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UBR subsidie (incl. Verplichting)
M 62070029/01/440682 Ontw.ag.melkv proj. (1)9309097 Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische
zaken en arbeidsmarkt 9309596 Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Versterken van de Agribusiness,
versnellin
naar biobased economy 3730305 Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw
Geachte

.75168 Incidentele subsidie Nog niet bekend Ja
Op 11 januari 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project Vruchtbare Kringloop Noord
Nederland. Daarna heeft nog een bestuurlijk overleg plaatsgevonden en is een aanvullende begroting
aangeleverd. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van € 43.000,00 voor 5 studiewerkgroepen. We
waarderen de inzet van de melkveehouders en dat zij als eerste hebben willen meedoen, hun nek
hebben uitgestoken en ook graag verder willen met de studiegroep. Dat enthousiasme willen we
belonen. Ook vinden we het van belang dat melkveehouders bewust worden van hun handelen en
mogelijkheden aangereikt krijgen om het anders aan te pakken. Er wordt samengewerkt aan verdere
verduurzaming. Dat vinden wij als provincie van belang en dat moet doorgang vinden.
In de huidige situatie en afgelopen periode is er geen mogelijkheid geweest om het project via de
Groningse en Drentse POP3-gelden, voor maatregel 1 in te dienen. In de nabije toekomst zal die
openstelling in Groningen en Drenthe wel plaatsvinden. In de tussentijd van indienen van het
projectvoorstel en de uiteindelijke beschikking, is het van belang dat het project doorgaat zodat
deelnemende boeren niet afhaken en het enthousiasme gehandhaafd blijft. Met het verstrekken van
deze subsidie verplichten wij u om een goede, volledige aanvraag in te dienen binnen de toekomstige
openstelling van maatregel 1 binnen het POP3 subsidiekader. Deze openstelling wordt medio april
2018 verwacht open te gaan.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201800096 te vermelden.
62070029/01/440682 Ontw.ag.melkv proj. (1)
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Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 34.400,00, zijnde 80% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op
bankrekeningnummer NL68RABO 0356 0650 73, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Prestatieverplichtingen
Voor deze subsidie dient u de volgende prestaties uit te voeren overeenkomstig uw activiteitenplan.;
- Het verbeteren van de resultaten van de Kringloopwijzer als managementinstrument
- Minimaal 5 actieve studiegroepen met minimaal 50 deelnemende melkveehouders
- Deelnemers zijn verdeeld over de grondsoorten zand en veen
- Per studiegroep (10-12 deelnemers) worden vier bijeenkomsten gehouden
- Een betere milieukwaliteit en een beter bedrijfsrendement van de melkveebedrijven in Drenthe
- Per deelnemer wordt een bedrijfsbodem- en waterplan opgesteld
- Deelnemers krijgen handvatten voor toepassing in eigen bedrijfsvoering
- De individuele kringloopwijzers worden besproken en vergeleken met anderen.
- Per bedrijf wordt een plan van aanpak opgesteld en bijgehouden met maatregelen ter
verbetering van nutriënten benutting op korte en langer termijn
- Het leerproces wordt gemonitord
- Onderhoud website; nieuwsberichten, inhoudelijke verdieping
- 5 Praktijkflitsen schrijven
- 10 social media berichten (twitter en facebook)
- 2x een persbericht richting Nieuwe Oogst, vakbladen, regionale media
- Het project loopt van november 2017 tot en met 31 december 2018
Aanvullende verplichtingen
Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten 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 activiteiten 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
U dient vóór 1 april 2019 een vaststellingsverzoek in. In dat verzoek toont u aan dat de activiteiten
zijn verricht en dat aan de opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling
bevat in ieder geval:
- Een activiteitenverslag;
- De opgestelde plannen per bedrijf
- De persberichten, praktijkflitsen en social media berichten
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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
- Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene
Groepsvrijstellingsverordening of AGVV)
Staatssteun
Er is sprake van staatssteun. Deze steun valt onder de werking van de Verordening (EU) Nr.651/2014
(PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening of
AGVV). De aanvraag voldoet aan Hoofdstuk III Afdeling 7 artikel 49 van de AGVV en aan alle overige
bepalingen van deze verordening. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van
voornoemde verordening van de Europese Commissie.
De kosten die voor steun in aanmerking komen zijn de kosten voor de (milieu)studie (lid 2). De
steunintensiteit mag maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten zijn (lid 3). De maximale
steunintensiteit bedraagt 50% van € 63.291,10 is € 31.645,55. De steun kan met 20% worden
verhoogd naar € 44.303,77 indien deze studies ten goede komen aan kleine ondernemingen (minder
dan 50 personen werkzaam en waarvan de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal de 10 miljoen niet
overschrijdt). Daarmee blijft de subsidie van € 43.000 (68%) onder de geoorloofde steunintensiteit.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 werkdagen na 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 subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene
subsidieverordening Drenthe 2017 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.
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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
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
(0592)
.

, telefoonnummer

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 het indienen van een
bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

