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Projectnummer
SMM1012057

Geachte heer Spaans,

Kenmerk
43051010010226U

Op 25 maart 2010 heb ik van u een subsidieaanvraag ontvangen, omdat u gebruik
wilt maken van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu
(SMOM) 2010 Tender I, onderdeel projectsubsidies. Het gaat hierbij om het
project "Antenne Klimaat & Duurzaamheid".

Referentie
Bijlage(n)

Door het toekennen van subsidie voor aanvragen die hoger zijn gerangschikt, is
het subsidiebudget uitgeput.
Dit betekent dat voor uw project geen subsidie meer beschikbaar is. Ik wijs uw
subsidieaanvraag dan ook af op grond van het tweede lid van artikel 4:25 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Toelichting
In totaal heb ik 77 aanvragen gerangschikt. Uw aanvraag is hierbij op nummer 52
geëindigd. Bij uw aanvraag heb ik het volgende overwogen. Het project richt zich
met name op het onderhoud van een website. De mate van innovatie is hierdoor
in vergelijking tot andere ingediende projecten lager beoordeeld. Voor de
realisatie van de genoemde doelstellingen is het essentieel dat zowel
klimaatalarmisten als klimaatsceptici deelnemen aan dit project. De site
climategate.nl, waarop het project wordt geënt, representeert op dit moment
voornamelijk de geluiden van sceptici. Uit het projectplan blijkt onvoldoende hoe
deelname van diverse partijen nu daadwerkelijk geborgd wordt, waardoor de
slaagkans van het project lager wordt beoordeeld. Tevens zijn de kosten relatief
hoog, waardoor de efficiëntie (subsidie in verhouding tot verwacht resultaat) in
vergelijking met andere projecten lager is.

Uw aanvraag is bij Agentschap NL bekend onder referentienummer SMM1012057.
Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.
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Datum

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:
Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder
vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Referentie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
namens deze:

drs. M.

e
anager, NL Milieu en Leefomgeving
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