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:
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08-2019
24 januari 2019
22 januari 2019
Ingrid Oonk
T.M.M. Kok
Provinciale subsidie toegekend voor landschap.

Aanleiding:
Van oktober 2014 t/m december 2018 konden particulieren en organisaties gebruik maken van
gemeentelijke en provinciale subsidie via de Landschapsregeling. In totaal is in deze periode voor
circa € 300.000,-- geïnvesteerd in projecten voor landschapsversterking, voorlichting en educatie,
burgerparticipatie, cultuurhistorie, onverharde paden, landschapsbeleving en –toerisme en
kleinschalige toeristische voorzieningen.
Voor de komende periode hebben wij met partijen een nieuwe subsidieaanvraag voorbereid en
ingediend, in het kader van het provinciale programma ‘Landschap en Landgoederen’.
Inhoud Mededeling:
De provincie heeft onze aanvraag gehonoreerd en voor de periode 2019-2022 een subsidie
beschikbaar gesteld van € 83.733,--. De gemeentelijke cofinanciering bedraagt € 44.500,--.
In de aanvraag is uitgegaan van € 22.000,-- bijdragen van derden (eigen bijdrage deelnemende
eigenaren via de PAN en bijdrage SAAP in Dorpen in het Groen).
In totaal wordt daarmee circa € 150.000,-- geïnvesteerd in de komende periode.
De subsidie is bedoeld voor:
• de aanleg van landschapselementen, waarvoor particulieren zich bij het PAN (Particulier
Agrarisch Natuurbeheer) kunnen aanmelden. Denk hierbij aan hoogstamfruit-, laan- en
knotbomen, struweelhaag, bosplantsoen, poelen, onverhard pad en herstel van een steilrand.
• de ontwikkeling en uitvoering van twee educatieprojecten voor het basisonderwijs door Staring
Educatie en
• burgerbetrokkenheid via het beplantingsproject Dorpen in het Groen in De Heurne, Aaltense
Heurne en IJzerlo onder leiding van SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland). Dit betreft
een tweede fase, vanwege grote overvraag tijdens de eerste fase in 2018.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Kennisgeving college
- Beschikking provincie Gelderland
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GELDERLAND
Bezoekadres
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GXArnhem

telefoonnummer (026) 359 9111
tele faxnummer (026) 359 94 80
e-malladrespos@gekferlahd.riÏ
internetsite

Gemeente Aalten
T.a.v. mevrouw Oonk
Postbus 119
7120AC AALTEN

EN 1 Ë AALT EN

—

datum

zaaknummer

8januari 2019

2018-013380

9 JAN. 2t3

onderwerp

Besluit op uw subsidieaanvraag
Programma: Landschap en Landgoederen
Project: Landschapsregeling gemeente Aalten 2019-2022

Geachte mevrouw Oonk,
Op 9 november 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer
201 8-01 3380 Wij verzoeken u in al uw correspondentie betreffende dit project naar dit zaaknummer
te verwijzen.
.

In de periode van 19 november 2018 tot 13 december 2018 hebben wij van u aanvullende informatie
ontvangen. Deze informatie hebben wij betrokken bij het beoordelen van uw aanvraag.
Uw aanvraag
U heeft een subsidie aangevraagd van € 84.933,30 voor de uitvoering van het project
Landschapsregeling gemeente Aalten 2019-2022 in het kader van het programma Landschap en
Landgoederen.
In verband met de hoogte van de subsidiabele kosten bedraagt de maximale subsidie € 83.733,-.
Besluit
Wij hebben besloten u, op grond van artikel 4.2.1 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016,
éénmalig een subsidie te verlenen van maximaal € 83.733,-.
Wij attenderen u op de in deze beschikking opgenomen verplichtingen ten aanzien van de uitvoering
van uw project en de aanvraag tot subsidievaststelling.

inlichtingen bij

Provincieloket

telefoonnummer(026)

e-mailadres

post@gelderland.nl

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
BAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

359 99 99

btw-nummer: NLOO1 8251 00.B03
KvK-nummer: 51468751
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Prestaties
U ontvangt een subsidie voor de volgende prestaties, waarbij het subsidiebedrag per prestatie als
volgt wordt verdeeld:
Prestaties

Subsidiabele
kosten
bedrag_in_€
Aanleg van landschapselementen
56.248,43
35.778,96
Aanleg landschappelijke beplanting (2.860 m)
Aanleg hoogstamfruitbomen (160 stuks)
Aanleg laanbomen (50 stuks)
Aanleg knotbomen (45 stuks)
Aanleg struweelhaag (8.325 m)
Herstel laan (30 m)
Aanleg poel (57 Are)
Aanleg onverhard pad (550 m)
Aanleg steilrand (100 m3)
Aanleg bosplantsoen (19.510 stuks)

Percentage
subsidie

Subsidiebedrag
in€

75%
50%

42.186,17.889,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betrokkenheid
Beplatingsproject Twee Heurnes en
IJzerlo (Dorpen in het Groen)
-_Actualisatie_folder_landschapsregeling
Educatie
Een zaadje in de wind
Bredevoort bom enstad

24.964,-,-

50%

1 2.482e-

14.900,-

75%

11.175,-

Totaal

131.891,-

-

-

-

83.733,-

De omschrijving en de bedragen van deze prestaties zijn gebaseerd op uw aanvraag.
Wij wijzen u erop dat wanneer de voorgenomen prestaties niet zijn gehaald, de subsidie lager wordt
vastgesteld. Kosten gemaakt voor 9 november 2018 komen niet voor subsidie in aanmerking.
Bevoorschotting
Wij verstrekken u voorts op basis van artikel 21, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening
Gelderland 2016 een voorschot van €66.986,40 (80% van de verleende subsidie). Dit voorschot
wordt middels onderstaande betaalschema overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NLO6 BNGH
0285 0000 20 op naam van Gemeente Aalten onder vermelding van het zaaknummer 2018-013380.
Z.s.m.
€ 16.74660
6januari 2020 €16.746,60
6januari 2021
€16.746,60
6 januari 2022
€ 16.746,60
-

-

-

-

Verplichtingen

Leveren van prestaties: U levert de prestaties overeenkomstig uw projectvoorstel.
Meldingsplicht: Indien de prestaties waarvoor de subsidie is verleend niet worden uitgevoerd, dan
dient u ons hierover binnen twee weken nadat dit bij u bekend is schriftelijk te informeren. Ook indien
u overige verplichtingen niet na kunt komen of er wijzigingen optreden, verzoekt u ons voorafgaand
gemotiveerd en schriftelijk om toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
wijziging van de prestaties;
vertraging in de uitvoering;
wijzigingen in de subsidiabele kosten;
2
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•

wijzigingen in de begroting;
stopzetting van het project of de activiteiten;
•
ontbinding van de rechtspersoon.
Het niet naleven van de meldingsplicht kan leiden tot een korting op deze subsidie voor deze
subsidieverlening en kan gevolgen hebben voor uw eventuele subsidieaanvragen in de toekomst.
Toepasselijke regelgeving: Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de verplichtingen
opgenomen in de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 en de Regels Ruimte voor
Gelderland 2016.
Afronding project: Het project dient op 31 december 2022 te zijn afgerond.

Subsidievaststelling
U dient de aanvraag tot de vaststelling van de subsidie binnen dertien weken na afronding van het
project, maar uiterlijk op 31 maart 2023 in. De subsidievaststelling geschiedt op basis van een
eindrapportage van het project. Dit is een inhoudelijk activiteitenverslag waaruit moet blijken dat de
prestaties zijn geleverd en verslag wordt gedaan over de uitvoering van het project.
Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• fotomateriaal van gehouden bijeenkomsten en uitgevoerde activiteiten/prestaties;
• een topografische kaart, waarop de uitgevoerde activiteiten zijn vastgelegd;
• media uitingen over activiteiten van dit project.
Controle
Wij willen u er op wijzen dat u alle op het project betrekking hebbende inhoudelijke bewijsstukken,
zoals bijvoorbeeld fotomateriaal of krantenartikelen en financiële bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld
aankoopbonnen of facturen waarmee u kunt aantonen dat de prestaties werkelijk geleverd zijn, tot
minimaal vijf jaar na afloop van uw project dient te bewaren. Tot die tijd kunnen er controles bij u
worden uitgevoerd en kan de subsidie eventueel alsnog worden bijgesteld.
Digitale indiening
Voortgangsrapportages (indien van toepassing) en de aanvraag tot vaststelling worden via internet
ingediend. De handleiding hiervoor staat op www.gelderland.nl/subsidies. Indien uw subsidieaanvraag
niet digitaal is ingediend, moeten hiervoor nog de volgende acties worden verricht:
Maak een account aan op www.gelderland.nl/sum, u kunt hiervoor de knop registreren
gebruiken.
•
Indien het betreffende project niet in uw overzicht wordt getoond kunt u een email verzenden
naar postgelderland.nl met het verzoek uw project te koppelen aan uw account, onder
vermelding van het betreffende zaaknummer en gebruikersnaam.
Communicatie
De provincie Gelderland vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar tol in de
samenleving. Van u, als ontvanger van een provinciale subsidie, verwachten wij dat u in uw
communicatie over het project de bijdrage van de provincie vermeldt in beeld en/of tekst. Hoe u dat
het beste kunt doen vindt u op www.gelderland.nl/downloads. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van
de provincie Gelderland en uw project.
Contact en informatie
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met het Provincieloket.
De documentatie behorende bij deze beschikking kunt u vinden op www.gelderland.nl/subsidies
(onder rapporteren).
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel succes toe met

de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
namens de Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Mw. Drs. S.A. Gruson
Subsidieadviseur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 0p envelop en brief
duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een
bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op
www.rechtspraak.nl.
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure “Niet
eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation”, ook opvragen bij het
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.
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Kennisgeving college
Openbaar
Nummer
Onderwerp

EI
:

Niet openbaar

Provinciale subsidie voor landschap toegekend.

Bestuurlijke planning
Datum
22 januari 2019
college

Raadsmededeling
JJa

LiNee

Verantwoordelij ken:
Afdeling

:

Bestuur en Openbare Ruimte

Naam

Ingrid Oonk

Naam

G.J. van Vliet

Paraaf
afdelingshoofd

Naam

T.M.M.Kok

Paraaf
portefeuillehouder

Toelichting:
Van oktober 2014 Um december 2018 kon gebruik gemaakt worden van gemeentelijke en provinciale
subsidie via de Landschapsregeling. Voor de komende periode hebben wij met partijen een nieuwe
subsidieaanvraag ingediend. De provincie heeft onze aanvraag gehonoreerd en voor de periode
2019-2022 een subsidie beschikbaar gesteld van €83.733,-- voor versterking van het landschap,
burgerbetrokkenheid en educatie. De gemeentelijke cofinanciering bedraagt € 44.500,--.

Gewenst vervolg:
U informeert de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Particulier Agrarisch Natuurbeheer
(PAN) en Staring Educatie schriftelijk dat de provinciale subsidie is toegekend. Zij kunnen dan aan de
slag met de projecten, die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag.
U informeert de raad via de bijgaande raadsmededeling over de subsidietoekenning.
U actualiseert de informatiefolder, waarin de subsidiemogelijkheden voor versterking van het
landschap via de Landschapsregeling, nader worden toegelicht.

-

-

-

B. ën v.

2 L ]IN. Zi1Ï9
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