0 . 0 0 0 , - uiterlijk 1 maart 2013 aantoont, hetzij d.m.v. de opbrengsten uit
crowdfunding, hetzij d.m.v. de garantstelling. Indien u aantoont dat het project waarvoor in deze
beschikking subsidie wordt verleend is aangevangen, kunnen wij u op aanvraag een voorschot
verlenen van maximaal 8 0 % van de verleende subsidie. Volgens de door u meegeleverde planning
start het project rond 1 januari 2013 en wordt het opgeleverd na 18 maanden, dus rond 1 juli
2014.

Uw verzoek om voor het uitvoeringsjaar 2014 een subsidiebedrag van € 884.000,-- te reserveren
voor het realiseren van de doorvaarbaarheid van de Korte Koedoodsedijk kunnen wij niet
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honoreren. De subsidieverordening Investeringsreserve 2011 staat een dergelijke reservering niet
toe.
Subsidiabele k o s t e n :
De aankoop van gronden, inrichtings- en directiekosten ten behoeve van de uitvoering van het
project Recreatiesluis Blauwe Verbinding zijn op grond van artikel 16 van de subsidieverordening
subsidiabel. Wij wijzen u erop dat de subsidie na afloop van het project op basis van werkelijke
kosten wordt vastgesteld.
Verplichtingen:
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1.

De subsidie ontvanger voert het gesubsidieerde project uit overeenkomstig het bij de
aanvraag ingediende projectplan (artikel 19, eerste lid van de subsidieverordening);

2.

Wijzigingen in de uitvoering van het project dienen vooraf te worden overlegd met en
schriftelijk goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de stadsregio. Uitsluitend met
goedkeuring door het dagelijks bestuur komt het gewijzigde project in aanmerking voor
subsidie;

3.

De subsidie ontvanger dient binnen zes maanden na de afronding van het project een
aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij de stadsregio Rotterdam (artikel 23, eerste
lid van de subsidieverordening);

4.

U bent verplicht het financieel verslag dat behoort bij de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie te voorzien van een verklaring afgegeven door een accountant als bedoeld in
artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.

De subsidie ontvanger is verplicht om gedurende de looptijd van het project jaarlijks op
uiterlijk 31 december een voortgangsrapportage aan de stadsregio te overleggen (artikel
22 van de subsidieverordening).

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam,
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Vsecretaris
\
afschrijft aan: de heer P. Verweij, gemeente Albrandswaard
bijlage: bezwaar- en beroepsprocedure van de stadsregio Rotterdam
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Bezwaarprocedure
Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag
waarop dit is bekendgemaakt door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan het:
• Dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam,
Postbus 2 1 0 5 1 ,
3001 AB Rotterdam.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
d. de gronden van het verzoek (motivering).
Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden
gericht aan de president van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de
indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. In verband met de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte
daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen krijgt u na indiening van
het verzoek bericht van de griffier van de bevoegde rechtbank.
N.B. Gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam kunnen
ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Wet gemeenschappelijke regelingen tegen dit besluit binnen zes weken (gerekend vanaf de dag na verzending van dit besluit)
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de:
• Arrondissementsrechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam.
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