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Bijdragen en subs¡d¡es

€

€

c
€

€

€

€

€

€

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€

€

€

€

€

€

€

€

c

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0
€o

€0
€0
€0
eoTotaÐl oo

€

€

€ 811

€2.

€

€

€

€

€

0

0

Boekwaarde

c33

€ 31.

e 80.8t7

Elndwaarde

waarde t-t-20t6

-€ 5.311

€3

Kostenstljg¡ng

Opbrengstenst¡jq¡ng

Netto (nom. + index)

Rente negatief saldo, 3,25o/o

Rente pos¡tief saldo, j,25o/o

-€ 163.409
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Haalbaarheidsonderzoek

Meerwerk Haalbaarheidsonderzoek

Fotografie proefuaart

Fotografie proefuaart

Film Proefuaart

Proefuaart Linge Hopper

Artist impression

Flora en Fauna onderzoek
Taxatie gronden

Stikstofonderzoek

Stikstofonderzoek
Havenbeheer bijdrage

NBW procedure

NBW procedure

NBW procedure

Civieltechnische berekeningen

Technische tekeningen

Milieuonderzoek

Aannemerselectie

Reprokosten

Bestek schrijven

Kadeconstructie berekenen

Milieuonderzoek
Bestek schrijven

Bodemonderzoek

Reprokosten

Technische tekeningen

Civieltechnische berekeningen

Kadeconstructie berekenen

Aannemerselectie
Aanleg glasvezel

Levering Damwanden

Heiwerkzaamheden

Afwerken kade

Legeskosten

Legeskosten

Iegeskosten
Aanleg terminalterrein
Mitigerende maatregelen directiekosten

Mitigerende maatregelen in het veld

Grondverwerving
Directie en toezicht

Uren projectleider

Rente

Onvoorzien

samenvattend

onderzoeken
planontwikkeling

vtu
diversen

Totaal boekwaarde

planontwikkeling

vtu
grondaankopen

civiele techniek
afdrachten
onvoorzien

onderzoek Ecorys Grontmij
onderzoek Ecorys Grontmij
div Loes Mennen
div Loes Mennen

div Diprofilm

div Pro Log BV

pla nontwi kkeling brrl Trimagine

onderzoek Bureau Meervelt
onderzoek Arcadis

onderzoek Oranjewoud (Antea Group)

onderzoek Oranjewoud (Antea Group)

onderzoek Provincie Limburg

planontwikkeling bvr RH DHV

planontwikkeling bvr RH DHV

planontwikkeling bw RH DHV

vtu bw Vogels

vtu bw Vogels

onderzoek Vogels

onderzoek Vogels

div Vogels

vtu bw Vogels

vtu bw RH DHV

onderzoek Vogels

vtu bw Vogels

onderzoek Geofoxx

div Vogels

vtu bw Vogels

vtu bw Vogels

vtu bw RH DHV

vtu bw Vogels

ct Fore Freedom

ct Shipcon

ct FL Liebregts

ct ntb
planontwikkeling GemeenteCranendonck
planontwikkeling GemeenteWeert
planontwikkeling Omgevingsdienst Brabant

ct Van der Zanden

vtu Natuurmonumenten

vtu ntb
verw Versteijnen
vtu Vogels

planontwikkeling 400 uren x € 100,-

1.486.690

7.500

75.000

373.745

50.000 (offerte nog opvragen)

40.000
2.803.087

L40.I54
2.943.24L
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€
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30.71-4

7.364

85

340

1.275

6.260

1.200

730

2.267

2.550

940

3.025

12.460

13.620

6.779

6.900

2.900

2.100

3.400

150

4.300

7.700
2.LOO

4.300
L]-.700

1s0

2.900

6.900

14.900

3.400

20.000

140.000

69.000

370.000
7.743
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(offerte)

(offerte nog opvragen)

onv 5Tovan het totaal

66.890 boekwaarde
34.059 boekwaarde
54.2OO boekwaarde
8.260 boekwaarde

1-63.409 boekwaarde

€

€

47.743
132.500

373.745
2.08s.690

t40.L54

Totaal 2.943.241



Ministerie van Verkeer en Waûerstaat

> Retourðdres Postbus 20904 2500 EX Den Haag

Aan
Gemeente Weeft
t.a.v. de heer M-P-1. Dolders
Postbus 950
6000 AZ Weert

-J

drs. M.E.P. Dierikx

il1

D¡rectorðat-Generaal
Luchtvaart en Mar¡t¡eme
Zaken
Mar¡t¡eme Zaken

Plesmaflweg 1

Den Haag
Postbus 2û904
2500 EX Den Haag

f 070 351 617r

Confactpersoon
H. Taal

T 070 - 35r 1518

Ons kenm€rk
VENWDGLM-20101168

uw kenmérk
2009/9434

B¡jlás€(n)
z

KÐP}T

Datum I februari 2010
Ondemrerp Subsidieverlenang ln het kader van de tijdelijke regeling quick wins

binnenvaarl

Geachte heer Dolders,

Hierbij doe ik u een door mij ondertekende subsidiebeschikking inzake de
aanvraag van de gemeente Weert voor een specifieke uitkering in het kader van
de tíjdelijke regeling quick wins binnenvaar[ toekomen.
De voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt, zijn vastgelegd in
bijgaande beschi kking.

Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is de contactpersoon de heer drs.
H. L Taal.

Ik ver¿oek u in alle eorrespondentie over ciit onderwerp het nummer 50û00ûi274
van deze beschikking te vermelden.

Met vriendelijke groet,

DE STAA\SSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens d{e,
DE DIRECTÊUR-GËNERAAL LUCHTVAART EN MARITIEME ZAKEN,

t¿liË

t & F[8, 2110

üP
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Ministerie van Verkeer en ïVa[erstaat

beschikking

Datum
Nummer
Onderwerp

8 februari 2010
500ûo01274
Subsidíeverleníng in het kader van de tijdelijke regelíng
quick wins binnenvaart

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Gelet op de artikelen 3a, tweede lid, en 28, tweede lid, van het Besluit
Infrastructuurfonds en op artikel 17, vijfde lid, van de Financièle-verhoudingswet;

Besluit:

Arti kel 7 5u bsid i everlen i n g
Aan: -GemeenteWeert

- Postbus 950
- 6000 AZ Weert

(hierna: de ontvanger van de specifieke uítker¡ng) wordt naar aanleiding van de
aanvraag tot subsidieverlening d.d. 2 juni met kenr¡erk 2009/9034 subsídie
verleend, om het proJect "Multimodale haven Weert-Cranendonck" u¡t te voeren
conform de ingediende subsidÍeaanvraag-
De subsidie wordt verleend ¡n het kader van de tijdelijke subsidieregeling quick
wins binnenvaart, als gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 april 2009 met
nummer CEND/HDIZ-2009/472 sector SCH, met inachtneming van de navolgende
artikelen.

Artikel I.1. Subsídi.eperíada
De subsidie wordt verleend voor de duur van de activiteiten zoals beschreven in

de aanvraag voor de període van l januari 2010 Lot en met 1 mei 2011.

Artíkel 2 Suhsìdiebedrag
De subsidie voor het project, zoals bedoeld in artikel 1, wordt bepaald op 50o/o van

de begrote kosten van de investering minus de begrote marktconforme directe
opbr.engsten en bedraagt maximaal t 1.5A2.275,- exclusief BTW.

Een nadere specificatie van de tolale geraamde investeringskosten en de daaruit
voortvloeiende subsidie wordt weergegeven in de bij deze beschikking behorende
bijlage (2):'Berekenìng subsidie',

Ârtikel2.7 BTW
De omzetbelasting voor de investeringskosten van het project, zoals genoemd in

artikel 1, is niet subsidiabel op basis van hel Besluit Infrastructuurfonds'
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Artikel 2,2 Indexeríng
Het subs¡d¡ebedrag, genoemd in artikel 2, wordt verleend op basis van het
prijspeíl 2009. Het bedrag van de specifieke uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd
volgens de lndexering Bruto Overheids Investeringen
(IBOI), zoals toegepast door de Mínister van Financien bij Voorjaarsnota-

Verplichtingen

Artikel 3 ileldinigsplicht
De ontvanger van de specífieke uitkering doet onverwijld schriftelijk mededeling
aan-de Miníster van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de
verstrekking van de specifieke uitkering.

Artikel 3. I Aanbesteding
De ontvanger van de specifieke uitkering handelt in overeenstemming met de
geldende EU-aanbestedingsrichtlijnen en nationale wet- en regelgeving met
betrekking tot het plaatsen van opdrachten.

Artí ke I 3. 2 Bewaa rte rm îj n
De financiële en projectadministratie en de daarbíj behorende stukken worden
tenminste tien jaar na de subsidievaststelling bewaard-

Artikel 3,3 Medewerking aan onderzoek naar besteding
Ten behoeve van de controle op de rechtmatigheid van de besteding van de bij
deze beschikking verleende subsidie ¡s de ontvanger van de specifíeke uitkering
verplicht medewerkîng te verlenen aan een eventueel ondezoek door
accountants, werkzaâm bij de departementale auditdienst van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat.

Àrtiket 3.4
De ontvanger van de specifieke uitkering verleent toegang aan de personen/
belast met het onderzoek, bedoeld in artikel 3.3, en stelt hen in de geiegenheid
alle relevante documenten en gegevens in te zien en daarvan kopieën te maken,
dan wel deze voor nader onderzoek mee te nemen.

Voorschotverlening

Ãrtikel 4 Voorschotritme
Het maximaal te verstrekken voorschot is 80o/o van het in artikel 2 vermelde
subsidiebedrag en is vastgesteld op maximaal € 1.2O1.82Or- Het betaalmoment
is aan de hand van de ingediende liquiditeitsprognose vastgesteld en wordt
uiterfijk 6 weken na bekendmaking van dit besluit betaalbaar gesteld op
bankrekening 28.50,09.303 onder vermelding van nummer 5000û01274.
Het 1' voorschot per 1 maar[ 2010 bedraagt € 1.201.820,-.

Datum
8 februãri 2010

NumÍrer'
5000001274
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Verantwoording

ArtÍ kel 5 Veranfiivoordì ngsÍnformatíe
De ontvanger van de specifieke uitkering legt jaarlijks verantwoording af over de
besteding van de specifieke uitkering conform aftikel 17a van de Financiële-
verhoudingswet via het principe van "single Ínformation single audit" (SISA).

Artikel 5.7
De ontvanger van de specífieke uitkering verzamelt vanaf de oplevering van het
project:
a. cijfermatige gegevens over de jaarlijks gerealiseerde overslagvolumes,
verdeeld naar container, droge en natle bulk, en
b. gegevens over aantallen en typen schepen (naar vaarklasse) die jaarltjks
gebruik maken van de havenlvaarweginfrastructuur na oplevering van cie quick
win.
Indien mogelijk bevat de informatie tevens gegevens over de situatie vòòr
realisatie van de quick win."

Subsidievaststelling

Afti kel 6 Aa nv raa g su b sí d í evaststel I í n g
Indien in de verantwoordingsinformatie, bedoeld ¡n arfikel 5, is opgenomen dat
het project is afgerond, gefdt deze als mededeling als aanvraag tot vaststelling
van de specifieke uitkering.

Artíkel6.l
Blnnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag/ als bedoeld in artikel 6, stelt
de Minister de specifieke uitkering vast-

Artikel6,2
Indien de vaststell¡ngsbeschikking niet binnen dertien weken kan worden
afgegeven. stelt de Minister de aanvrager daarvan in kennis en stelt een redelijke
termijn, waarbinnen de beschikking alsnog kan worden afgegeven.

Betaling

Artíkel 7
De specifieke uitkering wordt betaald binnen zes weken na dagtekening van de
beschikking tot subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten.

Datum
I februârl 2010

Nummer
5000001274

DE STAATSqECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAÏ.
namens dezà
DE DTRECTET-\-CEIVrRnAL LUCHTVAART EN MARITIEME ZAKEN,

drs. M.E.P. Dierikx
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Bijlagen ;

1. Mededeling van bezwaar
2. Berekening subsidíe

Datum
I februari 2010

fìluûtmer
sooooorzz+
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Dðtum
I februari 2010Bijlage t: Mededeling van bezwaar

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes

weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrifL moet worden gericht aan de Min¡ster van Verkeer en

Waterstaat, maar gezonden aan l'iÐlZ, Postbus 20906' 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te
bevätten:

on rárac r¡=n ¡lo in¡lienar.g. r ¡sst r r çr r sqr vJ rr rv ¡v, rvr ,

b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit

waartegen het bezwaarschrift zich rícht;
d, een opgave van de redenen waarorn men zich met het besluit níet kan

verenigen

Nttmmer
5000001274
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Dãtum
I februari 2010

Nummer
5000001274

Bijlage 2: Berekening subsidie

Bedragen in € exclusíef BTW

omschriivino van de kostenpost Kosten in €
a. Studies voor het betrokken Droiect 15.00c
b. Verwervino van onroerende zaken

c. Verounninoen en Leoes 20-ooc

d. Bouwrente
e. Verbruikte materialen
t Werzaamheden van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van
Ce betrokken infrastructuur 2.969.550
g, Bijkomende voorzieningen nod¡g om de betrokken infrastructuur
na voltooiino ziin functie te kunnen vervul[en
h. Met het project samenhangende door de Minister redelijk
qeachte schadeverqoedinqen aan derden

i. Voorlichting over de uitvoering van het project als begeleiding
qedurende de bouw
j. Voorbereiding, administratie en toezicht(VAT) voor zover het
betreft vaarwegen, zijnde tien procent van de kosten, bedoeld in
de onderdelen e,f,q.
k. Verkoop van vriikomende onroerende zaken

l. Verhuur van vriikomende onroerende zaken

Totaal beqrote subsidiabele proiectkosten 3.004.550

Biidraqe V&W 50o/o r.502.275
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

o
Þnbesch¡kk

Datum

Nummer

Onderwerp

14 december 2015
5000001274F
Wijzigingsbeschikking in het kader van de tijdelijke
regeling quick wins binnenvaart inzake het project
"Multi modale haven Weert-Cranendonck"

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 3a, tweede lid, en 28, tweede lid, van het Besluit
Infrastructuurfonds en op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:
Artikel 1.1van de beschikking tot subsidieverlening aan de gemeente Weert,
nummer 5000001274E van 21juli 20L5, wordt vervangen door het hieronder
opgenomen artikel:

Artì kel 7, 7 Su bsidieperiode
De subsidie wordt verleend voor de duur van de activiteiten zoals beschreven in
de aanvraag voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 oktober 2016.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILTEU,
namens deze,
DE DIRECTEUR MARITIEME ZAKEN,

mr. B Gijsbers

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is

bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen, Het bezwaarschr¡ft moet worden ger¡cht aan de Minister van

Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen

Bestuurlijke -Jurid¡sche Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift d¡ent te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de ind¡ener;

b. de dagteken¡ng;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit n¡et kan verenigen.
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provincie linnburg
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Het college van burgemeester en Wethouders
van de gemeente Weert
Postbus 950

6000 AZ WEERT
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C.M. H. J. Engelen-Eijgelshoven
(043) 389 78 68

(o4s) 389 76 84

cmhj.engelen@prvlim bu rg-nl

4maart2919

Afdeling
Ons kenmerk

Uw kenmerk
Bijlage(n)

Bezoekadres:
Limburgtaan't0
NL€229 GA Mâastficht

MOBGP

c4S201000003053
DOC201000022114
VPL 54386
lPLR/MD

Behandeld
Telefoon
Fax
email
Maastricht
Verzonden

Tel + 31 {0)43 38S Sg 99
Fax + 31 {o)43 361 80 99
www.limburg.nl

0l llÄatt ¿0ß

OnderuYerp

Projectsubsidîe mobiliteltsbeleíd.

Project Multimodale haven Weert-Granendonck

Geacht college,

Subsidieaanvraag
Bij brief van 20 mei2009, ingekomen 25 mei2009 en ingeboekt onder nummer DOC200900052768,

heeft u ons veaocht om een provinciale bijdrage voor het project'Multir.nodale haven Weert-

Cranendonck'.
Dit is een project uit de tweede tranche van deTijdelíjke regeling quick wins binnenvaart d-d. 24 april

2009.

Subidiegrondslag
De subsidieverlening vindt plaats onder toepassÍng van artikel 4:23, derde lid, sub c, Awb en het

LÍmburgs Mobiliteitsprogramma e01g-2012). Op deze subsidieaanvraag is de Algemene

Subsidieverordening 2OO4van toepassing (zie website provincie Limburg: www.limþurg.nl).

Besluit
Wij zijn van mening dat het project een bijdrage levert aan een betere benutting van de aanwezige

vaarweg en dat de multimodale haven een stimulans zal zijn voor regionale bedrijven om hun goederen

multimodaal aan- en af te voeren.

Postbus 5700
NL{202 MA Maasticht
postbus@prvlim burg.nl

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

Bereíkbaar víå:

Lijn 1 (richting De Heeg)
Ujn 3 (richting Heugem)
Lijn 8 (ríchting Heer)
ujn 5/ (richting Gulpen)



prov¡ncie limburg
&

W

Derhalve verlenen wij u een eenmalige projectsubsidie van 21Vo uan de investeringskosten met een

maximum van € 691,047,00.

De provínciale bijdrage is een cofinanciering op de subsidie van V&W conform de Tijdelijke regeling quick

r¡rinc hÍnnanvaarl A d 1A nnril 2âñQ
b ¡ YFrr¡ eeYv.

Het subsidiebedrag is gekoppeld aan de bij de uitvoering van het project te behalen resultaten:

- het opleveren van g6n multirnodale haven voor de overslag van bulkgr:erJeren en van containers;

- het opleveren van een overstagtenein ter grootte van t hectare gelegen aan de oosEijde van de

haven-

ln de financíering is als volgt voorzien:

BijdrageV&W: € 1.502.275,AA

B¡jdrage Provtncte:

Gemeente:
Totale investering skosten

f, 691.U41,UU
ç 9,'t1 )29., OnÆ
€ 3.004.550,00

Verplichtingen van de subsídieontvanger
ln het bijzonder wíjzen wij u op de volgende verplichtingen:

- het totale voomoemde resultaat dient daadwerkelijk te worden behaald;

- het project dient uiterlijk 31 december 2011 aan te vangen en 31 december 2013 uitgevoerd ie zijn;

wí32ígingen in de looptijd dienen tijdig vóóraf met opgave van redenen ter goedkeuring aan ons

college te worden voorgelegd (zie voor meer informatie onze 'Beleidsregels verlenging

uitvoeringstermijn gesubsídieerde projecten', ProvÍnciaal Blad 2007, nummer 26).

lndien niet (geheel) en/of niet tijdig wordt voldaan aan bovenvermelde verplichtingen, alsook indien het

beoogde resultaat niet (geheel) wordt behaald, moet u er uitdrukkelijk rekening mee houden dat de

subsidie lager, dan welop nihil kan worden vastgesteld-

Bevoorschotting
Voorschotten worden op uw veftoek tot ten hoogste 80% van de verleende subsidie verstrekt.

Subsidievasbtelling
Met betrekking tot de vereiste goedkeurende accountantsverklaring kan worden volstaan met de

(financíële) verantwoordingsinformaiie bij de gemeentetijke jaarrekening volgens de Single information &

Síngle audit (SiSa-)systematiek. De Algemene Subsidieverordening 2004 is hiertoe recenteliik aangepast'

Gel-rjktijdig met het toezenden van de SiSa-verantwoording aan het Centraal Bureau voor de Statistiek

over het laatste projectjaar dient u de inhoudelijke eindrapportage over het project - onder vermelding van

het kenmerk van deze beschikking - toe te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, afdeling

Vergunningen en Subsidies, Postbus 57AA,6202 MA MAASTRICHT.

De vast te stellen subsidie zal nooit hoger zijn dan het oorspronkelijk verleende bedrag'en nooit hoger

dan het daadwerkelijke tekort (exclusief het verleende subsidiebedrag)-

2DOC2C1 0000221 14



, c f ab

provincie ri mburg

lndien het tekort hoger uitvaft, blijfr de provínciaie subsidie gehandhaafd op het maximale bedrag. Bij een

lager tekort zal de provinciale subsidie naa¡'rato worden verlaagd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de

overige financiering ook naar evenredigheid plaatsvindt.

Met nadruk wordt er op gewezen dat inhoudelijke wijzigingen en wijzigingen in de (subsidiabele) kosten

enlof de inkomsten tijdÍg en vóóraf gemefd dienen te worden aan ons college,

lndien wijzigingen niet tijdig gemeld worden kan de subsidÍe lager c.q. op nihil worden vastgesteld.

Overig
Aan deze subsidieverlening mag u, ook in het geval meer keren (achtereenvolgend) subsidie is verleend,

geen enkele verwachiing ontlenen voor wat betreft eventuele toekomstige subsidieverzoeken uwerzijds.

Wij behouden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de binnengekomen vezoeken, tot een

hernieuwde beleidsafweging en prioritering te komen.

lnformatie
lnformatie met befekking tot deze beschikking kunt u vragen aan Rina Engelen-Eijgelshoven van onze

afdeling Mobíliteit (telefoonnummer: (043) 389 78 68).

Rechtsbescherrning
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bentaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is veaonden een

bezwaarschrift indienen, Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het

bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten mihste bevatten: de naam en hei adres van de

indiener; de datum; een omschrijvíng van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de

redenen van het bezwaar (moiivering). Het bezwaarschrifr moet worden gericht aan: Gedeputeerde

Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, teann Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA

Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wlj u naar www.limþuro.nl en klik vervolgens op de button

'e-loket'.

Gçdeputeerde Staten van Limburg

¡dnens dezen,

fffw.u. span,
atdcJdg sfi oofd Mo b il ite ít
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Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Weert
Postbus 950

6000 AZ WEERT

L7
¿B<lpo :36 -O16

t'

2a I

Ondenrverp

Termijnverlenging

Project Mu ltimodale haven Weert-Cranendonck (20 1 0)

Geacht college,

ln onze beschikking van 4 maart 2010, kenmerk 201000022114,hebben wij u in het kader van de
Algemene Subsidieverordening 2004 en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet
bestuursrecht voor bovengenoemd pro¡ect een subsidie verleend van maximaal € 691.047,00 voor de
periode van 31 december 2011 tot 31 december 2013.

Wij vezoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2012-01939 te
vermelden.

ln uw brief van 17 december 2013, kenmerk2113ft1907, ontvangen 19 december 2013, meldt u dat de
uitvoering van het project vertraging heeft opgelopen. De terminalontwikkeling vindt plaats in twee
verschillende gemeenten en twee verschillende provincies. De bouwvergunningaanvraag strookte niet
met de provinciale milieuvergunning en dit heeft problemen opgeleverd voor de activíteiten in de haven
en het aanpalende gebied. Daarnaast moest er nog een milieuvergunning worden geregeld voor de
realisatie van de terminalactiviteiten, Omdat de investering die gemoeid is met de bouw van de terminal
ruím drie miljoen euro bedraagt, was het raadzaam om eerst de vergunningen te regelen, zodat er
juridisch geen risico is. Dit heeft allemaal geleid tot een uitloop van het project. Daarom vezoekt u ons de
einddatum van het project te wijzigen.

Cluster
E-mail
Zaaknummer
Ons kenmerk
Bijlage(n)

Bezoekadree:
Limburglaan 10

SUB

n.boonekamp@prvlimburg. nl

sAS-2012-01939
2015t29604

Postbus 5700
NL-6202 MA Maaslricht
postbus@prvlimburg.nl

Behandeld N. Boonekamp
Telefoon +31 43 389 74 09
Faxnummer +31 43 361 80 99

Uw kenmerk 028822
Maastricht 4 mei2015

VERZ0NDEN - l, r,tEt 2015

Tel + 31 (0)43 389 99 99 Bankrekening
Fax + 31 (0)43 361 80 99 Rabobank
www.limburg.nl 13.25.75.728

Bereikbaar via:

NL-6229 GA Maastricht
Lijn I (richting De Heeg)



Het vezoek kon pas in behandeling worden genomen nadat wij een afschrift hadden ontvangen van het
Ministerie van lnfrastructuur en Milieu waarin zij akkoord gaan met de verlenging. Dit afschrift hebben wij
op 20 februari 2015 ontvangen.

Wij hebben uw vezoek getoetst aan de Beleidsregels verlengíng uitvoeringstermijn gesubsidieerde
projecten. Wij zijn van mening dat uw vezoek voldoet aan artikel 3 en gaan akkoord met het wijzigen van
de einddatum naar 31 december2016.

Dit betekent dat de aanvraag tot subsidievaststelling/eindafrekening moet zijn ingediend vóór 1 juli 2Ol7

Wíj wijzen u erop dat deze termijnverlenging eenmalig is. Als u niet kunt voldoen aan de nieuw gestelde
termijn, zal dat leiden tot een verlaging of intrekking van de subsidieverlening, een tagere
subsidievaststelling of een subsidievaststelling op nihil: Tenslotte wijzen wij u erop dat de overige
voorwaarden, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking, onverkort van toepassing blijven.

lnformatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker

Rechtsbeschermin(¡
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is vezonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezutaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Juridische Zaken en lnkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. P.W.J.M. van Tilburg
senior cluster Su bsidies

22015t29604


