
Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Damen Shipyards Den Helder BV 
De heer J. Loosman 
Postbus 114 
1781 AH Den Helder

Betreft: Verlenen subsidie 
Project: Ponton Waddenhaven

Geachte heer Loosman,

Met uw brief van 11 oktober 2016 heeft u bij ons op grond van de 
Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 
(hierna: uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag ingediend. U vraagt 
subsidie voor het project “Pilot Maritiem Milieu Ponton Waddenhaven”. 
De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag 
€ 538.745,-. U vraagt een subsidie aan van € 26.937,-.

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 weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun, 
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de 
vrijstellingen van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 
EU Nr. 651/2014.

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. 
Gelet op artikel 2 van de uitvoeringsregeling mede op grond van artikel 
36 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) hebben wij 
dan ook besloten u een subsidie te verlenen voor het project ‘Pilot 
Maritiem Milieu Ponton Waddenhaven’.

Deze subsidie bedraagt 10% van de voor subsidie in aanmerking 
komende kosten van € 538.745,- tot een maximum van € 26.937,-.
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Het subsidiebedrag is gebaseerd op onderstaande begroting.

Bouw ontwerp PMMP €467.250,00
Communicatie, procesbegeleiding,

Totale kosten project

informatievoorziening
Onvoorzien

€ 36.250,00 
€ 35.245,00
€ 538.745,00

Dekkingsplan
Waddenfonds
Eigen bijdrage Damen Shipyards 
Provincie Noord-Holland
Totaal dekkingsplan

€ 188.561,00 
€ 323.247,00 
€ 26.937,00
€ 538.745,00

BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw stichting 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.

Cofinanciering Waddenfonds
Het Waddenfonds heeft met beschikking WF 223033 subsidie voor uw 
project verleend . Wij wijzen u erop dat onze subsidieverlening een 
aanvulling is op de subsidieverlening van het Waddenfonds.

Verplichtingen
De volgende verplichtingen zijn op deze subsidieverlening van 
toepassing:

U meldt ons zo snel mogelijk eventuele wijzigingen in en/of 
eventuele vertraging of het voortijdig stopzetten van de 
activiteiten;
U stuurt ons, zolang uw project loopt maar nog niet is afgerond, 
jaarlijks tussen 1 en 15 januari een voortgangsrapportage. De 
eerste voortgangsrapportage wordt verwacht tussen 1 en 15 
januari 2017;
het logo en de naam van de provincie te plaatsen op alle 
publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde 
activiteit.

Voorschot
U heeft aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor een 
voorschot. Het voorschot van 80% van de verleende subsidie ad 
€ 26.937,- bedraagt € 21.550,- (afgerond) en wordt overgemaakt op 
IBAN-nummer NL96ABNA 0597 424 160 onder vermelding van het 
kenmerk van deze brief. De bevoorschotting zal in vier termijnen van 
€ 5.387,50 uitbetaald worden, namelijk:
€ 5.387,50 in november 2016, januari 2017, april 2017 en juli 2017.
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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 31 december
2017 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk 1 april
2018 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 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 afschrift van de subsidie vaststellingsbeschikking van het 
Waddenfonds dient u ook bij te voegen.

Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige) 
inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve 
subsidiebedrag.

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

Onvoorziene kosten
Uw begroting bevat de kostenpost onvoorzien voor een bedrag van 
€ 35.245,-. Onvoorziene kosten kunnen wij niet toetsen aan de criteria 
van de uitvoeringsregeling. Bij uw verzoek om vaststelling dient u 
gemaakte onvoorziene kosten te specificeren. Activiteiten en 
kostenposten, die niet in uw begroting zijn opgenomen, komen niet 
voor subsidie in aanmerking.

Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds 
Noord-Holland 2014 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.nl).
Voor meer informatie over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV): Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
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worden verklaard (PbEU L187/1) verwijzen wij u naar de website van 
Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl.

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.

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.


