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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
121541 120785

onderwerp Subsidie Urgenda Regiotour Zuidwestelijke Delta 5-8 april

voorgesteld besluit        Instemmen met verlenen subsidie aan Urgenda ter  hoogte 
van € 12.000,-  voor het uitvoeren van de Regiotour 
Zuidwestelijke Delta op 5-8 april 2022.

       Dekking ten laste van activiteit 79428 (Food). 
 Uitgaande brief overeenkomstig genomen besluit 

vaststellen

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Urgenda is een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die 
Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke 
organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat 
doen ze aan de hand van hun visie 2030, met een concreet 
actieplan en projecten. Tijdens de regiotour willen ze laten zien 
dat het kan en hoe.
Urgenda heeft de 3 provincies in de Zuidwestelijke Delta 
benaderd om input te leveren voor deze tour met de thema s 
bodem, water en natuurinclusieve landbouw

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat - Landbouw en Visserij
mevr. Drs. A. Pijpelink - Water

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Balans in het Landelijk Gebied 
telefoonnummer:
afgestemd met:

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
Urgenda had een dergelijke regiotour reeds voor 2020 in de pijlers en toen ook met de 
provincie Zeeland besproken. Door Covid maatregelen is de Regiotour in 2020 niet 
doorgegaan. In 2020 was er een positieve houding om Urgenda de subsidie hiervoor te 
verlenen.
In 2022 heeft Urgenda de provincie opnieuw benadert en input en een financiële 
bijdrage  gevraagd voor de Regiotour. Vanuit Landelijk gebied is daarbij meegewogen of de 
programma onderdelen passen binnen de doelen  beschreven in het Uitvoeringsprogramma 
Landelijk Gebied 2021-2023 (UPLG). Dat is het geval.
In het programma van de Regiotour zitten momenten ingeruimd voor onze gedeputeerde voor 
Landbouw en Visserij en gedeputeerde Water. Communicatie wordt door Urgenda verzorgd 
en gedeeld met onze afdeling communicatie.   
Advies
Voorgesteld wordt in te stemmen met de subsidievan € 12.000,-

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Niet van toepassing 

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Gedeputeerde Staten 22 maart 2022

Consequenties besluit
Na goedkeuring door GS ontvangt Urgenda een beschikking op deze subsidieaanvraag. 

Financiële consequenties
Het bedrag van € 12.000,-  ten laste brengen van budget 79428 (Food) 

Juridische consequenties
Niet van toepassing 

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



Het bestuur van 
Stichting Urgenda

Nicolaes Maesstraat 2
1506 LB  ZAANDAM

Onderwerp
Urgenda Regiotour Zuidwestelijke Delta 5-8 
april 2022

Zaaknummer
120785

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 17 februari 2022 delen wij u het volgende mee.

Besluit
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 12.000,-- voor de organisatie van de Urgenda Regiotour 
Zuidwestelijke Delta van 5 tot en met 8 april 2022.

In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een subsidieverzoek 
tenminste acht weken voor het begin van de activiteit moet zijn ingediend. Wij hebben besloten in uw 
geval af te wijken van deze termijn.

Motivering
Wij zijn van mening dat de programma onderdelen van de Urgenda Regiotour Zuidwestelijke Delta 
2022 passen binnen de doelen zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-
2023 (UPLG). Zodoende sluit de Urgenda Regiotour aan bij het provinciale beleid ter verduurzaming 
binnen de landbouw, vergroting van biodiversiteit, zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie. 

Prestatieafspraken en prestatiebewijzen
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:
U ontvangt voor het organiseren van de Urgenda Regiotour Zuidwestelijke Delta van 5 tot en met 8 
april 2022 een bedrag van maximaal € 12.000,--.

Als prestatiebewijs ontvangen wij van u een inhoudelijk verslag met daarin opgenomen een 
aankondiging van het evenement en een overzicht van perspublicaties.

Meldplicht
• 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. Hierin staat dat u 
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 

zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet 
kunnen leveren van het prestatiebewijs); 

of
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- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen 
zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van de activiteit, het niet op tijd kunnen 
indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).

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

Overige verplichtingen
▪ Het project dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het projectvoorstel en de bijbehorende 

begroting.
▪ 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 € 600,-- wordt verlaagd.

Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75% van de verleende subsidie. Dit voorschot van € 9.000,-- zullen 
wij binnenkort overmaken op uw rekeningnummer onder vermelding van het 
kenmerk van deze brief.

Verantwoording en vaststelling
Uiterlijk 12 weken na afloop van de activiteit, in uw geval 8 juli 2022, dient u ten behoeve van de 
subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit het hierboven 
genoemde prestatiebewijs en een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw activiteit 
mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. 

U dient deze stukken toe te zenden aan:

Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en 
Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA  MIDDELBURG.

of het mailadres van de afdeling Personeel, 
Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), 
Cluster subsidies:
subsidies@zeeland.nl

Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in 
dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het 
subsidiebedrag definitief te bepalen. 
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.8.8 van het Algemeen subsidiebesluit 
Zeeland 2013. Hierin staat dat de subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk 
gerealiseerde, uit het prestatiebewijs blijkende, prestatieafspraak.

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.

Subsidieverordening/-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 
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies
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Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

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.
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 https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/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.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

