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Ooze  
T.a.v. [..] 
 

 

 
 

Datum 31-03-2020 
Betreft besluit tot verlening subsidie:  

City of 1000 Thanks, Pilot for PS Higher School | Water as leverage  
 
Geachte [..], 
   
Op 17 december 2019 ontving ik uw aanvraag voor subsidie voor het project “City 
of 1000 Tanks” | Water as Leverage Asia, PS Higher School Pilot. 
 
Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de 
volgende partners: Ooze, Madras Terrace Works, Paperman, Care Earth Trust, 
Biomatrix Water, Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) en Uravugal 
Social Welfare Trust. U treedt hierbij op als de penvoerder. 
 
Besluit 
In het kader van mijn beleid gericht op klimaat en private sectorontwikkeling 
verleen ik u hierbij op grond van artikel 6.2 van de Subsidieregeling Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 2006 een subsidie van maximaal € 450.000,- voor de 
activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd, in de volgende verdeling: 
 

Naam partner Subsidiabele  
kosten 

Subsidie % van de 
kosten 

Ooze 619.860 359.680 58% 
Madras Terrace Works 28.100 16.000 57% 
Paperman 20.500 12.000 59% 
Care Earth Trust 15.450 12.000 78% 
Biomatrix Water 47.200 28.320 60% 
IIT Madras 15.000 12.000 80% 
Uravugal Social Welfare Trust 12.040 10.000 83% 
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De activiteiten worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2020 tot en met  
21 mei 2021.  
 
Project 
Het betreft een school pilot in Mylapore in het centrum van Chennai, een stad met 
10 miljoen inwoners in Tamil Nadu, India. Het is een demonstratieproject op het 
terrein van de PS Higher Secondary School Playground en de belangrijkste tempel 
tank van Chennai (Arulmigu Kapaleeswarar), aangevuld met een intensief 
educatie en awareness programma. Het demonstreert op kleine schaal hoe een 
gesloten waterkringloop geïmplementeerd kan worden met behulp van 
toepassingen zoals Nature Based Solutions. Het is een integrale en inclusieve 
aanpak die leidt tot CO2 reductie en kostenreductie. Ook laat deze dwars door de 
2030 Agenda voor Duurzame ontwikkeling op meerdere SDG’s resultaten laat 
zien. Met deze pilot wordt de empirische kennis verdiept en het publieke 
bewustzijn verbreed. Evenementen worden gebruikt om een discussie op gang te 
brengen in de openbare ruimte, aangezien op de natuur gebaseerde systemen een 
aanzienlijke impact hebben op het leven van mensen.  
 
Europeesrechtelijke aspecten 
De steun aan de Europese ondernemingen Ooze en Biomatrix Water valt onder de 
werking van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 
2014, PbEU 2014, L 187 in het bijzonder artikel 25, tweede lid, onderdeel c, 
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Het gaat hierbij om 
experimentele ontwikkeling. Ooze en Biomatrix Water zijn kleine ondernemingen. 
 
Indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan van deze twee 
ondernemingen reeds door een (ander) bestuursorgaan of door de Europese 
Commissie subsidie is of wordt verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan 
subsidie verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 
toegestaan volgens het toepasselijke Europese steunkader.  
 
Subsidiabele kosten 
De totale kosten van de activiteiten zijn begroot op € 758.150,-. Subsidiabel zijn 
de kosten zoals opgenomen in de begroting bij uw aanvraag voor zover die kosten 
gemaakt worden binnen de daarin voorziene tijdsduur.  
 
Als onderneming bent u btw-plichtig. Derhalve kunt u de door u aan derden te 
betalen btw met de fiscus verrekenen. Aangezien de btw voor u dus geen 
kostenpost vormt is mijn subsidie gebaseerd op de door u begrote kosten, 
uitgezonderd de btw. 
 
Verplichtingen 
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:    
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1. De activiteiten dienen volledig uit te worden gevoerd overeenkomstig de 
aanvraag en binnen de daarin voorziene tijdsduur. 

2. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij 
de financiële onderbouwing in uw aanvraag en daaruit te allen tijde op 
eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan de activiteiten toe te 
rekenen kosten kunnen worden afgelezen.  

3. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is 
dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet 
geheel zal worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de 
subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

4. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van de 
activiteiten mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen 
toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening 
gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang 
van een kostenpost niet meer dan 25% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik 
nadere verplichtingen verbinden. 

5. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen over de voortgang of 
resultaten van de activiteiten. Rapportagemomenten in ieder geval uiterlijk op 
- 1 juli 2020 een activiteitenrapportage en een engagementplan voor 
capaciteitsopbouw, educatie en participatie voor oktober 2020 tot mei 2021; 
- 1 oktober 2021 de activiteitenrapportage over lopende bouwwerkzaamheden 
van april 2020- september 2021. 

6. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een 
evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze 
verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot 
subsidievaststelling. 

7. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 
rechtbank van een verzoek tot verlening van surseance van betaling of tot 
faillietverklaring. 

8. Feiten en omstandigheden die duiden op inzet van dwangarbeid of 
kinderarbeid door bij de uitvoering betrokken en als zodanig in de 
subsidieverlening genoemde partij of partijen, moet u mij melden binnen 2 
weken nadat u daarvan voor het eerst verneemt. Wat onder dwangarbeid en 
kinderarbeid moet worden verstaan, is omschreven in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 
van artikel 4 van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers 
verstrekte subsidies. Het betreft een meldingsplicht als bedoeld in artikel 4 
eerste lid van deze wet. Op de niet-naleving van de meldingsplicht staat een 
boete van ten hoogste de vijfde categorie bedoeld in artikel 23 vierde lid 
Wetboek van Strafrecht.  

9. In het kader van het beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake 
seksueel grensoverschrijdend gedrag: u spant zich in om ernstige (seksuele) 
misdragingen en andere ernstige vormen van (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag jegens medewerkers en derden bij de uitvoering van de activiteiten 
waarop de aanvraag betrekking heeft te voorkomen, in voorkomend geval zo 
spoedig mogelijk te doen beëindigen en om de gevolgen daarvan te mitigeren. 
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10. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van: 
a. een eindverslag;  
b. een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan de activiteiten toe te 

rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u 
ingediende begroting (van alle partners);  

c. voor de werkelijk gemaakte kosten van Ooze: een controleverklaring van 
een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, conform het geldende controleprotocol en model 
controleverklaring 10.3. 

 
Als u zich niet aan de verplichtingen houdt, kan ik de subsidie geheel of 
gedeeltelijk intrekken en terugvorderen, inclusief wettelijke rente. 
 
Subsidievaststelling 
De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst 
van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende 
termijn genoemd in verplichting 10 is verstreken. Indien de beschikking niet 
binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij 
een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan 
worden.  
 
Voorschot 
Ik verleen u bij deze een voorschot van 80% van de verleende subsidiebedrag,  
€ 360.000,- zijnde, welke als volgt wordt uitbetaald:  
 

Bedrag Betaalmoment 
€ 150.000,- binnen 4 weken na de datum van subsidieverlening  
€ 170.000,- na goedkeuring activiteitenrapportage engagementplan voor 

2020-2021 
€ 40.000,- na goedkeuring bouwwerkzaamheden rapportage over 2020 

 
De bedragen zullen worden overgemaakt op bankrekeningnummer [..] ten name 
van Ooze te Rotterdam. 
 
De activiteiten zijn bij RVO.nl bekend onder referentienummer PVW4S20002.  
Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.  
Uw contactpersoon hierbij is [..]. 
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
namens deze: 
 


