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Bio Base Greenport West Holland

Geachte mevrouw Heistek,
Op 24-09-20 19 stuurde uw organisatie ons een aanvraag voor een incidentele subsidie van €
50.000,--, voor de uitvoering van het biobased programma voor het jaar 2018. ln deze brief informeren wij u over de afhandeling van de aanvraag.

Besluit en argumenten
Wij hebben besloten aan GPWH subsidie te verlenen voor een bedrag van € 50.000,--, bedoeld
voor de periode van 01-01-2018 tot en met 31-12-2018.
De subsidie is, zoals is omschreven in uw activiteitenplan, bestemd voor de activiteiten van Biobased Greenport Westland Holland en wel voor de onderdelen netwerkvorming, kennisverspreiding & valorisatie, business development en proceskosten.

Wettelijke grondslag
Voor elke subsidie die de gemeente verleent, is een wettelijke grondslag vereist. Dit wil zeggen,
dat de verlening van een subsidie enkel kan geschieden op grond van een wettelijke bepaling. Wij
hebben de aanvraag en bijbehorende financiële en inhoudelijke gegevens dan ook beoordeeld aan
de hand van de toepasselijke regelgeving. Dat zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening Westland 2016 (ASV 2016) en de financiële uitgangspunten die het
college van burgemeester en wethouders betreffende subsidieverlening heeft vastgesteld.
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De wettelijke grondslag voor deze subsidieverlening is gelegen in artikel 4.23 van de Awb en de
artikelen 2 en 15 lid 1 onder b. van de ASV 2016. De subsidieverlening past binnen een
consistente beleidslijn, zoals die door het college van Westland wordt gevoerd. De ontwikkeling
van een sterke economie met het accent op een duurzame en innovatieve Greenport en het versterken van de bio based activiteiten zijn door het college benoemd als belangrijke randvoorwaarden voor Westland. De subsidieverlening voldoet aan deze randvoorwaarden. Doelstelling
van Westland is om te komen tot een biobased netwerkorganisatie van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om biobased business in de glastuinbouw tot
ontwikkeling te brengen.
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Aangezien Bio Based Greenport West Holland de enige partij is binnen de Greenport West Holland die opereert op de wijze die volgens het college randvoorwaardelijk is voor het slagen van
de transitie naar een biobased economie, heeft het college besloten de onderhavige subsidie te
verlenen aan BBGPWH. ln de ontwerpbegroting 2018-2021 en voorafgaande besluitvorming in het
college is bovendien specifiek aangegeven dat GPWH een rol krijgt toebedeeld als uitvoeringsorganisatie in de transitie naar een biobased economie. De aanvraag van BBGPW is hiermee in lijn.
Staatsste u n
De subsidieaanvraag betreft zowel de voorbereiding (jan - sep 2018) als de uitvoering (okt 2018
- jan 2019). Voor zover deze subsidieaanvraag betrekking heeft op de uitvoeringsfase is het stimulerende effect voldoende duidelijk, nu de aanvraag is ingediend voordat met de activiteiten
wordt begonnen. Ten aanzien van de voorbereidingsfase zijn de hierin verrichte activiteiten alle
gericht om de haalbaarheid van het project inzichtelijk te krijgen. Uitkomst hiervan is dat het project enkel met subsidie uitvoerbaar is; m.a.w. het verkrijgen van subsidie is een essentiële voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van het project. Wij achten het stimulerende effect van de gevraagde subsidie derhalve aangetoond. Aan deze subsidie is een ontbindende voorwaarde verbonden. Wij trekken de subsidie in als er ten aanzien van u een bevel tot terugvordering uitstaat
ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Wij hebben onderzocht of de subsidie voldoet aan de Europese regelgeving omtrent staatssteun.
Wij zijn van mening dat art. 27 van de Algemene Groeps Vrijstellings Verordening (AGVV) op deze subsidie van toepassing is. Wij zijn van mening dat er sprake is van marktfalen in verband met
coórdinatieproblemen die de ontwikkeling van een bio based cluster in de weg staan dan wel dat
de wisselwerking en kennisstromen binnen het bio based cluster beperkt is. Middels deze ondersteuning willen wij de samenwerking, netwerking en kennisverwerving versterken. De uiteindelijke
beslissing of de subsidie aan deze regels voldoet is aan de Europese Commissie. Mocht de Europese Commissie onverhoopt besluiten dat de subsidie strijdig is met de Europese regelgeving dan
wijzen wij u er op dat u als subsidieontvanger de uiteindelijk verantwoordelijke bent voor de
rechtsgevolgen.

Stapeling met andere subsidies
Wij wijzen u erop dat andere bestuursorganen subsidies in mindering kunnen brengen op hun
eigen subsidie. Dit heet stapeling van subsidies. De stapeling vindt plaats voor subsidies die
gekoppeld zijn aan dezelfde subsidiabele kosten.

Verplichtingen en voorwaarden
Wij verbinden aan de verstrekte incidentele subsidie de volgende verplichtingen:
- de activiteiten waarvoor subsidie is verleend vinden daadwerkelijk plaats;
- u dient een adequate administratie te voeren waaruit de aan de individuele activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten blijken;
- tussentijdse wijzigingen in de besteding van de verleende subsidie dient u direct aan ons
te melden, alsook de oorzaak van de wijzigingen. Ook als de bestedingen achterlopen op
de planning dient u dit aan ons door te geven, alsook de oorzaak hiervan. Bij het vaststel-
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len van de subsidie wordt namelijk getoetst of er aan de voorwaarden, waaronder subsidie
is verleend, is voldaan;
tussentijdse wijzigingen in de organisatie die van invloed zijn op de subsidieverstrekking
dient u binnen één maand na bekendmaking aan ons te melden, zoals het wijzigen van de
statuten, van de bestuurssamenstelling, het ontbinden van de rechtspersoon, het doen van
aangifte tot faillissement of het aanvragen van surseance van betaling.
Bevoorsch otti ng
De subsidie ad € 50.000 wordt direct uitbetaald. Dit subsidievoorschot wordt uitbetaald op IBAN
rekeningnummer NL90 RABO 0303425105 van uw organisatie.

Procedure defi nitieve vaststelling subsidie
De aanvraag tot defi nitieve vaststelling van de hierbij verleende subsidie moet worden ingediend
vóór 1 april 2019. Voor de aanvraag tot vaststelling moet gebruik worden gemaakt van het
vastgestelde aanvraagformulier dat u kunt downloaden van onze website. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat in ieder geval de volgende gegevens (4:45 Awb):
a. een door het bestuur gewaarmerkt inhoudelijk verslag aangaande de gesubsidieerde
activiteiten waari n in ieder geval de volgende onderdelen:
b. een beschrijving van de aard en omvang van de activiteiten;
c. een vergelijking van de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen;
d. een toelichting op de eventuele verschillen;
e. een door het bestuur gewaarmerkte rekening van baten en lasten en een balans met een
toelichting daarop.
lndien u vragen heeft over deze subsidieverstrekking, 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,
clusterdirecteur Beleid,

drs. K.P.M. van Laarhoven
lndienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijvên naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150,2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes
wek en na de dag waarop dit besluit is veÍzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de argumenten voor het bezwaar;
d.
e.
de handtekening van de indiener;
Í.
indien u bezwaar maakt namens eên instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift
door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in Íechte te vertegenwoordigen
(vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).
Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en
een kopie van het besluit mee te sturen.

VoorloDioe voorzienino
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Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector
Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 2O3O2,2500 EH Den Haag, telefoon 088-36 120 26. ln dat geval
moet u griÍfierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediênd.
Dioitaal indienen verzoek om voorlooioe voorzieninq
Het is ook mogelijk 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 vooÍziening 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 Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.
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