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documentnummer  Zaaknummer verwijsnummer 

20025704   

*20025704*   

onderwerp Subsidie project ‘Met geZWINde spoed’ (onderdelen realisatie dorpshuis en 
de aankleding van het openbaar gebied in Retranchement) 

voorgesteld besluit - Subsidie (arrangement 3) verlenen van maximaal € 178.810,-- aan het project 

'Met geZWINde spoed' van de dorpsraad Retranchement voor de realisatie van het 
Dorpshuis Retranchement en aankleding van het openbaar gebied (meer zichtbaar 
maken van de historie van het dorp). Het bedrag is reeds ten laste gebracht van 
activiteit 72840 (NPW regionale impuls Sluis). 
- Op grond van artikel 1.9.3, lid 3 afwijken van lid 1 van het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013 en 100% voorschot verlenen en betaalbaar stellen. 
- Op grond van artikel 1.4.1, lid 2 afwijken van lid 1 van het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013 (indieningstermijn). 
- 

  

Aanleiding 
 
 

In verband met de uitbreiding van het Zwin, is voor de leefbaarheid van het dorp 
Retranchement een dorpsvisie opgesteld (“Truzement, dorp aan het Zwin, maart 
2012”). In deze dorpsvisie worden de kansen voor het dorp aangegeven en 
worden verschillende projecten beschreven om de leefbaarheid te optimaliseren 
door het stimuleren van economische activiteiten die aansluiten op de kwaliteiten 
van het dorp. Hiervoor is € 750.000,-- vanuit het NPW budget gereserveerd 
(Regionale Impuls gemeente Sluis). Voor de realisatie van het dorpshuis en de 
aankleding van het openbaar gebied (meer zichtbaar maken van de historie van 
het dorp) wordt nu subsidie van € 178.810,-- gevraagd. 
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Beslisnota GS 
 

overwegingen en advies 

motivering besluit 

Algemeen 
Enige jaren geleden is door de inwoners van Retranchement en de Dorpsraad het initiatief 
genomen om een dorpsvisie op te stellen. Directe aanleiding hiervoor is de uitbreiding van 
natuurgebied het Zwin. Ten behoeve van de uitbreiding van het Zwin is camping De Sandt Plaet 
verdwenen. De bewoners van Retranchement waren bezorgd dat dit een negatieve impact zou 
hebben op de leefbaarheid van het dorp en hebben de uitdagingen en opgave voor de toekomst 
verwoord in een dorpsvisie. De Provincie Zeeland en de Gemeente Sluis hebben dit 
(bewoners)initiatief actief ondersteund. Met de visie is een perspectief geschetst voor 
Retranchement om de leefbaarheid te optimaliseren door het stimuleren van economische 
activiteiten die aansluiten op de kwaliteiten van het dorp en een verbinding vormen met het 
(agrarische) landschap en het natuurgebied ’t Zwin. 
 
Onderdeel van de dorpsvisie is een ontwikkel- en projecten agenda waarin is uitgewerkt welke 
projecten uitgevoerd moeten worden om de leefbaarheid daadwerkelijk te versterken en 
Retranchement haar identiteit te laten behouden. Dit heeft geresulteerd in een drietal 
uitvoeringsprojecten: 
1. Projecten die de kernkwaliteiten van Retranchement en de verbinding met de natuurlijke (en 
agrarische) omgeving benadrukken; 
2. Het verplaatsen van de dorpshuisfunctie naar de kerk, in combinatie met een multifunctionele 
aanbouw; en 
3. Het realiseren van een maatwerkoplossing voor de parkeerproblematiek. 
 
Deze projecten zijn vervolgens verder uitgewerkt door de dorpsraad in samenspraak met de 
gemeente Sluis, Provincie Zeeland en Zeeuws Landschap. De dorpsraad werkt nauw samen met 
stichting d’ Ouwe Kerke. Tijdens de dorpsraadvergaderingen zijn de verschillende partijen steeds 
(ambtelijk) op de hoogte gehouden.  
 
In 2018 heeft de Dorpsraad in het kader van de POP-3 regeling een subsidieaanvraag ingediend 
(nota 18022172) ter grootte van €300.000,- op een totaalbegroting van € 501.690,--. Deze is 
toegekend en bestaat uit € 150.000,- Europese POP-subsidie en € 150.000,- cofinanciering van de 
provincie Zeeland. De provinciale cofinanciering kwam ten laste van NPW budget (Regionale 
Impuls gemeente Sluis). 
 
Het resterende bedrag, zijnde €201.690,-, werd eveneens aan de provincie gevraagd, omdat de 
Dorpsraad (en ook de stichting d’Ouwe Kerke) niet over voldoende eigen middelen beschikt. In 
2018 is dit niet officieel aangevraagd en is dit alleen benoemd in het besluit over de POP-subsidie, 
waardoor dit ook niet formeel is geregeld.  
Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat de huidig benodigde provinciale financiering naar 
beneden is gebracht naar €178.810,-. 
 
Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden en zal hij op korte termijn factureren. 
Aangezien de Dorpsraad, zoals gezegd, niet over de liquide middelen beschikt heeft zij verzocht  
om een voorschot van 100% van het subsidiebedrag . Op deze wijze kan de Dorpsraad voldoen 
aan alle liquiditaire verplichtingen. De gevraagde subsidie zal ten laste komen van het NPW-
budget. In dit budget is het bedrag reeds gereserveerd (Regionale Impuls gemeente Sluis). 
 
Advies  
Uw college wordt geadviseerd: 

1. Subsidie toe te kennen ter grootte van € 178.810,-- ten behoeve van de realisatie van het 
Dorpshuis Retranchement en aankleding van het openbaar gebied (meer zichtbaar maken 
van de historie van het dorp); 

2. Instemmen met 100% bevoorschotting zodat de Dorpsraad aan haar verplichtingen ten 
opzichte van de ingeschakelde aannemer kan voldoen; 
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Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

nvt 

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

indien van toepassing 

Inmiddels is de aannemer gestart met de werkzaamheden. De verbouwing en de aankleding van 
het dorp zullen eind 2020 afgerond zijn. 

consequenties besluit 
 

financiële consequenties 

Het bedrag van €178.810 is al reeds verantwoord in de administratie van het Programma NPW 
middels een administratieve boeking op activiteit 72840 respectievelijk in 2019 en 2020. De 
uitbetaling van dit subsidiebedrag € 178.810,00 heeft nog niet plaatsgevonden. Middels deze GS-
nota kan tot de betaling van € 178.810,00 van deze subsidie overgegaan. 
Op 23 juni 2020 heeft uw college ingestemd met de Meerjarenkostenraming 2020 van NPW, 
waarin ook de besteding van de Regionale Impuls gemeente Sluis is meegenomen. Met het 
verlenen van deze subsidie is het laatste gedeelte van de Regionale Impuls gemeente Sluis 
besteed.  
De intentie van de provincie is de projecten voor het Natuurpakket Westerschelde te verbinden 
met een breder perspectief van regionale ontwikkeling. Om die reden is € 750.000,-- vanuit het 
NPW-budget gereserveerd onder de noemer Regionale Impuls gemeente Sluis. 
 
 

 

juridische consequenties 

nvt 

personele consequenties en inhuur 

Nvt 
 

 

inkoop & aanbesteding 

Inkoop is conform inkoopbeleid. 
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Middelburg, 18 augustus 2020 
 
Geacht bestuur,  
 
Naar aanleiding van uw aanvraag van 30 juli 2020 delen wij u het volgende mee. 
 
Besluit 
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 178.810,-- ten behoeve van het project ‘Met geZWINde 
spoed’ (onderdelen realisatie dorpshuis en de aankleding van het openbaar gebied in Retranchement). 
Deze subsidie heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 augustus 2021. 
 
Het subsidiebedrag en het subsidiepercentage zijn gebaseerd op de door u ingezonden begroting met 
een kostentotaal van € 501.690,--. Hiervan afgeleid bedraagt de provinciale subsidie 36% (afgerond) van 
de subsidiabele kosten. 
 
In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een subsidieverzoek 
tenminste acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij hebben besloten in uw 
geval af te wijken van deze termijn. 
 
Wij verzoeken u bij toekomstige correspondentie over deze subsidie het kenmerk van deze brief te 
vermelden. 
 
Motivering 
Door de realisatie van een nieuw dorpshuis in Retranchement en aankleding van het openbaar gebied is 
het dorp beter in staat om activiteiten voor haar eigen inwoners maar ook voor een breder publiek in 
Retranchement te organiseren en daarmee de identiteit en leefbaarheid van Retranchement te vergroten. 
Het project voldoet aan de gestelde criteria, in het bijzonder aan het criterium ‘verbeteren leefbaarheid 
van het gebied voor bewoners’. 
 
Prestatieafspraken en prestatiebewijzen 
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld: 
U ontvangt voor de realisatie van het Dorpshuis Retranchement en aankleding van het openbaar gebied 
een bedrag van maximaal € 178.810,--. 
 
Als prestatiebewijs geldt beeldmateriaal van het Dorpshuis Retranchement en de aankleding van het 
openbaar gebied. 
 
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: 
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- 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 
- niet, niet tijdig of niet geheel 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 aanvraag tot vaststelling van de subsidie). 

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

 
Overige verplichtingen 
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 € 5.000,-- wordt verlaagd. 
Het project dient te worden gerealiseerd conform het projectplan. 
 
Bevoorschotting 
Wij verlenen u een voorschot van 100% op de verleende subsidie. Dit voorschot van € 178.810,-- zullen 
wij binnenkort overmaken op rekeningnummer  onder vermelding van het 
kenmerk van deze brief. 
 
Verantwoording en vaststelling 
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 31 augustus 2021 is afgerond.  
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 30 november 2021, dient u ten behoeve van de 
subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit: 

  het hierboven genoemde prestatiebewijs. 

 een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project mede mogelijk is gemaakt door 
een subsidie van de Provincie Zeeland.  

 een financiële verantwoording conform de indeling van de door u bij uw subsidieverzoek ingediende 
begroting. Deze financiële verantwoording dient te worden vergezeld van een controleverklaring van 
de accountant (conform het Controleprotocol voor de accountant in bijlage A van het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013). 

 
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. 
 
De provincie zal 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 bepalen. De subsidie 
wordt vastgesteld conform artikel 1.9.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat 
de subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk, uit het prestatiebewijs blijkende, 
gerealiseerde prestatieafspraak. Daarnaast kan de subsidie niet meer bedragen dan 36% van de 
werkelijk gemaakte subsidiabel geachte kosten, met een maximum van € 178.810,-- . Hierbij geldt 
overigens dat extra opbrengsten op de activiteit ten opzichte van de begroting bij de aanvraag van de 
subsidie in mindering worden gebracht op de totale werkelijk gemaakte subsidiabel geachte kosten. 
Rekenvoorbeelden met betrekking tot de vaststelling van de subsidie vindt u in de toelichting op het 
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 bij artikel 1.9.9. 
 
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 
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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 3, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.9.1 tot en met 1.9.9 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, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 
Rechtsmiddelen 
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 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. 
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