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OPENBAAR 
III lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll Zaaknummer verwijsnummer 

16004635 16000561 

onderwerp Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische waardevolle 
boerderijen in 2016 

voorgesteld besluit subsidie 2016 (arrangement 2) verlenen van maximaal € 15.993,-
(exclusief BTW) aan SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle 
boerderijen. 
Voorschot van € 11.995,- uitbetalen na indiening factuur. 
activiteit 72105 voorbereiding gebiedsgerichte/ontwikkelingsgerichte 
projecten 

aanleiding In 2016 start SCEZ met het uitvoeren van een inventarisatie van 
cultuurhistorische waarden van boerderijcomplexen, in samenwerking met 
St. Landschapsbeheer Zeeland. Financiering voor dit project is grotendeels 
gevonden in de begroting van SCEZ. Omdat de inventarisatie niet volledig 
bekostigd kan worden uit de Integrale Kostensubsidie van SCEZ, wordt 
voor een bedrag van € 15.993,- een beroep gedaan op de begrotingspost 
voorbereiding gebiedsgerichte/ontwikkelingsgerichte projecten. 
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Beslisnota GS vSKA Provincie 

^Zeeland 
overwegingen en advies 
motivering besluit 

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat het provinciaal beleid ten aanzien van behoud van 
cultuurhistorisch waardevolle boerderijen aanpassing behoeft. Om die reden is er voor gekozen 
een selectie te maken van cultuurhistorisch meest waardevolle boerderijen. 
Inmiddels is een voorselectie gemaakt van 426 boerderijen. Deze boerderijen worden door SCEZ 
en SLZ nader geïnventariseerd op meerdere aspecten. 

Financiering van dit project wordt deels gevonden in de begroting van SCEZ. Omdat de 
inventarisatie niet volledig bekostigd kan worden uit de Integrale Kostensubsidie van SCEZ, wordt 
voor een bedrag van € 15.993,- een beroep gedaan op de begrotingspost 
vnnrhereiding gebiedsgerichte/ontwikkelingsgerichte projecten. In een eerder stadium heeft u voor 
SLZ tot een gelijke constructie besloten. 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

consequenties besluit 

financiële consequenties 
€ 15.993," (ex.BTW) verlenen uit activiteit 72105 voorbereiding 
gebiedsgerichte/ontwikkelingsgerichte projecten 

juridische consequenties 

personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig. 

inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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Gedeputeerde Staten 

ons kenmerk: 

bericht op brief van: 14 januari 2016 

uw/ kenmerk: 

Het bestuur van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
T.a.v. de heerW.H.P. Scholten 
Postbus 49 
4330 AA MIDDELBURG 

afdeling; Ruimte 

bijlage(n): 

onderwerp: 

doorkiesnummen 

behandeld door: 

Subsidie 2016 inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen 

verzonden: Middelburg, 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw brief van 14 januari 2016, waarin u subsidie verzoekt voor de inventarisatie van 
cultuurhistorische waardevolle boerderijen in 2016, delen wij u het volgende mee. 

Besluit 
Wij hebben besloten u voor het jaar 2016 een subsidie te verienen van maximaal € 15.993,- (exclusief 
BTW) voor het inventariseren van 200 cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in de provincie Zeeland. 

Wij verzoeken u bij toekomstige correspondentie over deze subsidie het kenmerk van deze brief te 
vermelden. 

Motivering 
Het uitvoeren van een selectie van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang past in 
ons beleid voor Ruimtelijke Ontwikkeling en in ons Cultuurbeleid. 

Prestatieafspraken en prestatiebewiizen 
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld: 

In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland voert u een inventarisatie uit van de 
cultuurhistorische waarden van minimaal 200 Zeeuwse boerderijcomplexen conform de werkwijze in 
het vastgestelde Plan van Aanpak d.d. 12 januari 2016 en in samenwerking met Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland. De volgorde van gemeenten waarin deze inventarisatie zal 
plaatsvinden, zal in overieg met de Provincie worden bepaald. 

Als prestatiebewijs geldt: 
de complete digitale dossiers van deze boerderijen, zoals beschreven in het Plan van Aanpak d.d. 
12 januari 2016. 

Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij wijzen u 
hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat dat u ons onverwijld 
schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat: 

de activiteit of prestatieafspraak waarvoor subsidie is verieend niet, niet tijdig of niet geheel zal wor
den verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet kunnen 

Meldplicht 



niet, niet tijdig of niet getieei aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen zal 
worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op tijd kunnen 
indienen van de verantwoording). 

Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van het project schriftelijk bij ons te 
melden. 

Overige verplichtingen 
• Indien door u wordt besloten dat de gesubsidieerde activiteit niet meer zal plaatsvinden, dient u ons 

hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het door u ontvangen subsidiebedrag binnen 4 weken aan 
ons terug te betalen. 

• Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat de activiteit mede mogelijk is 
gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te geschieden via de door 
u te gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze subsidie een 
bewijsstuk te overleggen. Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 
2013, waarin staat dat indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 
5% van het toegezegde subsidiebedrag met een maximum van € 800,- wordt verlaagd. 

Bevoorschotting 
Wij verlenen u een voorschot van 75% op de subsidie € 11.995,-
Verhoging met de BTW-component van 21 % € 2.519.-
Totaal €14.514,-

Voor uitbetaling van het voorschot dient u eerst een factuur aan ons te sturen. Het voorschot zal daarna 
worden overgemaakt op rekeningnummer onder vermelding van het kenmerk van 
deze brief. 

Verantwoording en vaststelling 
Ter vaststelling van de subsidie 2016 dient u ons uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 1 
april 2017, de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit het hierboven genoemde 
prestatiebewijs en een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat de provincie uw project 
subsidieert. 

U kunt de stukken zenden naar: 
Provincie Zeeland 
Afdeling Juridisch, Inkoop en Subsidies 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG 

Wij zullen vervolgens overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in dat we beoordelen of u heeft 
voldaan aan de verplichtingen om vervolgens het subsidiebedrag definitief te bepalen. 
De subsidie wordt vastgesteld conform artikel 1.8.8 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin 
staat dat de subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk, uit de prestatiebewijzen 
blijkende, gerealiseerde prestatieafspraken. 

Openbaar 
De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is 
openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en adresgegevens, 
die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden geanonimiseerd. 

SubsidieverordeningZ-besluit 
Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat uw subsidie wordt verleend op basis van arrangement 
2, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.8.1 tot en met 1.8.8 van het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website http://loket.zeeland.nl/subsidies/. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften. 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
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U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. 
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden 
dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 
0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-
procedures/bezwaar-maken. 

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht. Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de 
behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 
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