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Op 7 juni 2017 hebben wij uw aanvraag voor een subsidie buiten 

uitvoeringsregeling ontvangen voor uw project ‘Pilot kruidenrijk gras 

met inheemse kruiden’. Op 15 juni heeft u een aanvulling op het 

kasritme voorschot gestuurd. De totale kosten van de activiteiten 

bedragen volgens uw aanvraag € 150.000,-. U vraagt een subsidie aan 

van € 150.000,-.

Staatssteun

Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of 

er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van 

mening dat: 

Deze subsidie weliswaar staatssteun betreft, maar dat deze 

gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder de vrijstelling artikel 21 

“Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting van de 

Landbouwvrijstellingsverordening (LVV)”. De activiteiten opgenomen in 

uw project zijn verenigbaar met de interne markt zoals gesteld in de 

leden 2 tot en met 8 van artikel 21 van de LVV:

“De steun dient voor de financiering van acties op het gebied 2.

van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, 

waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, 

demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties. De steun kan 

ook worden toegekend voor korte uitwisselingen inzake 

landbouwbedrijfsbeheer en voor bezoeken aan 

landbouwbedrijven. Voor demonstratieactiviteiten mag steun 

worden verleend ter dekking van de betrokken 

investeringskosten. 

De steun dekt de volgende in aanmerking komende kosten: 3.

de kosten van de organisatie van beroepsopleiding, a.

acties voor de verwerving van vaardigheden, waaronder 

opleidingscursussen, workshops en coaching, 

demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties; 

de kosten in verband met de reis-, verblijfs- en b.

dagvergoedingen van de deelnemers; 
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de kosten van vervangende diensten tijdens de c.

afwezigheid van de deelnemers.

De in lid 3, onder (a) en (c), bedoelde steun wordt niet 5.

toegekend in de vorm van rechtstreekse betalingen aan de 

begunstigden. De in lid, onder 3, (a) en (c), bedoelde steun 

wordt betaald aan de aanbieder van de acties inzake 

kennisoverdracht en voorlichting. 

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en 6.

voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd 

en geregeld opgeleid personeel. De in de lid 2 bedoelde 

activiteiten mogen worden verricht door 

producentengroeperingen of andere organisaties, ongeacht hoe 

groot die zijn. 

De steun is onder objectief vastgestelde voorwaarden 7.

toegankelijk voor alle ondernemingen die daarvoor in het 

betrokken gebied in aanmerking komen. Als de in lid 2 

bedoelde activiteiten door producentengroeperingen en -

organisaties worden verricht, mag lidmaatschap van die 

groeperingen of organisaties geen voorwaarde zijn om toegang 

tot die activiteiten te krijgen. Eventuele bijdragen van niet-leden 

in de administratieve kosten van de betrokken 

producentengroepering of -organisatie zijn beperkt tot de 

kosten van de in lid 2 bedoelde activiteiten.

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in 8.

aanmerking komende kosten.”

Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website 

van Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl.

Subsidieverlening

De beschreven activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, komen 

overeen met de door Provinciale Staten op 12 december 2015 

aangenomen motie M76/PS14-12-2015 Weidevogels. Gelet op artikel 

4:23 lid 3 c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), hebben wij 

besloten uw coöperatie een subsidie te verlenen voor het project ‘Pilot 

kruidenrijk gras met inheemse kruiden’. De activiteiten die u gaat 

uitvoeren sluiten aan bij het initiatief van de Tweede Kamer voor 

weidevogelbescherming. Op basis van uw project heeft het ministerie 

van Economische Zaken dan ook €150.000,- in het provinciefonds 

gestort. Deze subsidie bedraagt dan ook € 150.000,-.

U geeft aan dat de BTW een kostenpost vormt over de te subsidiëren 

activiteiten. U kunt deze BTW niet verrekenen of compenseren. Daarom 

zijn deze BTW kosten in het subsidiebedrag begrepen.

Onderbouwing

De resultaten die u wilt behalen met dit project komen overeen met het 

projectvoorstel dat aan het ministerie van Economische zaken eerder is 

voorgelegd. Uw project voorziet in een nauwe samenwerking met de 
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bredere pilot in Friesland waarin ook verdienmodellen voor agrariërs en 

de gezondheid van de koe worden betrokken. De volgende resultaten 

wilt u bereiken met deze pilot bereiken: 

1. Het wordt inzichtelijk hoe kruidenrijk grasland gecreëerd en 

behouden kan worden;

2. er is regio-specifieke kennis over de bedrijfsmatige inpassing van 

kruidenrijk grasland bij agrariërs;

3. communicatiemiddelen zijn ontwikkeld om agrariërs te informeren 

over de voor- en nadelen van kruidenrijk grasland voor zowel het 

landbouwbedrijf als de weidevogels en biodiversiteit in het algemeen. In 

het proces van kennis vergaring is de kennis gedeeld met alle 

deelnemers aan ANLB binnen provincie Noord-Holland;

4. ontwikkelde kennis zo wijd mogelijk verspreid onder de doelgroep 

en staat via (online) publicaties ter beschikking van een ieder. 

Verplichtingen

De volgende verplichtingen zijn op deze subsidieverlening van 

toepassing: 

U dient wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten van −

de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na 

dit feit aan ons te melden;

u dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of −

kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op de 

begroting vooraf te melden; 

voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruikt u −

de formulieren voor ‘Voortgang project en melden wijzigingen’, te 

downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ (www.noord-

holland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. Wij zullen hier 

binnen 6 weken op reageren;

u dient bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de −

gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland af 

te beelden en de naam van de provincie Noord-Holland te noemen. U 

kunt een logo van de provincie vinden door in het Digitaal 

Loket/Subsidies te klikken op de link naar de logo’s;

u stuurt ons op 1 september, te beginnen met 1 september 2018, −

jaarlijks een beknopte inhoudelijke en financiële 

voortgangsrapportage. U gebruikt hiervoor de formulieren voor 

‘Voortgang project en melden wijzigingen’, te downloaden via het 

‘Digitaal Loket/Subsidies’ (www.noord-holland.nl) onder ‘Algemene 

subsidieformulieren’;

overeenkomstig artikel 21 lid 7 van de LVV is lidmaatschap van de −

gebiedscoöperatie geen vereiste om toegang tot de activiteiten en 

de opgedane kennis te verkrijgen;

de financiële compensatie als benoemd in artikel 21 lid 3 a, b, c aan −

deelnemers van de pilot wordt bijgehouden en is indien gewenst 

door ons op te vragen;
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u stelt de resultaten van uw activiteiten gratis aan derden ter −

beschikking via algemeen toegankelijke media.

Voorschot

Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Het voorschot 

bedraagt € 119.000,- op basis van uw voorschot verzoek. Dit voorschot 

wordt in onderstaande termijnen overgemaakt op IBAN  NL49 RABO 

0303098953 onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

Het door u aangegeven kasritme wordt hierbij aangehouden: 

Periode voorschot

3e kwartaal 2017 94.000,-

1e kwartaal 2018 15.000,-

3e kwartaal 2018 10.000-

2019 Geen voorschot

Totaal 119.000

Afhankelijk van de voortgang van het project kan dit betalingsritme 

worden aangepast.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie

U bent verplicht om binnen 13 weken na afloop van de activiteiten bij 

ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen. 

Aangezien de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 31-12-

2020 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 5 april 

2021 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te 

ontvangen. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag vaststelling 

subsidie en Eindrapportage, te downloaden via het Digitaal 

Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl).

Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van: 

Een activiteitenverslag waarin tenminste een inhoudelijke -

beschrijving is opgenomen van de aard en omvang van de 

gerealiseerde activiteiten waarvoor de subsidie aan u is verleend. Het 

verslag dient op dezelfde wijze te zijn opgesteld als het plan op 

basis waarvan de subsidie is verleend, zodat een goede vergelijking 

van de gestelde en behaalde doelen en resultaten mogelijk is;

een financieel verslag waarin de relatie van deze activiteiten met de -

kosten daarvan zichtbaar is. De presentatie van de financiële 

kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de presentatie 

van die kengetallen in de begroting, zodat een goede vergelijking 

van de financiële kengetallen mogelijk is;

een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële -

verslag: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393, 

eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor kunt u 
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gebruik maken van het format controleverklaring, te downloaden via 

het ‘Digitaal Loket/Subsidies/Algemene formulieren’ (www.noord-

holland.nl);

in de controleverklaring dient u een verklaring op te nemen over uw -

BTW-positie (of de BTW-positie van uw coöperatie) in relatie tot de 

activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur 

accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking 

hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van 

de financiële verantwoording.

Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige) 

inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve 

subsidiebedrag.

Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan 

ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden 

uitgevoerd of plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden 

uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Deggendorfclausule 

De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen indien blijkt dat 

er ten aanzien van uw onderneming een bevel tot terugvordering 

uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie waarin 

steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. 

Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval door ons worden 

teruggevorderd. 

Regelgeving

Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer 

informatie over deze wet kunt u vinden op de website www.wetten.nl. 

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger zoals over het 

toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van 

verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en 

wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies 

(www.noord-holland.nl).

Landbouwvrijstellingsverordening (LVV): Verordening (EU) Nr. 702/2014 

van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun 

in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op 

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar 

worden verklaard (PbEU L193/1).

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
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Ondertekening en bezwaarclausule volgt bij definitieve beschikking


