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Groenverklaring GP 2OL7 /7 478

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, IN
OVEREENSTEMMING MET DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

4 mei 2017,
juni
geregistreerd
20L7,
alsmede aanvullende informatie ontvangen op 4 mei en 13
onder nummer GP 2OL7/ 7478, houdende een verzoek tot afgifte van een verklaring
Beschikkende op een adres van Triodos Groenfonds N.V., ontvangen op

als bedoeld in artikel 5.14, derde lid, onderdeel a, en achtste lid, van de Wet
i n komstenbelasting 200 1 (g roenverklaring) beslu it :
1.

Het project "Nieuwbouw Antroposofisch Centrum Haarlem', betreffende den
nieuwbouw van een gezondsheidscentrum, gelegen aan Prinsen Bolwerk 3 te
Haarlem, is een project in het belang van de beschermíng van het milieu,
waaronder natuur en bos en voldoet aan de omschrijving van artikel 9 onderdeel
fl van de Regeling groenprojecten 2016 (Stcrt. L5992,31 maaÉ 2016).

2.

Het projectvermogen samenhangende met dit project is per m2 vloeroppervlak
vastgesteld op € 600. Het projectvermogen voor L.275 m2 is derhalve
vastgesteld op maximaal € 755.000.

3.

Dit besluit is van kracht van

4.

Dit besluit wordt afgegeven op verzoek van:

l juli 2OL7 tot en met 30 juni 2027.

Contactpersoon

Triodos Groenfonds N.V.
5305706
Mevrouw L. Scholten

Adres

Postbus 55,3700

Naam
Fiscaal nummer

AB ZEIST

GP 2077/7478

Dit besluit is slechts van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
1.

Indien de uitvoering van het project afwijkt van de gegevens op grond
waarvan deze verklaring is afgegeven dient u Ruksdienst voor Ondernemend
Nederland, Secretariaat Regeling groenprojecten, Postbus 8242,3503 RE in
Utrecht hiervan onverwijld in kennis te stellen.

2.

Het projectvermogen mag op enig moment niet meer bedragen dan het
bedrag dat nodig is en aangewend wordt voor de financiering van vaste activa
en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn
aan de uitvoering van het project.

3.

Op dit besluit zijn de voorwaarden van de Regeling groenprojecten 2016 van
toepassing.

4.

Dit besluit vrijwaart u op geen enkele wijze van de verplichting tot het
aanvi'agen van r/e!'gunn!ngen of andere verplichtingen die samenhangen met dit
project. Tevens houdt deze verklaring geen oordeel in over het project met
betrekking tot de toepassing van overige wettelijke bepalingen.

5.

Projectgebonden subsidies dienen op het projectvermogen in mindering te
worden gebracht.

6.

Uiterlijk op 30 september 2018 dient een kopie van het duurzaam hout
certificaat van de aannemer(s) nagezonden te worden, alsmede een kopie van
het Duurzaam hout Statement zoals dat bij de eindfactuur is gevoegd of de
rekeningen of afleverbonnen waaruit blijkt dat er inderdaad uitsluitend
producten met een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu
geaccepteerd certificaat zijn toegepast.

7.

Uiterlijk op 30 september2018 dient een kopie te worden overlegd van de
factuur van de Ínstallatie van een PV systeem met een minimale capaciteit van
7.000 Wp, zoals aangegeven in de EPC berekening.

Indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden kan dit besluit
eventueel met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

dit besluit werd verzonden aan:
de projectbeheerder: Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem
De heer C. Zwart
Prinsen Bolwerk 12

Een afschrift van

-

2011 MB Haarlem
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I :urur zorz

cP 2Ot7/747e

Het aan uw project toegekende projectnummer is GP 2OL7/7478 Ik verzoek u bij

alle correspondentie over dit project naar dit nummer te verwijzen.
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken
na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus
LOO73,8000 GB Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op
het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum, uw
naam en adres. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen het besluit bezwaar
maakt en zo mogelijk een kopie van dit besluit meezenden.
DE STAATSSECRETARIS VAN INFMSTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze:
EXPERT REGELING GROEN PROJ ECTEN,

Duijnhouwer
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