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BESCHIKKING   

ZZL.33002 project: 

"Maatregelen waardevol Waterloopbos fase 2 (2017-20211)" 

 

 

Geachte mevrouw 

 

Op 2 oktober 2017  ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de uitvoering van het project  

"Maatregelen waardevol Waterloopbos fase 2 (2017-2021)" In deze beschikking staat hoe wij uw 

aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. Daarnaast vermelden wij welke prestaties 

wij van u verwachten, welke verplichtingen u dient na te komen en hoe u deze subsidie moet 

verantwoorden. 

 

1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en 

beoordeeld op grond van de toetsingscriteria van het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk 

Flevoland 2012-2020 (ZZL-NF). Uw aanvraag voldoet aan de criteria passend onder maatregel 3, 

‘Versterken en uitbreiden van toeristisch potentieel’ van het ZZL-programma. Op basis van uw 

aanvraag hebben wij besloten u een subsidie te verlenen voor de uitvoering van het projectplan 

"Maatregelen waardevol Waterloopbos fase 2 (2017-2021)" door Natuurmonumenten van maximaal 

€ 1.500.000, zijnde 67% van de subsidiabele kosten ten bedrage van € 2.245.250. De beschikking 

wordt afgegeven onder voorbehoud van een positief besluit van de gemeente Noordoostpolder voor 

de cofinanciering van het project. Verwachting is dat het besluit medio november bekend is. 

De looptijd van het project is van 12 september 2017 tot en met 30 december 2021. 

 
2. Prestatieafspraken 

De subsidie die u ontvangt, wordt gebruikt om de volgende activiteiten zoals beschreven in het door 

u ingediende projectplan uit te voeren: 

- De realisatie van een nieuwe entree, met publiekstrekker Deltamonument, een parkeervoorziening  

  en verbetering van de bereikbaarheid; 

- Het inrichten van een Waterloopspeelbos, incl. zichttoren; 

- Het beter lees- en beleefbaar maken van modelplaats Golfbak, Nigertocht en stuwen; 

- Multimedia presentatie van ‘Building with nature’ als voorbeelden van de waterloopkunde van de  

  21e eeuw. 

 
  



 

 

 

Bladnummer 

2 

Ons kenmerk: 

2135854 

 
Resultaten van het project: 
- Nieuwe entree Waterloopbos 
- Deltamonument  
- Verbeterde aanrij-infrastructuur 
- Parkeervoorziening (ca. 200 plaatsen) en verbeterde aanrij-infrastructuur (wandelen, fietsen en  
  autoverkeer) en bebording vanaf de openbare weg 
- Het Waterloopspeelbos als een plek in het Waterloopbos waar water beleefbaar is voor kinderen in  
  een rolstoel en andere kinderen 
- Een kijktoren (ong. 4 m. hoog) 
- Toegang speelbos over de Nigertocht 
- 1 beter lees- en beleefbare modelplaats incl. aansluitende stuwen 
- 1 beter leesbare Nigertocht 
- Interactieve media en routeinformatie ‘building with nature’ 
- Multimediapresentatie ‘building with nature’ in bezoekerscentrum 
- Toename van 75.000 nieuwe bezoekers 
- Verdubbeling van de bruto bestedingen van bezoekers 
- Directe arbeidsplaatsen van 3 fte in de projectperiode 
- Indirecte arbeidsplaatsen, tijdelijk 25 fte op mbo niveau en 6 op hbo niveau 
- 1 startende horeca ondernemer 

 

3. Verplichtingen aan de subsidieverlening 

In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen: 

- U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet het  

  ons direct schriftelijk melden als u: 

  - de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland; 

  - de verwachte prestaties niet kunt halen.  

    In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan  

    gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie. 

- In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties dient u te  

  melden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie vanuit het ZZL-NF  

  programma.  

- Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig mogelijk  

  hiervan schriftelijk op de hoogte. 

- Voor de aanvullende verplichtingen verwijzen wij u naar de ASF.  

 

4. Uitbetaling van de subsidie 

De subsidie wordt volgens onderstaand schema op uw bankrekeningnummer NL58 INGB 0666028524 

overgemaakt ten name van Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, onder 

vermelding van ZZL Waterloopbos. 

 

1 december 2017       € 200.00 

15 april 2018        € 300.00 

15 april 2019        € 350.00 

15 april 2020        € 300.00 

15 april 2021        € 200.00 

Na acceptatie eindverslag en financiële verantwoording  € 150.00 

Totaal         € 1.500.000 
 

Bij de definitieve subsidie vaststelling, op basis van de door de provincie geaccepteerde 

subsidiabele kosten, wordt bij de slotbetaling de eerder verstrekte voorschotten in mindering 

gebracht. Indien er teveel aan voorschotten is betaald zal het resterende deel worden 

teruggevorderd. 
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5.  Tussentijdse voortgang 

Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar dient u een financiële rapportage in van het 

project tesamen met een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten en 

prestaties zijn gerealiseerd. U dient hierbij eenzelfde systematiek aan te houden als in uw 

ingediende werkplan. In uw financiële voortgangsrapportage heeft u een overzicht opgenomen 

conform de opzet van de begroting. In de toelichting geeft u aan waardoor eventuele inhoudelijke 

en/of financiële afwijkingen zijn veroorzaakt. 

 
6. Aanvraag tot vaststelling van de subsidie 

Na afloop van de project periode dient u een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie in. De 

aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk op 1 april 2022 in ons bezit zijn. Wanneer u niet tijdig een 

aanvraag tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de subsidie lager of zelfs op € 0,00 

vast te stellen1. Bij uw aanvraag tot definitieve vaststelling bevat uw aanvraag een 

controleverklaring2 met een rapport van bevindingen door een onafhankelijk accountant, waaruit 

blijkt dat u zich heeft gehouden aan de verplichtingen zoals beschreven in de Algemene 

Subsidieverordening Flevoland 2012, de afzonderlijke beschikking(en) en eventuele nadere 

(subsidie)regels. 
 

7. Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht 

Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om: 

- de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;  

- de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 kunt u raadplegen op de internetsite van onze 

provincie: http://www.flevoland.nl/Loket/Subsidies/Wet-en-regelgeving-bij-subsidies. 

 

8. Kennisgeving algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

Op grond van artikel 53 AGVV, in samenhang met artikel 11 AGVV, wordt onderhavige 

subsidiebijdrage aangemeld bij de Europese Commissie: https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/ 

kennisgevingen-staatssteun. Aangezien er op dit moment geen sprake is van een exploitatiewinst 

voor de in aanmerking komende kosten dient u op grond van het terugvorderingsmechanisme 

jaarlijks aan de provincie te melden of er mogelijk toch sprake is van een exploitatiewinst. 
 

9. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken? 

Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer ZZL.33002. Voor vragen kunt u contact opnemen 

met … , telefoonnummer … , e-mailadres … . Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in 

bijgaand informatieblad lezen wat de mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken 

u om in uw correspondentie dit dossiernummer duidelijk te vermelden. 
 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal         L. Verbeek 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Artikel 4:46, 2e lid, artikel 4:48, 1e lid en artikel 4:49, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht 
2 ASF art. 24, lid 2c 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 

Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 

dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 

bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 

een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 

tegen het niet op tijd nemen van een besluit en B) tegen het besluit door een andere 

belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en 

dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de 

bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het 

geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter. 

 

Proceskostenvergoeding 

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 

bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  

kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 

bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 

rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 

uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 

van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 

heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 

genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 

 


