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Onderwerp

Beslissing op bezwaar POP3 subsidie project ‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen:

kunstmestloos Zuid-Holland’.

Advies

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar tegen

het besluit van 8 augustus 2022, kenmerk PZH-2022-811575026, tot verlening van een

subsidiedeelbetaling van € 0,00 het project ‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen:

kunstmestloos Zuid-Holland’.

2. Vast te stellen de brief met de beslissing op de bezwaar inzake de subsidiedeelbetaling voor

het project ‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland'. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting  inzake de subsidiedeelbetaling voor het project

‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland'. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Advies op bezwaar van de Bezwarencommissie
- Verslag hoorzitting
- Brief met de beslissing op bezwaar
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1 Toelichting voor het College

In 2019 is een POP3 subsidie verleend aan het Kennis Centrum voor Groene Groei (hierna:

bezwaarde) voor het overdragen van kennis over precisiebemesting met circulaire meststoffen aan

groepen van landbouwers. Het project waarvoor de subsidie is verleend heeft als titel

‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen: kunstmestloos Zuid-Holland'. De verleende subsidie

bedraagt maximaal € 109.761,-.

Een POP3 subsidie bestaat voor 50% uit Europese middelen, om aanspraak te kunnen maken op de

Europese middelen moet – naast de provinciale subsidieregels - voldaan worden aan Europese

voorschriften, zoals:

 Een POP3 subsidie kan pas worden uitbetaald als de subsidieontvanger kosten heeft gemaakt

en die kosten heeft betaald;

 Voor elke factuur en elk gewerkt uur moet worden vastgesteld dat de factuur direct aan het

project toe te rekenen is en of de hoogte van de gefactureerde kosten redelijk zijn.

Bezwaarde heeft op 19 februari 2021 een aanvraag gedaan voor een deelbetaling van de verleende

POP3 subsidie. Aan bezwaarde is zevenmaal aanvullende informatie gevraagd om te kunnen

vaststellen of kosten direct aan het project toe te rekenen zijn. 

Op basis van de aanvraag en de ontvangen aanvullingen is bij besluit van 8 augustus 2022 besloten

op de aanvraag voor de deelbetaling, het te verlenen bedrag aan deelbetaling was nihil. 

Doel van de subsidie was dat door de subsidieontvanger kennis over precisiebemesting met circulaire

meststoffen overgedragen wordt aan landbouwers, zodat meer landbouwers de techniek gaan

toepassen binnen het bedrijf.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er voorlichting heeft plaatsgevonden over precisiebemesting

en over precisiebemesting met circulaire meststoffen. Er hebben diverse bijeenkomsten

plaatsgevonden (zowel fysiek als digitaal). De wijze waarop het project is uitgevoerd, voldoet echter

niet aan de vereisten uit de subsidieregeling en de Europese verordening.

De bijeenkomsten waren echter niet georganiseerd door de subsidieontvanger. Ook was de

subsidieontvanger bij veel bijeenkomsten niet de hoofdspreker. Vaak verzorgde de

subsidieontvanger alleen de inleiding of staat de subsidieontvanger op de aankondiging niet vermeld

als spreker. Voor de organisatie en de bijeenkomsten zelf heeft de subsidieontvanger wel kosten

opgevoerd binnen de subsidie.

Tegen het besluit van 8 augustus 2022 is bezwaar gemaakt.

Het bezwaar is behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie. De bezwarencommissie heeft

advies uitgebracht. Het advies is om de motivering van twee afgewezen kostenposten (kosten voor

een voorbereidend gesprek met een agrariër en kosten voor het opstellen van een rekenschema) 

nader te motiveren en het bezwaar ongegrond te verklaren.

Voorstel is om het advies van de bezwarencommissie over te nemen en het bewaar ongegrond te

verklaren. 
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Bezwaarde kan tegen de beslissing op bezwaar in beroep bij de rechtbank.

2 Voorafgaande besluitvorming

Zie hiervoor onder 1.

3 Proces

Het bestreden besluit is voorbereid in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland als Europees betaalorgaan voor de POP-3 subsidies.

Het bezwaar is behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland.

Met bezwaarde heeft overleg plaatsgevonden over de wijze waarop het project geadministreerd

moet worden. Het project was echter al uitgevoerd en de administratie al anders ingericht, zodat die

niet meer hersteld konden worden.

4 Participatie en rolneming

Voor POP3 subsidies zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om subsidies te verstrekken die mede

gefinancierd worden uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU en zijn Gedeputeerde

Staten daarbij gehouden om de Europese regelgeving toe te passen 

5 Communicatiestrategie

De beslissing op bezwaar wordt aan bezwaarde toegezonden. Actieve communicatie is in het belang

van bezwaarde niet wenselijk.

Het subsidieproject is nog in uitvoering. Aan bezwaarde is en wordt gecommuniceerd over de wijze

waarop het project uitgevoerd kan worden binnen de geldende voorwaarden.


