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Gemeente Leiderdorp
t.a.v. het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP išemeenaohabloelijke Regeling Oe Oude ltijrizone
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2400 AA Alnhen aan den lïtijn
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Uw láennnerk uw brief van: One; kenmerk Alohenaan den Rijn

Z/14/O069l7/ 4 november 2014 ORZ/2015/UIT-O05 5 maart 2015
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Betreft:
Beschikking

Geacht college,

Op 6 november 2014 hebben wij uw aanvraag van 4 november 2014 ontvangen voor
een bijdrage van 6 1.200.000,-- uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor de
ontwikkeling van het Groene Hart Informatiecentrum in het project cluster Noordoever
Oude Rijn.

Subsidieverlening
De door u te verrichten werkzaamheden maken onderdeel uit van het Integraal project
De Oude Rijnzone zoals omschreven in het OntwikkelSi:rategieKader 2013 2014.

In artikel 2 lid 2 van de Verordening Regionaal Investeringsfonds De Oude Rijnzone
2011 is vastgelegd dat het RIF bijdraagt aan de uitvoering van de regionale projecten
in de Oude Rijnzone waaronder het cluster Noordoever Oude Rijn.

De omvorming van het huidige A4 Informatiecentrum tot een recreatief transferium
maakt onderdeel uit van het cluster Noordoever Oude Rijn. Het centrum moet een
schakel worden in recreatieve ontsluiting van de Polder Achthoven en de
Munnikenpolder. Door de inrichting van het informatiecentrum wordt een bijdrage
geleverd aan het versterken van het de recreatieve doelstelling van De Oude Rijnzone.

Wij hebben kennis genomen van het proces zoals u dat als gemeente zult doorlopen

išankreiatie: Ešank Nederlandse Gemeenten
lïteiteningnurnmeriz 28„Ei1.52„004i›

Goiineeriachamieilijk Regeling De Oude Rijnzone ie een aamenvverkingsiverband tilsaeøiin de gemeenten Leiderdoro, Alohen aan den
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om tot uiteindelijke realisatie van het centrum te komen.

voorschot
In uw subsidieaanvraag voor een bijdrage uit het RIF heeft u verzocht om een totaal
bijdrage te mogen ontvangen van 621.200.000;-.
De gevraagde bijdrage voor het jaar 2014 (él 26.000;-) zal gelijktijdig met de bijdrage
voor het jaar 2015 (62-484.615,--) worden uitgekeerd.
Wij informeren u hierbij dat uw aanvraag is gehonoreerd op basis van de door u
ingediende aanvraag met bijbehorende stukken

Verplichtingen
Wij wijzen u erop dat met deze subsidie geen ongeoorioofde staatssteun mag worden
verleend. U bent verpiicbt om de geldende wet~ en regelgeving voor staatssteun na te
leven.
De gemeente Leiderdorp draagt het risico verbonden aan eventuele ongeoorloofde
staatssteun. Mocht bij toetsing blijken dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun,
dan zal het ongeoorloofd verleende bedrag door de GR teruggevorderd worden van de
gemeente Leiderdorp.
Een eventuele boete zal voor rekening van de gemeente Leiderdorp komen en zal niet
ten taste van het project mogen worden gebracht.

Indien er wijzigingen in de projectopzet optreden dient u ons daarvan in kennis te
stellen met vermelding van de wijziging en de mogelijke consequenties voor het
project.

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

Subsidievaotstelling
Na afronding van de werkzaamheden dient u binnen 26 weken een aanvraag tot
vaststelling van de definitieve bijdrage bij ons in te dienen.

Hoogachtend,

f.

De secretaris, De vporzitterj/,
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De beer P.N. van der Wijk De heer T. Hoekstra

lšankrelatier bank lvederiandeo llksmeenteri
Rekeningnummer: 2iEi.5i..51?.9Ur«l

Cäerrleenscnappeiijk Regeiing De üude iïtijrizone is een samenvverkii'igsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Alphen aan den
Rijn, Bodegraven~~~~ifi.eeuvvijken de provincie Zuid-rioiland. we gemeente telden en bet Hoogheemraadschap van Rijnland zijn
adviseur van deze gemeensciiappelijke regeling.
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