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Bio Base Greenport West Holland

Geachte mevrouw Heistek,

Op 12 oktober 2018 hebben wij uw organisatie een beschikking gestuurd in verband met uw aan-
vraag voor een incidentele subsidie van € 50.000,--, voor de uitvoering van het biobased pro-
gramma voor het jaar 2018. ln deze (gewijzigde) beschikking informeren wij u over het hiernavol-
gende.

Staatssteu n
Wij hebben geconstateerd dat de subsidiebeschikking van 12 oktober 2018 niet voldoet aan de
voorwaarden van de Algemene Groeps Vrijstellings Verordening (AGVV). Conform art 27 van de
AGVV bedraagt de steunintensiteit van investeringssteun voor innovatieclusters ten hoogste 50 %

van de in aanmerking komende kosten. Aangezien de in aanmerking te nemen kosten van uw aan-
vraag € 90.000 bedragen kan er maximaal € 45.000 subsidie verstrekt worden.

Besluit en argumenten
Wij hebben in verband met de regels inzake maximale steunintensiteit besloten de beschikking te
verlagen en vast te stellen op € 45.000. De subsidie is, zoals is omschreven in uw activiteiten-
plan, bestemd voor de activiteiten van Biobased Greenport Westland Holland en wel voor de on-
derdelen netwerkvorming, kennisverspreiding & valorisatie, business development en proceskos-
ten. De overige voorwaarden en verplichtingen van de subsidiebeschikking blijven ongewijzigd
van toepassing. Aangezien wij de subsidie al hebben uitbetaald verzoeken wij u een bedrag ad €
5.000 binnen 30 dagen terug te storten op onze rekening.
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lndien u vragen heeft over deze gewijzigde subsidiebeschikking dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met onze medewerker Jeroen Straver, telefoonnummer 06 51949 518 of via het
email adres: jcajstraver@GemeenteWestland. nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,
clusterdi recteur Beleid,

drs. K.P.M. van Laarhoven

lndienen bezwaarschrift
@hetnieteensismetditbesluitkaneenbezwaarschriÍtschrijvennaarhetcollegevanburge.
meester en wethouders, Postbus'l 50, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaaÍschrift hebben ingediend binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
a. de naam en het adÍes van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is geÍicht;
d. de aÍgumenten voor het bezwaar;
e. de handtekening van de indiener;
f. indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift

door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen
(vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdeÍe bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wÍj u ook uw telefoonnummer te vêrmelden en
een kopie van het besluit mee te sturen.

VoorloDioe voorzienino
Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector
Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302,2500 EH Den Haag, telefoon 088-36 120 26. ln dat geval
moet u griÍÍierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Dioitaal indienen verzoek om voorlooioê voorzienino
Het is ook mogeliik om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal
loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorzie-
ning dient u te beschikken over DigiD.

lnf ormatie
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.oemeentewestland.nl,
daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook teleÍonisch contact opnemen met het Klant Contactcen.
trum op het telefoonnummer'14 0174.
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