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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg

Luchthaven Rotterdam

T.a.v. de heer J.K. Poot

Zuid Hollandplein 1

2596 AW  DEN HAAG

 

Datum 11 mei 2021

Betreft Subsidieverlening inzake CRO luchthaven Rotterdam

2021

Geachte heer Poot,

Met uw aanvraag van 15 oktober 2020, vraagt de Stichting Ondersteuning

Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam, subsidie voor voorgenomen

activiteiten in 2021 van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer 5000004843 en

zaaknummer 31169784. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van € 70.000,=. Dit bedrag is inclusief alle

eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW.

De subsidie is gebaseerd op artikel 17 van de begroting 2021 van het Ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat j°  artikel 4:23, derde lid, onder c, van de

Algemene wet bestuursrecht.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever

voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de voorgenomen activiteiten in 2021 van de

Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam zoals beschreven in het

jaarplan en begroting 2021.

De subsidieontvanger vormt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van

de Algemene wet bestuursrecht.

De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 20% van het jaarlijkse subsidiebedrag.

De egalisatiereserve bedraagt ten laagste € 0.

De egalisatiereserve wordt uitsluitend besteed aan activiteiten waarvoor de

subsidie in dat boekjaar is verleend.

De besteding van de egalisatiereserve wordt verantwoord met het Jaarverslag.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op

31 december 2021.
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Motivering bij het besluit

De subsidie wordt verleend conform de aanvraag en wordt verleend voor het

kalenderjaar 2021.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van

toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is

opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de

eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Regeling commissie regionaal overleg burgerluchthavens van nationale

betekenis, kenmerk IENM/BSK-2012/145416 d.d. 14 augustus 2012;

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U

moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen

zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is

dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel

zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan

de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander

bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u

daarvan onverwijld mededeling. 

Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk

bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u

contact op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording 

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een aanvraag tot vaststelling,

voorzien van het Jaarverslag 2021 in. Aan de hand van het Jaarverslag 2021 

toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat

is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

De aanvraag tot vaststelling dient u uiterlijk 1 april 2022 te zenden aan:

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

t.a.v. FIB-UDAC-F&I/team Subsidies

Postbus 20906

2500 EX Den Haag,

of per e-mail aan: postbusIBIsubsidies@minienw.nl. 
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Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het

niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de

subsidie geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen.

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op

het tegengaan van misbruik bij subsidieverstrekking.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag, zijnde 

€ 70.000,=.

Het voorschot maak ik binnen zes weken na verzending van dit besluit aan u over

op                             onder vermelding van 5000004843.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22

weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling

vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw

contactpersoon, mevrouw ir. P. Boersma.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

HET AFDELINGSHOOFD LUCHTRUIM EN REGIONALE LUCHTHAVENS,

mw. drs. M.J.H.A. van Giezen
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Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde
contactpersoon. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een

bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is
bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling
Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag. 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 

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 niet kan verenigen; 
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. 
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. 
Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend. 

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de
machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u
documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van
de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de
rechtspersoon op te treden. 


