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Geachte heer Tijssens,
Ja
Op 1 december 2016 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor uitvoering van de Green Deal omtrent
de stimulering van sojateelt in Noord-Nederland. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief
informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Beoordeling aanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene
subsidieverordening Drenthe (ASV 2017) en aan de Green Deal die op 1 september 2016 is gesloten
tussen de Rijksoverheid, de drie noordelijke provincies en Agrifirm. Daarnaast heeft wat betreft
staatssteunaspecten toetsing plaatsgevonden aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening
(AGVV) EU (Nr 651/2014) PB EU L 187.
Besluit
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u, mede namens de provincies Groningen en
Fryslân, voor 2017 een projectsubsidie verlenen van € 101.500,00. Aansluitend daarop verlenen wij u
voor 2018 een projectsubsidie van € 189.000,00 onder de opschortende voorwaarde dat wij op basis
van een tussentijdse rapportage een positief besluit nemen over de doorgang van de tweede fase van
het project.73325
Staatssteun
De subsidie is getoetst aan de voorwaarden betreffende staatssteun. De staatssteun aan Agrifirm past
binnen de AGVV en valt onder de groepsvrijstellingscategorie voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatie (Hoofdstuk III Deel 4 AGVV), specifiek de haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25 lid
2 onder de AGVV. De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 50% worden
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gesubsidieerd, tot een maximum van 7,5 miljoen euro. Met uw totale subsidiebedrag van € 290.500,00
blijft u hier ruimschoots onder.

Kennisgeving
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, kennis aan de Europese Commissie. De beschikking wordt op de website van de provincie
Drenthe gepubliceerd. Betaling van de subsidie sluiten wij uit indien zou blijken dat steun, verleend
aan uw onderneming, onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Betaling
U ontvangt van ons, binnen 30 dagen na de verzending van deze brief, een voorschot van
€ 101.500,00 op rekeningnummer NL43RABO0192306340 onder vermelding van het kenmerk van
deze brief. Op basis van een tussentijdse rapportage, uiterlijk in te dienen op 31 januari 2018, kunt u
een nieuw voorschot aanvragen. Het tweede voorschot zal maximaal € 189.000,00 bedragen. De
totale maximale bevoorschotting is daarmee 100% van de twee verleende subsidies.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen. Wij wensen u veel succes
bij de uitvoering van uw project.
Mocht u nog vragen hebben over de subsidieprocedure, dan kunt u contact opnemen met S.J. Bakker,
telefoonnummer (0592) 36 5841. Voor inhoudelijke vragen omtrent de Green Deal kunt u
contact opnemen met de heer A. Venekamp, telefoonnummer (0592) 36 5228.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze
beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Voor
meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,

.
mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider team Subsidies en Inkoop
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Bijlage
Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
Activiteiten:
Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren:
Overkoepelend doel van het project, uitgevoerd in Groningen, Fryslân en Drenthe, is de realisatie van
een areaalvergroting van de gronden waarop soja wordt geteeld met maximaal 500 hectare in 2017
en maximaal 1.500 hectare in 2018. Daartoe dienen door de deelnemende telers additionele
activiteiten uitgevoerd te worden. Op basis van een vergoeding per hectare worden zij hiervoor
gecompenseerd.
Agrifirm draagt zorg voor de uitvoering van de Green Deal en is verantwoordelijk voor de
projectadministratie en de inhoudelijke en financiële verantwoording achteraf. Hiervoor zal Agrifirm
een in kind bijdrage leveren. De subsidie zelf zal volledig besteed worden aan vouchers, te
verstrekken aan de deelnemende sojatelers. Voor meer details omtrent de te leveren prestaties, de
hectarevergoeding en de overeengekomen berekeningsmethodiek verwijzen wij naar het door u
ingediende projectplan.
De kennis die opgedaan wordt door Agrifirm op basis van de Green Deal moet openbaar toegankelijk
worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de noordelijke provincies en overige
belangstellenden.
De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk III, deel 4 en artikel
25 van de AGVV.
2.
Datum:
De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2018 afgerond zijn.
3.
Voortgangsrapportage
U dient voor 31 januari 2018 een voortgangsrapportage in te leveren. Op basis hiervan nemen de
provincies een besluit over de inzet van de financiële middelen voor 2018.
4.
Meldingsplicht:
U meldt ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking.
5.
Publiciteitsvereiste:
U dient in uw communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk
worden gemaakt door de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Dit met het oog op het informeren
van de burgers over de besteding van belastinggelden. U kunt aan dit vereiste voldoen door middel
van een vermelding op uw website, in advertenties, in persberichten of publicaties (flyers) etc.
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6.
Vaststelling:
Op basis van een succesvolle uitvoering van het project in zowel 2017 als 2018, moet u uiterlijk
1 april 2019 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u aantonen dat de activiteiten
als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en de prestaties zijn behaald. Dit doet u door
middel van het overleggen van een inhoudelijke eindrapportage. Ook dient u een overzicht van de
activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten, door middel van een financieel verslag bij
de aanvraag tot vaststelling te overleggen.
U dient uw aanvraag tot vaststelling tijdig in. Als u te laat bent kan dat namelijk gevolgen hebben voor
de subsidie. Als u geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast met de informatie die we hebben. In de meeste gevallen leidt dat tot een
(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie.
Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestaties zijn geleverd. Daarnaast
gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen. Op grond
hiervan wordt het exacte subsidiebedrag vastgesteld. U hoeft geen bedrag terug te betalen als alle
afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en aan alle overige verplichtingen is voldaan.
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