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Beste , 

 

U heeft op 17 december 2018 een subsidie aangevraagd. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

 

Ons besluit op uw aanvraag 

Voor dit project verlenen wij u een subsidie van maximaal € 230.000,00. 

U krijgt een voorschot van € 184.000,00. Dit is 80% van de verleende subsidie. 

  

Het voorschot krijgt u in één keer uitbetaald. Wij streven ernaar om het bedrag binnen één week 

aan u over te maken. 

 

Belangrijk om te weten 

Als er iets verandert in uw project kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. U moet een 

verandering daarom altijd bij ons melden. 

 

De subsidie is nog niet definitief. Voor het definitief vaststellen van de subsidie moet u na afloop 

van uw project een aanvraag indienen.  

 

Meer informatie 

Alles wat van belang is voor deze subsidie vindt u in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van 

dit besluit. Lees de informatie in de bijlage daarom goed door. Dit voorkomt teleurstellingen 

achteraf.  
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Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het Provincieloket.  

 

Wij wensen u veel succes met het project. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

  
 
 

 

 

  

Bezwaar maken 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw 

bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX 

Arnhem. Graag “bezwaarschrift” vermelden op de envelop en op de brief. 

 

 Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren. en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een 

bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie 

www.rechtspraak.nl. 
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BIJLAGE 

  

1 Projectomschrijving 
  

1.1 Activiteiten 

De subsidie is bestemd voor de activiteit(en): 

 

Activiteit Subsidie 

Realisatie van innovatiewerkplaats Innofase  € 230.0000,00 

 
 

1.2 Kosten en financiering 

 

Kostenposten Bedrag Subsidiabel 

Bouwkosten  € 385.000,00 € 385.0000,00 

Engineerskosten €    45.000,00 €     45.000,00 

Overige kosten €    20.000,00 €      20.000,00 

Verrekenbare BTW €   94.500,00 €     94.500,00 

Totaal € 544.500,00 €  544.500,00 

 
 Financiering subsidiabele kosten 
 

Financier Aandeel Bedrag 

Eigen bijdrage 45% € 244.500,00 

AVR 13% € 70.000,00 

Subsidie Provincie Gelderland 42% € 230.000,00 

Totaal 100,00% € 544.500,00 

 

 

1.3 Looptijd project 

Uw project loopt van 17 december 2018 tot en met 31 maart 2020. 

  

1.4 Verlaging subsidie 

Als uw project niet is uitgevoerd volgens de projectomschrijving zoals genoemd onder 1, 

wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit gebeurt in ieder geval als:  

 de activiteiten niet, niet volledig of zonder toestemming van ons gewijzigd zijn 

uitgevoerd; 

 er kosten zijn gemaakt buiten de looptijd van het project (met uitzondering van de 

accountantskosten); 

 de kosten lager uitvallen; in dit geval wordt de subsidie naar verhouding van ons 

aandeel in de subsidiabele kosten verlaagd; 
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 andere financiers hun bijdrage verhogen, of hun bijdrage gelijk houden als de kosten 

lager uitvallen. 

Ook als u niet voldoet aan één of enkele verplichtingen zoals genoemd onder 2, kan de 

subsidie lager worden vastgesteld. 

  

  

2 Verplichtingen 
  

Aan uw subsidie zijn verplichtingen verbonden. 

 

2.1 Activiteiten uitvoeren 

U voert de activiteiten uit zoals deze zijn beschreven onder 1.1. 

  

2.2 Veranderingen melden 

Als er iets verandert in uw project, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij: 

wijzigingen van de activiteiten; 

 wijzigingen in de looptijd; 

 wijzigingen in de (niet-)subsidiabele kosten; 

 wijzigingen in de financiering; 

 wijzigingen van de rechtspersoon. 

Ook als u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen, bent u 

verplicht om dit te melden. 

Meld elke verandering binnen twee weken via ons digitale meldingsformulier. U moet 

hiervoor inloggen in het Subsidieportaal 

(https://subsidies.gelderland.nl/Subsidieportaal/). 

 

 

2.3 Aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie 

Het is verplicht om op tijd een aanvraag in te dienen voor het vaststellen van de subsidie. 

Doe dit in ieder geval vóór 1 juli 2020. De aanvraag bestaat uit een inhoudelijk en een 

financieel eindverslag.  

  

Inhoudelijk eindverslag 

Maak een verslag van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, en vermeld eventuele 

knelpunten.  

  

Financieel eindverslag 

Hiervoor hebben wij het volgende van u nodig:  

 een overzicht van gemaakte en betaalde kostenposten, afgezet tegen de posten van de 

oorspronkelijke subsidiabele kostenbegroting; 

 een overzicht van de financiering van de kosten; 
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 een accountantsverklaring voor incidentele subsidies, zie 

www.gelderland.nl/subsidies. 

  

2.4 Administratie bijhouden en bewaren 

U bent verplicht een administratie te voeren. Dit betekent het volgende: 

 u bent verplicht om alle inkomsten en uitgaven vast te leggen, inclusief alle 

bewijsstukken; 

  deze bewijsstukken moeten op naam staan van de ontvanger van de subsidie en 

aantonen dat de goederen en diensten zijn geleverd; 

 de urenregistratie toont aan dat de opgegeven uren zijn gemaakt en zijn besteed aan 

het project waarvoor de subsidie is verleend.  

U bent verplicht de administratie ten minste vijf jaar na het vaststellen van de subsidie te 

bewaren. Dit geldt ook voor het inhoudelijk eindverslag en het financieel eindverslag met 

controleverklaring. 

  

2.5 Integriteitsonderzoek 

Mogelijk vragen wij u om mee te werken aan een integriteitsonderzoek. In dat geval 

ontvangt u een vragenformulier dat u moet invullen. Meer informatie over de Wet 

Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) kunt u vinden op 

onze website 

 

 

 

3 Administratie en verwerking 
  

3.1 Betaling 

 

 

Alle betalingen maken we over op IBAN-rekeningnummer op 

naam van Waterschap Rijn en IJssel en onder vermelding van het zaaknummer 2018-

014885. 

  

3.2 Zaaknummer  

Vermeld het zaaknummer in al uw mondeling en schriftelijk contact over dit project.  

 

3.3 Communicatie over uw project 

Wij vertrouwen erop dat u in uw communicatie duidelijk maakt dat de provincie dit 

project mede mogelijk heeft gemaakt. Daarmee maakt u de rol van de provincie in de 

samenleving zichtbaar. Op www.gelderland.nl/pers-downloads vindt u materialen die u 

daarvoor kunt gebruiken. 
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4 Juridische grondslagen 
 

Voor dit besluit gelden: 

 de Algemene wet bestuursrecht 

 de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 

 de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 

 de Beleidsregels naleving subsidieverplichtingen Gelderland 2016 

 

 

Wij verlenen deze subsidie op grond van artikel 2.9.4 van de Regels Ruimte voor 

Gelderland 2016. 

 

Op grond van artikel 6 Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar bestuur (Wet 

Bibob) kunt u worden verzocht om medewerking te verlenen aan een 

integriteitsonderzoek. 

 

Staatssteun: Met betrekking tot de activiteiten die u uitvoert bent u aan te merken als 

onderneming in de hoedanigheid van een rechtspersoon die een innovatiecluster opereert.  

De subsidiabele activiteiten vallen onder steun voor innovatieclusters van de Algemene 

groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) Nr. 651/2014) artikel 27.  

De steun is bedoeld voor investeringen om het innovatiecluster op te zetten, zoals volgt uit 

artikel 27 lid 6 van  de AGVV. 

Voor deze steunverlening zal een kennisgeving worden gedaan bij de Europese Commissie. 

Kijk voor meer informatie op www.europadecentraal.nl en www.ec.europa.eu.  

 

 




