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Onderwerp: Wethoudersbrief SRLE 201f)-2017

Geachte leden van de raad,
In de raadscommissie Bestuur Middelen en Economie van donderdag 10 september 2015 is door de
fractie van Wakker Emmen gevraagd naar de inkleding van de controle op de te verstrekken subsidie.
Ik heb toegezegd hier schriftelijk op te antwoorden, hetwelk ik u bij deze doe toekomen.
Het aanvraagformulier van de SRLE 2015-2017 kent een aantal verplichtingen deze zijn:
een uittreksel uit de Kadastrale kaart, met daarop de grenzen van de kadastrale percelen
(schaah.iooo of gedetailleerder), de perceelnummers (kadastrale nummers) en bebouwing,
straatnamen en huisnummers staan afgebeeld, met daarop ingetekend de kassen,
bedrijfsgebouwen, bouwwerken en verhardingen (genummerd).
een concept bouwkavelvoorstel na sloop van de bebouwing/bouwwerken, inclusiefbijbehorende
bestemming.
één of meerdere sloopvergunningen.
kopie aanvraag bouwvergunning van de nieuw te bouwen glasopstanden, een aanlegvergunning
voor een energieverdeelsysteem of collectieve digitale ontsluiting.
Verder dient de aanvrager voor een energieverdeelsysteem of optimalisering van digitale bereikbaarheid,
minimaal de volgende gegevens te overhandigen:
Overzicht van de betrokken bedrijven
Een gezamenlijk bedrijfsplan met daarin minimaal:
a. Nut en noodzaak
b. Overzicht rendementsverbetering energie en/of digitale bereikbaarheid
c. Kosten van de aanleg van het energieverdeelsysteem of collectieve digitale ontsluiting.
d. Overzichtskaart van het leidingwerk.
De sloopvergunning en de aanvraag bouwvergunning zijn voorzien van de kerngegevens van de
maatvoering en vierkante meters. Deze gegevens zijn eenvoudig te controleren. Uitbetaling zal niet
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eerder plaatsvinden dan dat de eerder genoemde gegevens bij de afdeling vergunningen zijn
gecontroleerd en de persoonlijke inspectie ter plaatse, zowel vooraf als nadien heeft plaatsgevonden. Ook
een financieel verslag behoort tot een van de controlemomenten. Subsidieverstrekkingen boven de
{; 50.000 dienen voorzien te zijn van een goedkeurende accountantsverklaring.
Voor de inspannings en resultaatverplichting wordt samen met de aanvrager en de afdeling Leren en
Werken een maatwerktraject opgestart. Dit maatwerktraject bestaat onder andere uit een gezamenlijke
voors~ctie van personen. Voor meer informatie verwijs ik naar artikel van de SRLE 2015-2017.
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