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Geachte

• Middels e-mail heeft .van uw organisatie een tussentijdse

afrekening voor het jaar uu toegezonden van mijn subsidietoekenning van 6

oktober 2008, DGM/K&X/2008082328.

Uit de door u toegezonden tussentijdse afrekening blijkt dat in 2008 door u een

bedrag Is besteed voor de uitvoering van de subsidie ter grootte van C

24298.294,-. Aan u zijn In 2008 voorschotten verstrekt ter hoogte van €

27.735.250,-, zodat een bedrag van € 3,436.956,- niet is besteed In het jaar

2008.

Ik besluit hierbij het niet bestede deel van de subsidie 2008 als voorschot te

verlenen voor het jaar 2009 van de Stichting Afvalfonds. De afrekening van dit

voorschot dient u mee te nemen In de verantwoording over het jaar 2009 aan het

Afvalfonds.
Daartoe zei een kopie van deze brief aan de Stichting Afvaifonds ‘vorden

toegezonden.

Gelet op het bovenstaande, het Besluit milieusubsidies en de door u toegezonden

tussentijdse afrekening van Mazars Paardekooper Hoffman N.V, te Rotterdam van

2 oktober 2009, stel ik de dezerzijdse bijdrage vast op een bedrag ter grootte van

€ 24.298.294,-, conform de door ii toegezonden verantwoording.
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, OIrora3t.GenoraaI

op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer,ta.v, de directie Duurzaam Produceren (IPC 650), Postbus 30945,

2500 GX Den Haag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnrormeerd.

de minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:
ri directeur-qeneraaijjflieubeheer,
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__çtitjijg Afvaifonds
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2514 JS Den Haag

Geachte

DFrecturaat-Geesraal
Milieu
OI,ec’de Duurnaam
Produceren

R$JnntfurL 8
PnSLOL,S 0945
250Q ex Den Haw
Interne pentcode 620
www.Vrnrnrni

Coritartpersone

In uw brief van 28 oktober ji., 20091001 — 8 RB vraagt om een 2° voorschot van
€ 131.8396.144,- voor het jaar 2009. Tevens doet u mij de beginbalaris van het
Afvaifonds en de Begroting 2009, Meerjarenraming 2009 — 2012 toekomen, zoals
gevraagd in mijn brief van 11juni ji., nr. 5050091044.

Ik wil u mededelen dat ik akkoord ga niet de door ingediende beginbalans en de
door verstrekte Begroting 2009. Op grond van deze stukken, mijn brief van 11
juni ji., 5050091044 en het Besluit Miiieusubsidies ben ik bereid u een 20
voorschot te vérstrekken, dat als volgt berekend wordt.

In deze berekening wordt, In afwijking van uw verzoek, tevens het bedrag
betrokken van € 1.858.083,- dat nog te verrekenen is niet de betrokken
stichtingen en de VNG bij de afrekening van het jaar 2008. Bekend is dat dit
bedrag niet meer uitgekeerd zal worden en dat dit eveneens aan uw stichting ken
worden betaald.

Omschrijving Bedrag
Toezeoqing voor 2009 (brief d.d. 11 iuni 2009, 5050091044) 166.836.144,-
Eerste voorschot (brief d.d. 11 luni 2009, 5050091044 35.000.000,-
Resteert 131.836.144,-
Door VROM af te rekenen subsidies (brief d.d. 11Juni 2009, 5050091044) 1858.0a3,-
Door VROM te betalen 133.694.227,-

Het bovengenoemde bedrag zal binnenkort op uw rekening 28.51.43.352 worden
overgemaakt.

Datum 17 ÎJDV. 2009
Betreft Subsidie aanpak verpakkingsafvai 2008 t/m 2012

Zaaknummer 5050091044

kerrmenlc
505009 1044

Uw kenmerk
20091001 856
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Het bovengenoemde bedrag zal binnenkort op uw rekening 28.51.43.352 worden
overgemaakt.



Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, DIr.cora.Ga.aaI
opgrond van deAlgemenewet bes uursrecheengemoUveerd.bezwaaçschrj -

fhdléiièn bij het minIster vaii ‘JIkhuisvestlng, Ruimtelijke Ordening en cr Duurzaam

Mllieubeheer,t.a.v. de directie Duurzaam Produceren (IPC 650), Postbus 30945,
2500 GX Den Haag. K.nmerk

________ ________ _______

5050091044

— Hahid,
De minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

—

- Voordeze: -

_______ ____ _____________

De directeur-generaal Milieubeheer
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U heeft een aanvraag d.d. 29 mei ji. ingediend voor een subsidie voor de
uitvoering van uw werkzaamheden in het kader van de verpakkingenproblematiek
zoals overeengekomen in cle Raamovereenkomst van 27 juli 2007 (Tweede
Kamer, 28 694, nr. 42), het Addendum Raamovereenkomst van 29 september
2008 (Tweede Kamer, 28 694, nr. 72), het akkoord over de hoogte van de
vergoedingen voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval uit
huishoudens (brief van VNG, BAMM/U200900227 van 11 februari 2009) en mijn
brief van 24 april 2009 (Tweede Kamer, 28 694, nr. 76).

Portefeuille MilIeu
Directie Duurzaam
Produceren

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www,vrorn,ni

Contactpersoon

Kenmerk
5050091044

Bijlage(n)
Controleprotocol

Ruimte en Milieu
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haa9

Stirhtina Afvalfonds

Nas’saulaan 12
25143S Den Haag

Datum 11 JUN 2089
• Betreft Sübsidie aanpak verpakkingafval en zwerfafval 2008 t/m 2012

Zaaknummer 5050091044

Geachte

Het gaat om de aanpak van de verpakkingen problematïek in de periode 2008 t/m
2012 die door u met het bedrijfsleven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en
mijn departement gezamenlijk wordt uitgevoerd. Hiervoor is gedurende
voornoemde periode jaarlijks een bedrag beschikbaar van C 115.000.000,-, in
totaal dus een bedrag ter grootte van € 575.000.000,-.
Van het bedrag voor het jaar 2008 zijn reeds toekennirigen voor een subsidie door
mij gedaan voor de Stichting Nederland Schoon, voor de Stichting Nedvang en
voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Dit is geschied om de taken die deze
drie organisaties uitvoeren te kunnen garanderen en continueren.
Daarom zullen voor 2008 en 2009 de volgende bedragen beschikbaar zijn voor te
verrichten betalingen in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst:

Omschrijving Betaald in 2008 2009
2008

Begroting conform Raamovereenkomst 115,000.000 115.000.000
Betaald door VROM in 2006:

Stichting Nederland Schoon 2008 7.568.334
Stichting Nederland Schoon 2007 2.244.529
Stichting Nedvang 23.757,660
Vereniging Nederlandse Gemeenten 27.735.250

— 61.305.773
Restant uit 2008 (te besteden in 2009)

-

53.694.227

Bestemming Restant uit 2008:
Door VROM af te rekenen subsidies 1.858.083
Door VROM over te dragen aan Afvalfonds 51.836.144
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Gelet op artikel 6 van de VROM-begroting voor de jaren 2008 en 2009 (Verminderen van Portefeuille Milieu

Risico’s van Stoffer, Afvalstoffen, Straling en Genelisch Gemodificeerde Organismen), Titel Olrectie Duurzaam
Produceren

4.2 vande Algemene wet bestuursrecht(Awb), het Besluit milieusubsidies en artikel15,13,
vierde lid, van de Wet milieubeheer;

Kenmerk
505009 t044

Besluit:

Om aan de Stichting Afvalfonds een subsidie voor de periode van 1 januari 2008 tot en met
31 december2012 te verlenen tergrootte van € 511.838.144,- ten behoeve van het uitvoeren
van de werkzaamheden in het kader van de aanpak van de verpakkingenproblematiek, zoals
vastgelegd in de Raamovereenkomst van 27juli 2007 (Tweede Kamer, 28 694, nr. 42) en het
Addenduni Raamovereenkomst (Tweede Kamer, 28 694, nr. 72), het akkoord over de hoogte
van de vergoedingen voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval uit
huishoudens (brief van VNG, BAMM!U200900227 van 11 februari 2009) en mijn brief van 24
april 2009 (Tweede Kamer, 28 694, nr. 76).

Aan deze toekenning van de subsidie verbind Ik de volgendé voorwaarden:

Artikel 1 VerplIchtingen van de subsidleontvanger

1. De subsidieontvanger voert een projectadministratie die zodanig is ingericht, dat
deze aansluit bij de begroting van het Afvatfonds en daaruit op eenvoudige en
duidelijke wijze alle in het kader van de verrichte werkzaamheden gemaakte kosten
kunnen worden afgeleid.
De subsidieontvanger verleent hiertoe aan de Minister medewerking tot het
verstrekken van gegevens die de Minister nodig acht voor een juiste, doelmatige en
rechtmatige subsidiebeoordeling.

2. De subsidieontvanger administreert de publieke middelen (de subsidie) afzonderlijk
van de private middelen, teneinde zeker te stellen dat commerciële activiteiten niet
met publieke middelen worden gefinancierd.

3. De subsidieontvanger overlegt jaarlijks, maar uiterlijk 30juni van het verslagjaar, do
rnonitoringsresultaten met betrekking tot inzameling en materiaalhergebruik van
verpakkingen.

4. De subsidieontvanger brengt jaarlijks, maar uiterlijk 30juni van het verslagjaar,
• schriftelijk verslag uit over de aard en omvang van de activiteiten, waarvoor subsidie

is verleend. Hierbij wordt het verschil tussen nagestreefde en gerealiseerde
doelstellingen aangegeven en worden verschillen toegelicht.

5. De subsidieontvariger stuurt jaarlijks, uiterlijk op 30juni volgend op het verstagjaar
het financieel jaarverslag van de Stichting Afvatfonds, bestaande uit jaarverslag en
jaarrekening voorzien van een goedkeurendo accountaritsverklaring waaruit de
getrouwheid en de rechtmatigheid van de bestede subsidiegelden blijkt.

6. De subsidieontvanger dient de met deze subsidie ontwikkelde producten krachtens
een niet-exclusief gebruiksrecht aan derden ter beschikking te stellen.

7. In het geval dat een van de (deel)activiteiten van de subsidleontvanger wordt
uitgevoerd door een andere organisatie dient dit tegen marktvoorwaarden te
geschieden.

8. De subsidieontvanger is verplicht om controle-instanties van de Rijksoverheid
toegang te geven tot alle door hun gevraagde informatie. Het zal hier met name gaan
om de Algemene Rekenkamer en de Rijksauditdienst.
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9. Indien conform mijn brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2009 (Tweede Kamer, poereuirre MUleu

28694 nr ?6) blijkt, dat gemeenten in de gelegenheid worden gesteld ook na 1 Dlrecue Duurzaam

januari 2010 èdtWéi,dê delâoptljdvan de Raamovereenkomst nog geheel of
ro uceren

gedeeltelijk te kunnen kiezen voor een ander systeem voor de scheiding van
kenmerk

kunststof verpakkingen , stelt de subsidleontvanger de gemeenten In de
gelegenheid om na 1 mei 2010 alsnog te kunnen kiezen voor een ander systeem
voor de scheiding van kunststofverpakklngen en vergoeding te ontvangen voor het
Ingezamelde kunststofverpakklngsafval.

Artikel 2 Voorschotten

1. De betaling van het voor 2008/2009 toegekende bedrag zal, vooruitlopend op de
subsidievaststelilng, overeenkomstig de voorschriften, plaatsvinden:

a. een eerste voorschot ter grootte van € 35.000.000,- . Dit bedrag zal binnenkort op
bankrekening 28.51.43.352 bij de Bank Nederlandse Gemeenten ten name van de
StIchting Afvaifonds te Den Haag worden overgemaakt;

b. Na overleggen van de beginbalans van de Stichting Afvalfonds en een begroting tot
en met 2012, een tweede voorschot ter grootte van € 131.836.144,-.

2. De betalIng van de voor 2010 — 2013 toegekende bedragen zal, vooruitlopend op
de subsldlevaststelllng, overeenkomstig de voorschriften plaatsvinden door middel
van een of meerdere voorschotten. Een voorschot kan uiterlijk In december
voorafgaand aan het jaar waarvoor een voorschot wordt gevraagd, worden
aangevraagd. Voorschotverlening vindt plaats tot maximaal 95% van de totaal
toegezegde subsidie.

3. Het kasritme bedraagt maximaal;
Voor het jaar 2008)2009 € 166.836.144,-
Voor het jaar 2010 - 115.000.000,-
Voorhetjaar2oll - 115.000.000,-
Voor het jaar 2012 - 89.408.193,-
Voor het jaar 2013 (resterende 5%, betaling vindt
plaats bij de vaststelling van de totale bijdrage) - 25.591.807.-
Totaal € 511.836.144,-

4. De Minister kan afwijken van het in het tweede lid opgenomen kasritme.
5. Het verzoek tot voorschotverlenlng, onder vermelding van zaaknummer

5050091044, dient te worden gericht aan:
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
FEZ/IFA/FO (IPC 820),
Postbus 20951,
2500 EZ Den Haag.

6. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van deze beschikking.
7. Indien naar het oordeel van de Minister gerechtvaardigde twijfel bestaat over de

aanvaardbaarheld van het gevraagde voorschot, kan het voorschot gemotiveerd
lager worden vastgesteld, Alvorens hIertoe te besluiten zal overleg met de
subsidieontvanger plaatsvinden.

8. De Minister beschikt afwijzend op een aanvraag om een voorschot, Indien de
subsldleontvanger niet heeft voldaan aan Ingevolge de subsldleverlening voor hem
geldende verplichtingen, indien hij failliet is verklaard of aan hem surséance van
betaling Is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen van toepassing Is verklaard1dan wei een verzoek daartoe bij de
rechtbank Is ingediend.

9. Eventuele renteinkomsten, behaald met de verstrekte voorschotten, dienen
aangewend te worden voor de doelstelling van de Stichting Afvalfonds.
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Artikel 3 Subsldlevaststelllng PoerlIe Milieu
1 De subsidisontvanger dient uiterlijk 30 juni 2013, bij de Minister een aanvraag tot Orect Oucrzaam

subsidievaststelling in. Bij de aanvraag tot aubsidievasistelling voegt de PrcducCren

subsidieontvangar da jaarrekening over 2012. voorzien van een
accountantsverktang overeenkomstig artikel 1, lid 5. Kenmerk

2. Indien tijdens of naatioop van de activiteiten blijkt, dat de koslen van de
werkzaamheden lager zijn uitgevallen, kan de hoogle van de subsidie worden
bijgesteld, of kan do termijn waarin de activiteiten van het Afvalfonds moeten zijn
afgerond, in overleg met alle bij de Raamovereenkomst betrokken partijen, worden
aangepast.

3. De Minister kan do subsidie geheel of gedeeltelijk amblshalve vaststellen Indien na
afloop van de in het eerste lid genoemde termijn geen aanvraag is ingediend.

4. De Minister steil binnen zes weken na indiening van het verzoek de
subsidievastsietling op.

Artikel 4 Accountantaverklaring
Bij de subsidievaststelliflg wordt betrokken het samenstel van het door de stichting gedurende
de periode 2009 tot en met 2olajaartijks In te dienen jaarverslag en jaarrekening, alsmede de
daarbij gevoagde accountantsverklarlng waaruit de getrouwlieid van de jaarrekening(en) en
de rechtmatigheid van de subsidiegelden blijkt, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek
2, art. 393, lid 5.

Artikel 5 Wijziging subsldlevaetstetllng

Onverminderd de mogelijkheden tot wijziging of Intrekking op grond van de artikelen 4:46.
4:48, 4:49 en 4:50 van de Awb, kunnende 5ubsidievertening en -vaststelling gewijzigd of
Ingetrokken worden, Indien de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij
onherroepelijk besluit heeft vastgesteld, dat er sprake is van steatasteun welke niet
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. dan wel aan een positieve beschikking
ingevoige arlikl 7, vierde lid, van de Verordening (EG) Nr. 6591 999 van de Raad van 22
maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het
EG-verdrag (P9 L 83 van 27 maart 1999) voorwaarden verbindt, waarvan de Minister of de
subsidieontvanger yen mening is, dat deze niet acceptabel zijn.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, op grond van
de Algemene wet besluursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. tav. de Directie Duurzaam
Produceren (IPC 625), Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

Tot slot wens Ik u veel succes toe met de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Mitieubeheer,
voor deze:
de vind. directeur-generaal Milieubeheer,
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> Reouradres Postbue 30945 2500 GX Den Haag

Dlrectoraat-Generaal
MîHeuStchtrng Nederland Schoon --

-

birecouraam
Produceren

Bezuidenhoutseweg f7 jnstraat8
2594 AV Den Haag Postbus 30945

2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.vrom.nI

Conta.ç,Esoor

VERZÔNDEN
•,nnn Kenmerk

Datum L U1L.., 504008t307

Betreft Vaststelling Impulsprogramma Zwerfafval 2005 Uw kenmerk

Zaaknummer 5040081307 25juni2009

Geachte

Met uw brief van 25 juni ii. deed u mij de Jaarrekening 2008, de bijbehorende
accountantsverklaring, alsmede de Voortgangsrapportage 2008 van de Uitvoering
Impuisprogramma Zwerfafval toekomen.

Uit de jaarrekening blijkt dat in 2008 door u een bedrag is besteed voor de
uitvoering van het Impulsprogramma Zwerfafval ter grootte van C 3.079.099,-.
Aan u zijn in 2008 twee voorschotten verstrekt ter hoogte van € 7.568.334,-,
zodat een bedrag van C 4.489.235,- niet is besteed in het jaar 2008,

Ik ben bereid het niet bestede deel van de subsidie 2008 te beschouwen als een
voorschot voor het jaar 2009 van de Stichting Afvalfonds.
De afrekening van dit voorschot dient u mee te nemen in de verantwoording over
het jaar 2009 aan het Afvalfonds.
Daartoe zal een kopie van deze brief aan de Stichting Afvalfonds worden
toegezonden.

Gelet op het bovenstaande en de door u ingediende accountantsverklaring van
Mazars Paardekooper Hoffman N.V. van 23 juni 2009 stel ik de dezerzijdse
bijdrage vast op een bedrag van C 3.079.099,- zodat geen verrekening hoeft
plaats te vinden.
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, op Directoraat-Generaal
grond van de Algemene wet bestuursrecht_een gen otiveerd zwarchrjldinQft MLIIu

bifhet ii Ordening en MiIieubeher, t.a.v rceDuuaam

de directie Duurzaam Produceren (IPC 650) Postbus 30945, 2500 GX Den Haag.

Kenmerk
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 50400813C7

Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,

4.
1’ 4
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> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag

Directoraat-Gefleraal

Stichting Nederland Schoon —

—

Produceren

JïïhoutéWeg 12 Rljnstraat8
2594 AV Den 1-laag Postbus 30945

2500 GX Den Haag
Interne postcode 650
www.vrom.riI

4

Contactpersoon

VERZONDEN

Datum 2 2 DEC 2009 genmeri

Betreft Impuisprograrnma Zwerfafval 2007 5050031057

Zaaknummer 5050081057 Uwkenmerk
9 september 2009

Geachte

Middels de toegezonden jaarrekening 2009. heeft u een aanvraag ingediend tot
vaststelling van de subsidie van voor het jaar 2007.

Uit de door u toegezonden jaarrekening 2007 en het antwoord n,a.v. de email van
8 oktober 2009 betreffende de jaarrekening Stichting Nederland Schoon 2007,
blijkt dat In 2007 door u een bedrag Is ontvangen ter grootte van € 749.279,-,
naast de door mij verstrekte subsidie. Aan u is in 2008 een voorschot verstrekt
ter hoogte van € 2.244.529,-.

Ik ben bereid het niet bestede deel ad € 749.279,- van de subsidie 2007 te
beschouwen als een voorschot voor het jaar 2009 van de Stichting Afvaifonds. De
afrekening van dit voorschot dient u mee te nemen In de verantwoörding over het
jaar 2009 aan het Afvalfonds.
Daartoe zal een kopie van deze brief aan de Stichting Afvalfonds worden
toegezonden.

Gelet op het bovenstaande, het Besluit milieusubsidies en de door u toegezonden
accountantsverklaring van Mazars Paarciekooper Hoffman N.V. te Den Haag van 4
juli 2008 en het antwoord n.a.v. de emali 8 oktober 2009 betreffende
jaarrekening Stichting Nederland Schoon 2007, stel ik de dezerzijdse bijdrage
vast op een bedrag ter grootte van € 1.495.250,-, conform de door u
toegezonden verantwoording.

Tot slot wil ik nog het volgende vermelden. In mijn beschikking van 20 augustus
2008, is In de laatste alinea van pagina 1 abusievelijk niet aangegeven dat de
subsldietoekenniing ook gebaseerd is op het Besluit milieusubsidles. Hiermee
herstel ik deze omissle.
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending hiervan, Dlrectoraat-Generaal

op grond van de Algemene wet bestuursrecht.een gemotiveerdbezwaarschrift Milieu

indienh bij het minierie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenin’geri IrecieDuurzam

Milieubehéer,t.a.v. de directie Duurzaam Produceren (IPC 650), Postbus 30945,
2500 GX Den Haag. kenmerk

5050081057

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer.

. .
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> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag

Dlrectoraat-Generaal
- -• - --., - - — — --- ..MIIIeu--—-- -. —. ÇN,-hNrio Nedvang

- Dree Duurzaam
Produceren

Postbus 8724
. Rijnetraat 8

3009 SA Rotterdam Postbus 30945
25000X Den 1-laag
Interne postcode 650

- wwwvrom.nl

Contadoersoon

VERZONDEN
Datum 22 DEC 2009 Kenmerk

Betreft Subsidie 2008 .
5040081315

Zaaknummer 5040081315 UW kenmerk
JS/LS/9143

Geachte

Middels brief JS/LS/9143 van 28 juli ii. heeft u een aanvraag Ingediend tot
vaststelling van de subsidie voor het jaap 2008.

Uit de door u toegezonden jaarrekening blijkt dat In 2008 door u een bedrag Is
besteed voor de uitvoering van de subsidie ter grootte van € 21.414.324,-. Aan u
zijn In 2008 voorschotten verstrekt ter hoogte van € 23.757.660,-, zodat een
bedrag van € 2.343.336,- niet Is besteed in het jaar 2008.

Ik ben bereid het niet bestede deel van de subsidie 2008 te beschouwen als een
voorschot voor het jaar 2009 van de Stichting Afvalfonds. De afrekening van dit
voorschot dient u mee te nemen In de verantwoording over het jaar 2009 aan het
Afvalfonds.
Daartoe zal een kopie van deze brief aan de Stichting Afvalfonds worden
toegezonden.

Gelet op het bovenstaande, het Besluit milleusubsidies en de door u toegezonden
accountantsverklarlng van Berk, Accountants en Belastingadviseurs te Den Haag
van 28juli 2009 en de nadere uitleg van Berk Accountants van 12 novemberjl.
en van 10 decemberji., stel Ik de dezerzljdse bijdrage vast op een bedrag ter
grootte van € 21.414.324,-, conform de door u toegezonden verantwoording.
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Tot slot wil ik nog het volgende vermelden. In mijn beschikking van 13 juni 2008,
K&K/200805609J. is In de laatste alinea van pagina 1 abusievelijk niet
aangegeven dat de subsiclietoekenning ook gebaseerd is op het Besluit
milieusubsidies. Hiermee herstel Ik deze omlssle.
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken ria de datum van verzending hiervan,

op grond van deAlgemerie wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift

indienén bij het ministerie van VolkshuisVesting, Ruimtelijke Ordening en

Miileubeheer,t.a.v. de directie Duurzaam Produceren (IPC 650), Postbus 30945,
2500 GX Den Haag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,

Iijrectoraat-Genoraa
MllIau

Directie Duurzaam
Produceren
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