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Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister-president, de antwoorden op
de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Wassenberg (PvdD) en
Sneller (D66), ingezonden op 13 juli 2021, over een eventuele subsidieaanvraag
van het Kroondomein.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Pagina 1 van 1

Directoraat-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk gebied

2021Z13653
1
Herinnert u zich uw toezegging om een eventuele aanvraag voor subsidie ten
behoeve van het onderhoud en/of beheer van Kroondomein het Loo voor de
periode na 31 december 2021 met de Kamer te delen, in ieder geval voordat deze
zou worden toegekend?

Ons kenmerk
DGNVLG / 21186483

Antwoord
In de door u aangehaalde antwoorden op Kamervragen van 2 juli 2020 heb ik
toegezegd dat ik, mocht er sprake zijn van een nieuwe aanvraag, de Kamer
voorafgaande aan een eventuele toekenning van een nieuwe subsidie zal
informeren.
2
Heeft u reeds een nieuwe subsidieaanvraag ontvangen? Zo ja, kunt u deze met de
Kamer delen en wanneer verwacht u hierover een voornemen tot een besluit aan
de Kamer te kunnen voorleggen?
Antwoord
Nee, ik heb nog geen aanvraag ontvangen. Ik zal invulling aan bovenstaande
toezegging geven door u voorafgaande aan een eventuele aanvraag het kader met
de subsidievoorwaarden te sturen, waaraan de aanvraag getoetst zal worden.
3
Indien u nog geen nieuwe subsidieaanvraag heeft ontvangen, wat is de uiterste
datum waarop een dergelijke aanvraag bij u binnen dient te zijn om ten behoeve
van het Kroondomein ook per 1 januari 2022 weer subsidie te kunnen ontvangen?
Antwoord
Een subsidieverzoek dient uiterlijk 31 december 2021 ingediend te worden, om
vanaf 1 januari 2022 (eventueel met terugwerkende kracht) in te kunnen gaan.
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