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Aanleiding


De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in algemene raadscommissie
van 15 september 2011 door dhr. C. Roem.

Kernboodschap
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?
Achterliggende vraag: Inzicht verschaffen in de afwikkeling van de subsidietegoeden Oude
Hof.
Toezegging: De raad wordt door middel van een memo geïnformeerd over de afwikkeling
subsidietegoeden Oude Hof.
 Waar wil het college informatie over verschaffen?
De raad heeft in 2007 het Globaal inrichtingsplan Oude Hof vastgesteld. In de jaren hierna is
de uitvoering voorbereid en hebben renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden. Voor de
renovatie van het Oude Hof zijn door Rijk en provincie subsidiegelden toegezegd. Naar nu
blijkt is een deel van de toegezegde gelden voor het Oude Hof niet meer te incasseren. In dit
memo wordt de stand van zaken weergegeven.


Beantwoording van de vraag of uitwerken van de informatie.

Overeenkomst met Ministerie van LNV en Provincie van november 2000 inzake
terugbetaling subsidies Berger Benedenbos/Weiderecreatiegebied
In de jaren zestig en zeventig heeft de voormalige gemeente Bergen NH gronden gekocht in
het buitengebied. Deze aankopen zijn destijds voor 75 % gesubsidieerd door het Ministerie
van CRM en voor 15 % door de provincie Noord-Holland. De gronden werden aangekocht
voor het inrichten van het “Berger Benedenbos” en later het “Weiderecreatiegebied”. Door
diverse ontwikkelingen en het veranderen van inzichten op zowel gemeentelijk, provinciaal
en rijksniveau heeft de genoemde inrichting nooit plaatsgevonden. De gemeente heeft toen
in totaal 109 hectare aangekocht waarvoor het Ministerie ƒ 1,8 miljoen en de provincie
ƒ 360.000,-- subsidie hebben verstrekt.
Vanaf 1992 heeft het Ministerie (i.c. LNV) zich ingespannen om de betaalde subsidie terug te
vorderen vanwege het feit dat zowel het “Berger Benedenbos” als het
“Weiderecreatiegebied” nooit zijn gerealiseerd. Na uitvoerige onderhandelingen tussen de
gemeente, de provincie en het Ministerie van LNV is uiteindelijk in november 2000 tussen

partijen een overeenkomst gesloten inzake de terugbetaling van subsidies en verkoop van
gronden
In deze overeenkomst zijn - voor zover in casu van belang – de volgende bepalingen
opgenomen:
a. De gemeente betaalt aan de Staat een bedrag van ƒ 1.828.185,--(artikel 2.2).
b. De gemeente betaalt aan de provincie een bedrag van ƒ 365.637,--. (artikel 2.3)
c. De gemeente krijgt zowel van de Staat als de provincie een tegemoetkoming voor de door
haar gemaakte administratie-, beheer- en projectkosten ten bedrage van ƒ 200.000,--. Deze
bedragen worden verrekend met de bedragen als genoemd onder a en b. (artikel 3).
d. Na gezamenlijk overleg zullen de Staat en de provincie de van de gemeente ontvangen
bedragen herinvesteren in de gemeente. Deze herinvestering vindt binnen 4 jaar plaats op
voordracht van door de gemeente voorgestelde voorzieningen welke passen binnen de
gestelde en nog te stellen beleidskaders van het Ministerie en de provincie met betrekking
tot openluchtrecreatie en dienen ten behoeve van voorzieningen voor de opvang van de
recreatieve druk (artikel 4).
e. De gemeente is gehouden de betreffende gronden te verkopen aan BBL voor een prijs
van ƒ 5,-- per m² (artikel 5).
Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 2,3 en 5 van de overeenkomst heeft de
gemeente de verschuldigde bedragen betaald en verder de gronden verkocht aan BBL.
In het kader van de uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van de overeenkomst heeft de
gemeente in 2003 een brief verzonden aan respectievelijk LNV en de provincie. In deze
brieven (die qua inhoud gelijkluidend zijn) stelt de gemeente dat het tegoed doet de
gemeente voorstellen om het tegoed, te weten ƒ 1.628.185,-- bij LNV en ƒ 165.637,-- bij de
provincie, te besteden.
In antwoord op genoemde brief deelt de provincie mede, dat het tegoed van de gemeente
volgens hun gegevens € 78.660,-- bij de provincie en € 775.326,-- bij het Rijk bedraagt. De
provincie heeft bij deze brief ingestemd met:
1. het besteden van € 360.000,-- van het tegoed aan de realisatie van de brug en de tunnel
die onderdeel zijn van de fietsverbinding van het HAL-gebied met de kust;
2. het besteden van het resterende deel van het tegoed, bijna € 494.000,-- aan het project
het Oude Hof.
Bij brief van 13 november 2008, deelt de provincie de gemeente mede, dat er nog een
subsidie ten bedrage van € 78.660,-- open staat die is verleend in verband met het tegoed
van de gemeente Bergen bij provincie en Rijk. Bij brief van 9 december 2008 heeft de
gemeente in antwoord op deze brief een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend ten
behoeve van het project “herinrichting Oude Hof”. Deze aanvraag betrof een bedrag van
totaal € 31.523,--. Bij deze brief verzoekt de gemeente om het resterende deel van het
tegoed ad € 47.137,-- open te laten staan totdat de werkzaamheden in het Oude Hof zijn
afgerond. De provincie heeft de ontvangst van de aanvraag van de gemeente bevestigd. In
het archief is geen besluit aangetroffen waarin de provincie een besluit heeft genomen op
deze aanvraag.
De mogelijkheden voor de gemeente om eventueel nu nog rechten te (kunnen) doen gelden
op het subsidietegoed ten bedrage van € 775.326,-- bij LNV (thans E,L& I) zijn nagenoeg
nihil en wel om de volgende redenen:
a. De gemeente heeft sinds april 2004 geen contact gehad met LNV over de besteding van
het subsidietegoed;
b. De subsidie vanwege het Rijk zou betaald worden in het kader van de subsidieregeling
gebiedsgericht beleid. Deze subsidieregeling is echter inmiddels vervallen.

c. In het contract van november 2000 is de bepaling opgenomen dat de herinvestering van
de teruggevorderde subsidiegelden plaats zou vinden binnen 4 jaar. De gemeente heeft
nadien bij LNV geen verzoek ingediend om deze termijn te verlengen.
De mogelijkheden voor de gemeente om nu nog rechten te (kunnen) doen gelden op het
subsidietegoed van € 78.660,-- bij de provincie zijn nog reëel en wel om de volgende
redenen:
a. de provincie heeft de aanvraag van de gemeente van 9 december 2008 nog niet
afgehandeld en heeft verder nog geen besluit genomen over het verzoek van de gemeente
ten aanzien van het resterende deel van het tegoed.
b. de gemeente heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst tot op heden steeds overleg
gehad met de provincie over de besteding van dit subsidietegoed.
Subsidie in het kader van de Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie
Noord-Holland 2004 voor het project Herinrichting/groot onderhoud Oude Hof.
In 2004 heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie voor het project
Herinrichting/groot onderhoud Oude Hof voor een bedrag van € 1.000.000,--. Hierop heeft de
provincie in 2004 een subsidie toegekend voor dit project ten bedrage van 50 % van de in
aanmerking komende kosten hiervan tot een maximum van € 500.000,--.
In 2010 heeft de gemeente de aanvraag ter vaststelling van de subsidie ingediend. Per email van 3 januari 2011 heeft de gemeente de hoogte van het bedrag op basis waarvan de
aanvraag is gedaan verhoogd naar € 501.415,-- e.e.a. op grond van bevindingen van onze
accountant.
Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de provincie de in het kader van de Deelverordening
vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 verleende subsidie voor dit
project vastgesteld op een bedrag van € 250.707,50, zijnde 50 % van het ingediende bedrag.
Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.
Vervolg
Gezien het bovenstaande heeft ons college besloten het project ‘Renovatie Oude Hof ‘ af te
sluiten, maar wel in gesprek te blijven met de provincie met betrekking tot het tegoed van
€ 78.660,- voor het Oude Hof. Hierover gaat bestuurlijk overleg plaatsvinden. Verder is
besloten om het verlies wat we zeker hebben op dit project ad € 24.550,66 reeds bij de
jaarrekening 2011 af te schrijven. Resterende renovatiewerkzaamheden in het Oude Hof
worden objectsgewijs opgepakt.

