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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

9 juni 2022 

Ons kenmerk 

/  

Uw kenmerk 

/ 

Contactpersoon 

N.B.K. (Noortje) Daamen 

Telefoon 

(06) 52 79 40 33 

Email 

ndaamen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 3 juni 2022 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over de bepalingen rond Landschappen van Allure-subsidie 

voor fietspad Halsters Laag in Bergen op Zoom gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Welke bepalingen gelden er voor deze subsidie in het kader van LvA? 
Antwoord: De subsidie moet voldoen aan de voorwaarden uit de 

Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant. Deze zijn te vinden 

op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR275990 

 

2. In hoeverre komen deze subsidiebepalingen overeen met de bepalingen 
van de LvA-subsidie voor het niet gerealiseerde biomassaplein, welke definitief 
niet terug betaald hoeft te worden, omdat het daadwerkelijk realiseren geen 
voorwaarde voor de subsidie was? 
Antwoord: Subsidiebepalingen van het biomassaplein komen overeen met de 

voorwaarden uit de Subsidieregeling landschappen van allure Noord-

Brabant. 

 

3. Wie bepaalt of de gemeente inderdaad geld terug moet betalen als het 
fietspad niet wordt aangelegd? 
Antwoord: Na afloop van het project wordt de subsidie vastgesteld. Hierbij 

wordt getoetst of is voldaan aan de Subsidieregeling en de 

verleningsbeschikking. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten lager zijn 

dan de begrote kosten, zal een subsidie conform de Algemene 
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subsidieverordening Noord-Brabant en de Subsidieregeling lager worden 

vastgesteld.  

 

 

4.  Is de toegekende LvA-subsidie hoger dan de aanlegkosten van het 
betreffende fietspad en/of voorziet de LvA-subsidie in de volledige 
aanlegkosten van het fietspad? 
Voor subsidies onder Subsidieregeling landschappen van allure Noord-

Brabant geldt dat de subsidie voor het volledige project 100% van de 

subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van 50% van de totale 

projectkosten. De aanleg van het fietspad is onderdeel van het project West 

Brabantse Waterlinie. Aanvrager kan binnen dit principe zelf bepalen voor 

welk deelproject de subsidie wordt ingezet. Hiermee is het mogelijk dat delen 

van het project meer dan 50% subsidie ontvangen als er op andere delen 

minder subsidie wordt ontvangen. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

N.B.K. Daamen 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


