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Datum: 13 september 2010 

Onderwero: mededelinc m.b.t. LOP 2010+ 

Geachte heer Rijken, 

Op 31 mei 2010 heeft u op grond van de Regeling Landschapontwikkelingsplan 
2010+ (Regeling LOP2010+), voor het onderdeel planopstelling een aanvraag 
voor een rijksbijdrage ingediend. De ontvangst van de aanvraag is bij brief van 
24 juni 2010 aan u bevestigd onder vermelding van aanvraagnummer 
BOL 2010.026 en betreft de Gemeente Albrandswaard. 

Uw aanvraag voldoet aan de regelingsvoorwaarden en komt naar het oordeel van 
de selectiecommissie in aanmerking voor een rijksbijdrage. Ik neem daarom het 
advies van deze commissie over om uw verzoek daartoe te honoreren. 

Als voorwaarde stel ik wel dat de gemeente Albrandswaard zich garant stelt voor 
een bedrag van € 142.314,00. Daarnaast dient het uitvoerende bureau een 
geregistreerd landschapsarchitect in dienst te hebben. 

Op grond van de Financiële-verhoudingswet wordt de bijdrage uit de Regeling 
LOP2010+ verstrekt als verzameluitkering en is het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) belast met de verstrekking, de verlening, de 
vaststelling en de terugvordering hiervan. 
Vóór 1 december zult u van BZK een verleningsbeschikking ontvangen voor een 
bedrag van € 100.000,00 (exclusief BTW). Deze beschikking informeert u verder 
over de betaling, de voorwaarden voor besteding, de wijze van verantwoorden en 
de vaststelling van de rijksbijdrage. Vooruitlopend hierop wil ik u erop wijzen dat 
het bedrag van de verzameluitkering ultimo 2010 besteed moet zijn aan het 
LOP2010+ of een andere beleidsdoelstelling van mijn ministerie. Voor meer 
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informatie over de financiële uitvoering van de regeling kunt u terecht bij 
postbusibi(S)minbzk.nl. 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwali tei t 
Dienst Regelingen 

De onderhavige brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Datum 
maar uitsluitend bedoeld om u te informeren over mijn voornemen. U kunt l 3 september 201 
hieraan geen rechten ontlenen. 
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