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Gemeente Leiderdorp
t.a.v. het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 35
2350 AA Leidgrdgyp Gerneenscl^laoi;ielijke Regeling ibe Oikile ifizjnzoifie

Postbus iii
2400 AA Alphen aan den Rijn

Corresponcientle~ eri bezoekadres secretaris
šiiiedhiliisplein L

ßiloheneen den Rijn

Uw lšenmerk UW briei van: Ons kenmerk Aioheri aan tien iiljn

Z14/000783/865 14 april 2014 ORZ/2014/019 20 november 2014

lâeljrleiil:

Beschikking

Geacht college,

Op 16 mei 2014 heeft het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzone kennis genomen
van uw pro-forma bezwaarschrift naar aanleiding van de beschikking voor een bijdrage
van 6 8.600.000,~~ uit het Regionaal Investeringsfoncls, tegen de gestelde
subsidieverplichting dat de gemeente Leiderdorp een notificatie moet doen bij de
Europese Commissie.

Het dagelijks bestuur heeft besloten de opgelegde verplichting van het doen van een
notificatie bij de Europese Commissie als subsidieverplichting te laten vervallen„ Alle
overige (financiële) risico's blijven echter bij de gemeente Leiderdorp en de overige
subsidieverplichtingen blijven van toepassing.

Nieuwe beschikking
In uw subsidieaanvraag heeft u verzocht om de voorschotten voor de opgave in het
cluster Noordoever Oude Rijn te mogen ontvangen van E 8.6000.000,--. Wij
informeren u hierbij dat uw aanvraag op basis van de door u ingediende aanvraag en
bijbehorende stukken is gehonoreerd.

Deze beschikking vervangt de beschikking met referentie ORZ/ 2014/001
d.d. 1 maart 2014.

F„iankrelatio: ifšank iiiederlandse Oemeenten
Rekenirigni,zm|'ner: 2í:š.5i_.52„<}lii4

Gíelrieenschapoelijk liegeiing Oe Clucle liijrlzone is een laarnenworlrirlgsverbanci tillsseli de gemeenten l„,i12iole|“^olorp,Xoeterwoucle,
/ilohen een den Rijn, iiodegraven~~lfioeowljl<. en de provincie Zoid~lioliano„ Elie gemeente l„„oidr;~n en het Hoogheernraadscriap
van lïlijnland zijn advieetlr van deze goiineeriscliiappolijke regeling,
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Voor de overige opgave in dit cluster zal in 2014 een aparte aanvraag voor middelen
uit het RIF Oude Rijnzone worden geplaatst.

Subsidieverplichtingen
U bent verplicht om de geldende wet- en regelgeving voor staatssteun na te leven. Wij
wijzen u erop dat met deze subsidie geen onverenigbare staatssteun mag worden
verleend. Mocht bij toetsing blijken dat sprake is van onrechtmatige staatssteun, dan
zal de subsidie onverwijld worden teruggevorderd.

U dient jaarlijks voor 1 april een voortgangsrapportage in te dienen waarin u zowel
inhoudelijk als financieel rapporteert over de stand van zaken van het afgelopen
kalenderjaar. Hiervoor dient u het format te hanteren zoals ook bij de aanvraag is
gebruikt.

Subsidie-vaststelling
Na afronding van de werkzaamheden dient u binnen 26 weken een aanvraag tot
subsidievaststelling bij ons in te dienen.

Hoogachtend,

ii

De secretaris, De voorzitter, jplv.

E ›

É i.

De P.N.van der Wijk De šheerT. Hoekstra

Bankreiatie: dank Nederlandse á¿~1erneerii.en

iäekeningnurnmer: 28.É3i.Ei2.@(i4i

täeniieonsthappeiijk Regeling Ue Code kijnzono le een szarnenvveirkingsvertvand tussen de gerneenten Leiderdorp, Zoetervvoode,
Alprieliii aan der: Ftijn, Eiodegraveri~»Reeovvijk en de provincie Z.old~~i~loliand. De gemeente Leiden en het lrloogneernraadscnap

van Rijrilantl zijn advi±~;›et.ir van dere geiiiieerioeiiiatipeiljke regeling.
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