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Datum
Betreft: Besluit op wijzigingsverzoek aanvraag subsidie
Wet Overige OCW subsidies (Woos)

26 november 2021
Uw referentie

Bijlagen

Geachte
Bij brief van 12 mei 2015, met kenmerk
heb ik aan u een subsidie
verleend van € 400.000,00 voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek ter
plaatse van de nieuw te bouwen grafkelder in de Nieuwe Kerk Delft.
Met mijn besluit van 21 april 2021 heb ik de subsidie gewijzigd en opgehoogd van
€ 400.000,00 naar € 600.000,00.
Met uw e-mail van 26 november 2021 heeft u mij verzocht om wijziging van de
subsidie. Met deze brief beslis ik op uw verzoek.
U vraagt om:
a. de termijn voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend,
te verlengen tot 1 februari 2024;
b. een akkoord op de gewijzigde begroting;
c. de hoogte van het verleende subsidiebedrag te wijzigen van € 600.000,00 naar
€ 871.000,00 (een ophoging van € 271.000,00).
Besluit
Ik ga gedeeltelijk akkoord met uw verzoek. Hiermee wijzig ik de volgende punten
van mijn beschikking:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op
14 januari 2024. Deze datum wijkt of van de datum zoals opgenomen in uw
wijzigingsverzoek en dit heeft de volgende reden: op grand van artikel 5.6,
derde en vierde lid, van de Erfgoedwet, draagt de certificaathouder (ADC)
de aangetroffen archeologische vondsten binnen twee jaar na voltooiing van de
opgraving over aan de gemeente. Daarnaast zorgt de certificaathouder er voor
dat binnen twee jaar na voltooiing van de opgraving het rapport in Archis wordt
opgeleverd. De opgraving (inclusief bijhorende begeleiding) wordt op 14 januari
2022 voltooit. De uiterste einddatum voor het uitvoeren van de
projectactiviteiten is derhalve 14 januari 2024;
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b. de subsidie is bestemd voor de kosten zoals opgenomen in de begroting van
Van Hoogevest Architecten d.d. 26 november 2021 met een totaalbedrag van
€ 871.000,00;
c. de hoogte van het verleende subsidiebedrag wordt met € 271.000,00
opgehoogd van € 600.000,00 naar € 871.000,00.
Motivering bij het besluit
Bij brief van 20 april 2021 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap de Tweede Kamer geInformeerd over de financiering van de
voorgenomen herinrichting en uitbreiding van de koninklijke grafkelder in de
Nieuwe Kerk te Delft. Door wijzigingen in de planvorming ten aanzien van de
overige ruimtes van de kerk, heeft de herinrichting en uitbreiding vertraging
ondervonden. Dat heeft een kostenverhogend effect. Voorafgaand aan de
uitbreiding van de kelder is archeologisch onderzoek een vereiste. In 2015 was dit
onderzoek begroot op € 400.000,00. Voor dat bedrag is toen subsidie verleend.
De marktsituatie en nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van onderzoeksmethoden
(met name bij botmateriaal) hebben er toe geleid dat de begroting moest worden
bijgesteld. Om die reden is bij beschikking van 21 april 2021 het subsidiebedrag
verhoogd tot € 600.000,-. Dit bedrag was gebaseerd op een inschatting van de op
te graven hoeveelheid vondstmateriaal. Nu het veidwerk is afgerond blijkt die
inschatting te conservatief te zijn. Doordat er bijna twee keer zoveel botmateriaal
is opgegraven dan verwacht, moet de begroting opnieuw worden bijgesteld. Op
deze wijze kan zeker gesteld worden dat de uitwerking en rapportage van het
onderzoek volgens professionele normen kan plaatsvinden. De bijgestelde
begroting vormt de basis voor de onderhavige verhoging van de subsidie.
Voorwaarde
Na het veidwerk en de technische uitwerking wordt door de projectleider, na
specialistisch advies, een verslag ter evaluatie opgesteld.
Voorafgaand aan de verdere uitwerking en rapportage van het onderzoek wordt
dit verslag besproken met de bevoegde overheid (gemeente) en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (contactpersoon: de heer J. Bouwmeester
i.bouwmeesterPcultureelerfgoed.n1).
Afwijking regelgeving
Gelet op de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden voor de uitbreiding
van de koninklijke grafkelder, wijk ik of van artikel 3, derde lid, aanhef en onder
c, van de WoOs, waarin is vermeld dat subsidie wordt verstrekt voor ten hoogste
vier jaren.
Kennisgeving Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan
worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie
van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieen op grond van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU,
L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna:
AGVV).
Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor
cultuur en instandhouding van het erfgoed verenigbaar met de interne markt en
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vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid tot en met het tiende lid van
het desbetreffende artikel, aismede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de
AGVV.
Kennisgeving en publicatie
Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde
verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van
artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige
subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens
wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking
bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.
Bewaartermijn en monitoring
Op grond van artikel 12 AGVV dient u alle documenten met betrekking tot de
subsidie minimaal 10 jaar te bewaren. Daarnaast dient er een goede
dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek
(monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de
steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.
Wanneer ontvangt u de subsidie?
U ontvangt een voorschot van 100 procent van het aanvullende subsidiebedrag.
U ontvangt in december 2021 € 271.000,00.
Het voorschot maak ik aan u over op

t.n.v. Protestantse

Gemeente Delft.
Verantwoording
De verantwoording van de subsidie moet uiterlijk binnen 22 weken na de nieuwe
einddatum, d.w.z. uiterlijk 16 juni 2024, worden ingediend. De hiervoor benodigde
formulieren kunt u per e-mail opvragen bij de contactpersoon zoals vermeld in het
colofon. De verantwoording kunt u onder vermelding van het kenmerk toesturen
aan subsidies@cultureelerfgoed.nl.
De overige voorwaarden en verplichtingen in mijn beschikkingen van 12 mei 2015
en 21 april 2021 blijven onverkort van kracht.
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Heeft u nog vragen?
Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met de contactpersoon zoals
vermeld in het colofon.
Ik verzoek u bij elk contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het
referentienummer van deze brief to gebruiken.
Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Susan Lammers
algemeen directeur

Heeft u bezwaar?
Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U richt dit
schriftelijke bezwaar aan de minister van OCW en stuurt het onder vermelding van
"Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag. Meer
informatie over het maken van bezwaar vindt u op
https://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaar-maken.jsp
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