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Stidug subsidie Glastuinbouwlokatie 'Het Rundedaľ.

Geachte leden van de raad,

Op 20 maart 2012 heeft de minister van EL&I inzake de STIDUG-subsidie de definitieve
vaststellingbeschikldng "Het Rundedaľ' verstuurd.
Op 30 maart 2012 hebben wij, ter zekerheidsstelling van de bezwaartermijn, een pro-forma
bezwaar ingediend tegen de vaststellingsbeschikking.
Wij tekenen bezwaar aan tegen het besluit van het ministerie , dat wij een gedeelte van C
1.992.842,50 van de in totaal ontvangen C 6.940.334^ aan het ministerie terug dienen te
betalen. Het ingediende pro-forma bezwaar is aanleiding geweest voor bestuurlijk overleg.
Dat heeft op 20 juni j l . plaatsgevonden tussen dhr. Bleker (Staatsecretaris van EL&I),
burgemeester C.Bijl en wethouder T.Houwing. Tijdens dit gesprek kwam het verslag van het
Bestuurlijk Overleg-MIRT (een bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio (SNN)) van 28 mei
2009 ter sprake. In dit verslag staat de volgende tekst: " Het Rijk wil coulant zijn wat betreft
de reeds geïnvesteerde middelen u it de Stimuleringsregeling inrichting udu rzame
glastuinbouwgebieden (STIDUG) en zal deze niet teru gvorderen indien deze niet (in
voldoende mate) corresponderen met de voorwaarden bij de STIDUG.
Op basis van dit gesprek met dhr. Bleker zou het ministerie van EL&I een definitief standpunt
innemen ten aanzien van de subsidievaststelling S TIDUG.
Op 30 oktober hebben wij een brief ontvangen van staatssecretaris dhr. Bleker, waarin de
staatssecretaris aangeeft geen aanleiding te zien om de beschikking aan te passen. Conform
deze beschikking zouden wij een bedrag van C 1.992.842,50 aan ontvangen S TIDUGbevoorschotting aan het ministerie terug moeten betalen.
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Wij delen echter de conclusie van staatssecretaris Bleker niet. Zo zien wij in het Bestuurlijk
Overleg-MIRT van 28 mei 2009 wel degelijk een aanleiding tot aanpassing van de STIDUGbeschikking.
Wij zullen op basis van de brief van dhr. Bleker een inhoudelijke reactie, zijnde het formele
bezwaar, formuleren als vervolg op het door ons ingediende pro-forma bezwaar. Duidelijk is
daarmee dat wij ons niet neer zullen leggen bij een uitkomst in lijn met de door dhr. Bleker
getrokken conclusie.
Indien het ministerie onverkort vasthoudt aan de uitvoering van haar beschikking en overgaat
tot invordering zullen wij een dekkingsvoorstel aan u voorleggen cq. u voorstellen een
voorziening hiertoe te treffen. De bezwaarprocedure heeft geen opschortende werking. Op
basis van de ontvangen brief van staatssecretaris Bleker zullen wij hierover in overleg treden
met onze accountant.
Wij vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
dejjénjeentesecretaris,

jieburgemeester;

