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Geachte meneer Neppelenbroek,
. Projectsubsidie
Op 16 maart 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor uw project DAW-pilot Boeren met bodem,
water en natuur op grond van de nog vast te stellen regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In
deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 91.000,00, exclusief btw, te verlenen op grond
van de regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
De door u voorgestelde activiteit past binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe en voldoet
aan de criteria van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Voor deze subsidie dient u de volgende activiteit uit te voeren overeenkomstig uw activiteitenplan:
Activiteit
1.
2
3

Aanleg proef en demonstratie
Monitoring
Communicatie

Totale kosten uit
begroting
€ 148.788
€ 86.576
€ 79.000
€
€
€314.364

Verleende
subsidiebedrag
€
€
€
€
€
€ 91.000

Het staat u vrij de subsidiesom over de verschillende fasen van het project te verdelen.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700796 te vermelden.
62020204/01/423014 (1)
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Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 72.800,00, zijnde 80% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op
bankrekeningnummer NL59 RABO 0313 5290 86, onder vermelding van het kenmerk 201700796 00691511.
Prestatieverplichtingen
Bij het uitvoeren van de activiteit bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
- De door u voorgestelde activiteit past binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe en
voldoet aan de criteria van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
-

Voor deze subsidie dient u de volgende prestaties uit te voeren overeenkomstig uw
activiteitenplan;

Prestaties
1.
2.
3.
4.
5.

Aanleg proef en demonstratie
Monitoring
Communicatie

-

Totale kosten uit
begroting
€ 148.788
€ 86.576
€ 79.000
€
€
€ 314.364

Verleende
subsidiebedrag
€
€
€
€
€
€ 91.000

U verricht de prestaties vóór 1 april 2020.

Wij verwachten elk jaar van u een inhoudelijke tussenrapportage waarin u de voortgang van het
project aan ons voorlegt. De rapportages dient u elk jaar voor 1 april in.
U dient binnen dertien weken nadat de activiteit is uitgevoerd, maar uiterlijk op 1 juli 2020, een
verzoek tot vaststelling in.
U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de uitvoering van de
activiteit tot zes maanden nadat de activiteit is uitgevoerd.
Aanvullende verplichtingen

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteit tot uitdrukking te brengen dat
deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren
van de burgers over de besteding van belastinggelden.
Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteit niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen zult
voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte.
Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel
wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Vaststelling
In het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteit is verricht en dat aan de opgelegde
prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval:
een activiteitenverslag.
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Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop
de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de
subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Algemene wet bestuursrecht;
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;
- de regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Staatssteun
Er is sprake van staatssteun. De steun valt onder steun voor met de primaire landbouwproductie
verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven
(Hoofdstuk III Afdeling 1 artikel 14 Verordening (EU) Nr. 702/2014, van de Commissie van 25 juni
2014 (Landbouwvrijstellingsverordening of LVV)) en aan alle overige bepalingen van deze
verordening. De gevraagde subsidie van 91.000 euro blijft onder de toegestane steunintensiteit. De
te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening van de
Europese Commissie.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
LVV, binnen 10 dagen vóór het verzenden van deze beschikking kennis aan de Europese Commissie
en publiceren deze beschikking op onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming verleende steun
onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Steekproef
Zoals wij hierboven aangaven, hoeft u de besteding van de subsidie achteraf alleen inhoudelijk te
verantwoorden. Onderdeel van ons nieuwe subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene
subsidieverordening Drenthe 2012 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en
oneigenlijk gebruik van subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven controleren of subsidies
rechtmatig en doelmatig zijn besteed.
Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de volgende gegevens
over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project voor ons beschikbaar te houden tot
6 maanden na de voltooiing van de activiteiten waarvoor wij de subsidie verlenen:
•
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uitgevoerd;
•
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
beoogde resultaten zijn behaald;
•
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten.
Indien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschikbaar te houden, kan
dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en dat u de subsidie geheel of
gedeeltelijk moet terugbetalen.
De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om te beoordelen
of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. Slechts indien blijkt dat er sprake is geweest
van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie (bijv. als de subsidie is besteed aan andere
activiteiten dan waarvoor deze werd verleend, of als de activiteiten niet of niet geheel hebben
plaatsgevonden en u dit niet tijdig hebt gemeld), kan dat voor ons aanleiding zijn om de subsidie lager
vast te stellen, of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. In dergelijke
gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen
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Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rinke van Veen of Dineke Arends.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

.
mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider Subsidies en Inkoop

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan,
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag
van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure
verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

