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Geachte heer Kortman, 

In uw brief van 26 november 2018 stelt u een aantal vragen over de rechtmatigheid van de 
verleende subsidie aan de verenging Natuurmonumenten voor de verwerving van circa 16 ha 
landbouw grond gelegen in de gemeente Brummen. Daarnaast stelt u nog aanvullende vragen over 
reeds verstrekte subsidie in de afgelopen 5  jaren, de openbaarheid van besluiten die worden 
genomen door ons college van Gedeputeerde Staten en de afstemming van onze subsidieregeling 
voor het aankopen van grond met de aankoopregeling die door de Europese Commissie is 
goedgekeurd. 
Hierna worden uw vragen beantwoord. 

Ad vraag a en b 
De subsidie voor de aankoop van 16 ha landbouwgrond gelegen in de gemeente Brummen die door 
ons college is verleend aan Natuurmonumenten vloeit voort uit onze subsidieregels "Regels Ruimte 
voor Gelderland" hoofdstuk 4,  paragraaf  4.4  "Grondverwerving ten behoeve van het Gelders 
Natuurnetwerk". 
Deze regels zijn te vinden op https://www.gelderland.nl/Subsidies  
De regels zijn opgesteld met in acht neming van de door de Europese Commissie goedgekeurde 
subsidieregeling grondvererving ten behoeve van natuurbehoud zoals bedoeld in het door u 
aangehaalde goedkeuringsbesluit. 

Ad vraag cend; 
Voor een overzicht van de verleende subsidies verwijzen wij u naar het subsidieregister op onze 
website (https://www.gelderland.nl/Subsidies-algemene-informatie). In dit maandelijkse register 
publiceren wij wie subsidie heeft ontvangen, welk bedrag en waar de subsidie voor bedoeld is. Dit 
register gaat terug tot 2012. 
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Ad vraag e 
Een overzicht van de door het college genomen besluiten vindt u op 
https://www.gelderland.nl/Agenda-en-besluiten/Besluiten-van-Gedeputeerde-Staten.html. Vanaf 
1januari 2019 zijn de besluiten van ons college zijn wel openbaar. Een kopie van de door u 
gevraagde beschikking vindt u in de bijlage. Privacy gevoelige informatie is onleesbaar gemaakt. 

Ad vraag f en g 
De gronden waarvoor aan Natuurmonumenten subsidie is verstrekt waren niet in eigendom van de 
provincie. In dat geval zou er sprake zijn van een ondershandse niet openbare verkoop. Dat is op 
grond van ons Grondbeleid wat is vastgesteld door Provinciale Staten niet toegestaan. 
Uitzonderingen hierop zijn verkopen aan mede overheden ter ondersteuning van de uitvoering van 
hun publiekrechtelijke taken. 

Ad vraag h 
Op grond van onze subsidieregels kan een ieder die grond wil kopen die voldoet aan de 
voorwaarden die beschreven zijn in onze regels een subsidieverzoek indienen. Dat heeft 
Natuurmonumenten ook gedaan. Op deze wijze zijn wij bekend geraakt met de 
aankoopmogelijkheid. Vervolgens is de aanvraag aan de voorwaarden getoetst en heeft 
subsidieverlening plaatsgevonden. 

Ad vraag i 
Op grond van de regeling kan een ieder die grond wil kopen die voldoet aan de voorwaarden zoals 
gesteld in onze regels subsidie ontvangen. Vaststelling van de toegezegde middelen vindt echter 
niet eerder plaats nadat de acte van transport door ons is ontvangen. Ook dit is vastgelegd in de 
regeling. 

Met vriendelijke groet, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

Ernst Boere  
Ply.  programmamanager Natuur en Landschap 

Bijlage(n) 
. 	Subsidiebeschikking Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
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Datum 	 Zaaknummer 

7 november 2018 	 2018-010362 
0n8erwerp 

Besluit op uw subsidieaanvraag 
Programma Natuur en Landschap 
Project lJsselvallei 2018 02 15866 

Geachte 

0p 20 augustus 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 
2018-010362. Wij verzoeken u in al uw correspondentie betreffende dit project naar dit zaaknummer 
te verwijzen. 

Uw aanvraag 
U heeft een subsidie aangevraagd van € 821.09136 voor de uitvoering van het project lJsselvallei 
201802 15866 in het kader van het programma Natuur en Landschap. 
Uw project bestaat uit de Grondverwerving binnen GNN, voor een perceel groot 16.41.86 ha. ter 
omvorming tot nieuwe natuur. 

Besluit 
Wij hebben besloten u, op grond van artikel 4.4.1 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, 
eenmalig een subsidie te verlenen van maximaal € 817.261-- (afgerond). 

Het subsidiebedrag is aangepast voor wat betreft de kosten van de taxatie. De taxatiekosten gelden 
voor de taxatie van het gehele 	 ische bedrijf. De te verwerven gronden maken daar deel van uit. 
In waarde uitgedrukt is dat Ca 	De vergoeding hiervoor bedraagt derhalve 	hetgeen 
eveneens geldt voor de notarisko en. De berekening van de subsidie is als voEgt 

Taxatiewaarde 
Taxatiekosten. 
Notariskosten 

Totaal €81726 1.39  

Wij attenderen u op de in deze beschikking opgenomen verplichtingen ten aanzien van de uitvoering 
van uw project en de aanvraag tot subsidievaststelling. 

ielicJiIngns bij Provincieloket 

e-mailadres 	postgelderland.nl  

IrI&oosnurnrnor (026) 359 99 99 

BNC Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50 10.824 
l8AN-nunirtier N1—748NGI (0285010824 
BIC-code van de BNG BNGHN!20 

btw-nummer NL001825100 003 
Kvt<-riumnue 51468751 
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Staatssteunaspect 
De activiteiten waarvoor wij subsidie verlenen zijn door de Europese Commissie bij beschikking van 
13 juli 2011 met kenmerk N308/2010 definitief goedgekeurd. Bij onderhavige subsidieverlening is 
daarom sprake van geoorloofde staatssteun. 

Prestaties 
U ontvanat een subsidie voor de 

8mm me  

omschrijving van deze prestaties 

Financiering 
De financienna is als 

van 16.41.86 hectare natuurambitieterrein 

op uw aanvraag. 

Gelderland .  
ontvanerJ 

  

Wij wijzen u erop dat wanneer de voorgenomen prestaties niet zijn gehaald, de subsidie lager wordt 
vastgesteld. Kosten gemaakt voor 20 augustus 2018 komen niet voor subsidie in aanmerking 

Verplichtingen 
Leveren van prestaties: U levert de prestaties overeenkomstig uw projectvoorstel.  

Moldings  plicht. 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; 
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: Hel project dient op 31 januari 2020 te zijn afgerond. 

2 

axatiekosten 

Notariskosten 
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Overeenkomst 
Binnen een termijn van twaalf weken na verzenddatum van deze beschikking komt u met ons een 
overeenkomst overeen waarin het gestelde onder artikel 4.4.7, zesde lid onder a en b, van de Regels 
Ruimte voor Gelderland 2016 is opgenomen. Notariskantoor Tap & van  Hoff  notarissen (Marinus 
Naefflaan 16, 7241 GD Lochem) handelt namens de provincie Gelderland de overeenkomst af. De 
notaris neemt hierover contact met u op. De overeenkomst wordt na ondertekening in de openbare 
registers ingeschreven. 

Bevoorschotting 
Wij verstrekken u voorts op basis van artikel 21, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening 
Gelderland 2016 een voorschot van € 653.808,80 (80% van de verleende subsidiei. Dit voorschot 
wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op lBAN-rekeningnummer 	 op 
naam van Vereniging Natuurmonumenten onder vermelding van het zaaknummer 2018-010362. De 
wettelijke termijn voor betaling bedraagt zes weken, maar wij streven ernaar de betaling binnen drie 
weken te verrichten. 

Subsidievaststelling 
U dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie binnen dertien weken na inschrijving van de 
kwalitatieve verplichting in, maar uiterlijk op 30 april 2020 in. De subsidievaststelling geschiedt op 
basis van een eindrapportage van het project. Deze bevat minimaal een' 
- 	Een afschrift van de notariële akte van levering van het terrein, 
- 	Een afschrift van de in de openbare registers ingeschreven kwalitatieve verplichting: 
- 	Een afschrift van het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. 

Controle 
Wij willen u erop wijzen dat u alle op het project betrekking hebbende inhoudelijke bewijsstukken, 
zoals bijvoorbeeld fotomateriaal of krantenartikelen en financiele bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld 
aankoopbonnen of facturen waarmee u kunt aantonen dat de prestaties werkelijk geleverd zijn, tot 
minimaal twintig 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 
De aanvraag tot vaststelling wordt 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.nlfsum, u kunt hiervoor de knop registreren gebruiken. 
- 	Indien het betreffende project niet in uw overzicht wordt getoond kunt u een email verzenden naar 

post@gelderland.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 rol 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. 
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Contact en informatie 
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met het Provincieloket. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en wensen u veel succes toe met 
de uitvoering van uw project. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

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. Op 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. 



Orovincte 

Tap & van  Hoff  notarissen 
Marinus Naefflaan 16 
7241 GD Lochem 
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