
Gedeputeerde Staten

Contact

bureau Subsidies

dhr. H. Beft
T 070 - 441 6275
pop3@þzh.nl

'?",iffHonaND

Novifarm V.O.F.

t.a.v. de heer D. Kruijthoff

M iddelslu isse dijk VlZ22

3281 LJ NUMANSDORP

bureau Realisatie water & groen

mw. A. Vriezen
T 06 - 21 '10 2903

DuuzameLandbouw@pzh.nl
Posladres Provincichuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Detum

Zie v erzenddatum li nksonder

Geachte heer Kruijthoff,

Ons kenmcrk

ZAAK 17469000026
DOs-2017-0007391
PZH-20L9-678075132
Uw kenmerk

Dhr. D. Kruijthoff
Bijlagen

6

Op 31 augustus 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een bedrag van€ 215.822,00 aan

kosten voor POP3 Regeling Samenwerking duuzame innovaties landbouw ZuiúHolland2O17

voor het project "Graanwaard". Op ons vezoek heeft u op 1 december 2O17 aanvullende

informatie aangeleverd. Vanwege staatssteunrechtelijke aspecten is het project "Graanwaard"

opgedeeld in twee delen "Graanwaard - investeringen" en "Graanwaard - haalbaarheidsstudie".

Via deze beschikking laten wij u weten wat wij naar aanleiding van uw subsidieaanvraag hebben

besloten voor het onderdeel "Graanwaard - haalbaarheidsstudie". Voor het onderdeel

"Graanwaard - investeringen" ontvangt u een separate beschikking.

Toctsingskader
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb),

de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (verder te noemen Asv),

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, het Openstellingsbesluit Samenwerking duuzame

innovaties landbouw Zuid..Holland 2017 (Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017 met

kenmerk PZH-2017 -591 889364) en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening(AGW).

Besluit
Wij verlenen u een subsidie tot een maximum van € 71 .766,80 voor de haalbaarheidsstudie

binnen uw project. Dit bedrag bestaat volledig uit een bijdrage van de Provincie ZuiûHolland.

Het Europees betaalorgaan (RVO) geeft aan dat het onderdeel 'haalbaarheidsstudie van project

Graanwaard niet binnen de Europese POP kaders past. Er wordt weliswaar een

samenwerkingsverband opgericht, maar niet alle onderdelen binnen deze activiteit kunnen

worden gerekend tot het schrijven van een projectplan. Binnen de Europese POP kaders wordt

een projectplan strikt uitgelegd als een plan waarin het doel, de taken van partijen en de

mogelijke risico's worden beschreven. Het genereren en analyseren van data op basis van een
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proef op kleine schaal valt daar niet onder Omdat het Europees betaalorgaan stelt dat het project

niet binnen de Europese POP kaders past, kan geen aanspraak gemaakt worden op de

Europese middelen en daarmee zou de gevraagde subsidie op grond van het

Openstellingsbesluit Samenwerking duuaame innovaties landbouw ZuiùHolland 2017

afgewezen moeten worden.

Het enkel subsidiëren van het opstellen van een plan waarin het doel, de taken van partijen en de

mogelijke risico's worden beschreven leidt ertoe dat de haalbaarheidsstudie niet of in

onvoldoende mate kan worden uitgevoerd. Daardoor zou onvoldoende informatie kunnen worden

gegenereerd om tot een weloveruvogen besluit met betrekking tot de investeringente kunnen

komen en zou de beoogde samenwerking niet tot stand kunnen komen. Kortom, beperkte

subsidieverlening onder de Uitvoeringsregeling zou de uitvoering van het totale poject

belemmeren, terwijl hiermee juist op een hoog niveau invulling wordt gegeven aan de

doelstellingen zoals ook uit de beoordelingen van de beoordelingscommissie blijkt.

Wij hebben daarom besloten om onder gebruikmaking van de hardheidsclausule als beôeld in
artikel 39 van de Asv, af te wijken van artikel 3 (Subsidiabele activiteit) en artikel 2, tweede lid

(Deelplafond) van het openstellingsbesluit. Het niet verlenen van subsidie voor een aantal

activiteiten onder het onderdeel "Graanwaard - haalbaarheidsstudie" zou namelijk tot

onbillijkheden van overwegende aard leiden, gelet op het belang van een doelgerichte

subsidieverlening. Zoals hiervoor reeds is overwogen zou hierdoor het gehele project

onuitvoerbaar worden, terwijl de doelstellingen van de Ulvoeringsregeling en de provincie Zuid
Holland, innovatie, verduuzaming en samenwerking juist met de uitvoering van het gehele

project worden gediend. ln het project wordt gewerkt aan het opzetten van een gebied+

overstijgende samenwerking (Hoeksche Waard, Krimpenerwaard en Alblasserwaard). Door deze

samenwerking kan een nieuw businessmodel ontwikkeld worden op basis van een circulair

systeem met een regionale kringloop, tussen melkveehouderij en akkerbouw. De activiteiten

sluiten aan bij het ambitiedocument lnnovatieagenda Duuzame Landbouw van de provincie Zuió
Holland.

Daarom wordt in añrvijking van artikel 3 van de Uitvoeringsregeling wel subsidie verleend voorhet

projectonderdeel'Graanwaard Haalbaarheidsstudie'.

Door tevens af te wijken van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van het Openstellingsbesluit

kan de subsidie voor 100% bestaan uit provinciale middelen, in plaats van de oorspronkelijke 5O

50 verdeling.

Verenigbare staatssteun
Op grond van artikel 25 van de AGW kan subsidie worden rærleend voor een

haalbaarheidsstudie. Onderdeel "Graanwaard - haalbaarheidsstudie" voldoet aan de definitie van

"haalbaarheidsstudie" als bedoeld arlikel2, onder 87, van de AGW. De activiteiten zijn er allen

op gericht om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen over het investeren in graansilo's en een

graanpletmachine en het verder opzetten van een gebiedsoverstijgende samenwerking tussen

akkerbouwers uit de Hoeksche Waard en veehouders in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

De in aanmerking komende kosten zijn alle kosten (behalve die voor de investeringen), welke

216 PZH-2019-67807 51 32 dd.05-02-201 9



e'i'jffiHormuo

Ons kenmerk

ZAAK 17469000026
DOS-201 7-000739r

kosten voor 50 % subsidiabel zijn, welk subsidiepercentage met 2O o/owotdl verhoogd omdat

Graanwaard kan worden aangemerkt als een kleine onderneming als bedoeld h artikel 2, onder

2, en bijlage I van de AGW.

Voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden die de AGW stelt aan subsidieverlening. Er

is sprake van een stimulerend effect nu de subsidieaanvraag is ontvangen voor aanvang van de

activiteiten. Tegen Graanwaard staat geen bevel tot terugvordering uit ingevolge een eerder

besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt

is verklaard en Graanwaard kan niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden.

Toclichting rangschikking
De volledige aanvragen, ontvangen tijdens de openstellingsperiode, zijn voorgelegd aan het

adviescomité. Het comité heefr de aanvragen inhoudelijk beoordeeld op basis van de

selectiecriteria uit het openstellingsbesluit. Vervolçns zijn de aanvragen gerangschikt op het

aantal punten dat behaald is, hierbij heefr uw aanvraag 30 punten behaald en heefi daarmee

rangnummer 1 gekregen.

Start- cn cinddatum
Vanafde datum van de ontvangstbevestiging van uw aanvraag mag u beginnen metde

uitvoering van uw activiteiten. U bent verplicht tot uiterlijk twee maanden na ontvangst van deze

brief te starten met de activiteiten. De startdatum van uw project is 4 september 2017 en de

einddatum is 31 december 2019. U bent verplicht om de projectactiviteiten conform het

activiteitenplan uit te voeren.

Verplichtingen bij uitvoeren project
Bij het uitvoeren van het project krijgt u te maken met een aantalverplichtingen, zoals het

bijhouden van een administratie en het aanvragen van de subsidievaststelling. Alle

verplichtingen, de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling en uitleg over de

controle van uw deelbetalings- of vaststellingsverzoek vindt u in de bijlage 'Subsidieverplichtingen

van de subsidieontvanger' bij deze brief. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar

de website (https://www.zuid-holland.nl/lokeUsubsidies/subsidies l@12830lpop3/) en het

Handboek POP3 subsidies (http://regiebureau-pop.nl/handboek-voor-aanvrager+pop3-subsidie).

Redelijkheid van kosten
De door u opgegeven kosten derden worden onder andere beoordeeld op redelijkheid

(markconformiteit). De redelijkheid van kosten kunt u aantonen door bij uw betaal of

vaststellingsverzoek een onderbouwing aan te leveren. U kunt herbij denken aan meerdere

offertes bij een investering van € 25.000,00 of hoger of een taxatierapport. Wanneer u geen

onderbouwing aanlevert, vindt de beoordeling geheel plaatst op basis van ons eigen onderzoek.

Het deel van de kosten dat niet als redelijk wordt beoordeeld, wordt als niet-subsidiabel

beschouwd. Hierdoor kunnen de subsidiabele kosten lager uitvallen

Deelbetaling aanvragen
U kunt een deelbetaling aanvragen over de gemaakte en betaalde projectkosten. De aanvraag

moet betrekking hebben op minimaal€ 50.000,00, tenzij in het Openstellingsbesluit anders is
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bepaald. Meer informatie hierover vindt u op: https:/lwww.zuid-

holland.nl/lokeUsubsidies/subsidies/@ 1 2830/pop3/.

Subsidievaststelling
Wij zullen de subsidie vaststellen aan de hand van een uiterlijk 1 apnl2O19 door u in te dienen

aanvraag tot vaststelling. Bepalend voor de vaststelling zijn de uitgevoerde activiteiten en de

werkelijke baten en lasten van het project. Dit kan ertoe leiden dat wij op grond daarvan de

subsidie lager dan het maximale bedrag vaststellen. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen

dan het maximaal verleende subsidiebedrag.

Fublicatio
Wij publiceren ons besluit over de door u ingediende aanvraag op de website van de provincie

Zuid-Holland. Dit is vastgelegd in de Beleidsregel actieve openbaarheid ZuidHolland 2017. De

publicatie betrefr een publiekssamenvatting en het besluitvormingsformulier van Gedeputeerde

Staten. Wij sturen deze als bijlagen mee.

Openbaar Subsidicregister Provincie Zuid-Holland

Deze beschikking is openbaar. Bepaalde informatie uit deze beschikking nemen wij op in het

subsidieregister dat een ieder via de website van de provincie 04 4{4!üfl!A!d¡D kan

raadplegen. ln dit register vermelden wij onder meer de hoogte van de subsidie en de naam van

de subsidieontvanger. Adresgegevens en rekeningnummers worden ter bescherming van de

privacy echter niet opgenomen.

Wat verder van belang is
Heeft u vragen, kijk dan op: https://www.zuid-holland.nl/lokeUsubsidies/subsidiesl@128301pop31.

Of neem telefonisch contact op met uw contactpersoon zoals hierboven vermeld.

Wilt u in alle correspondentie het DO$nummer en zaaknummer vermelden dat rechts bovenaan

in deze brief staat? U kunt deze correspondentie sturen naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland t.a.v. Bureau Subsidies, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

4t6 PZH-2019-67807 s 1 32 dd. 0s-02-201 9



"EPi'jffHorreNo

Ons kenmerk

ZAAK 17469000026
DOS-201 7-0007391

Eearaarprocedure
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij ons een

gemotiveerd bezwaarschrifr indienen. U kunt dit bezwaarschrifl binnen zes weken na

dagtekening van vezending of uitreiking van het besluit aan ons toe, onder vermelding van 'Awb
bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift.

Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awbsecretariaat, Postbus 90602,

2509 LP Den Haag.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van ZuidHolland,

secretaris, voozitter

drs. H.M.M. Koek

Bijlagen:

drs. J. Smit

Wet- en regelgeving

Berekeningsformulier

Subsidieverplichtingen van de subsidieontvanger

Beoordeling door adviescomité

Beslu itvormin gsformulier G S

Publiekssamenvatting
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Bijlage Wct- en regelgeving

Algemene ¡ubsidieverordening ZuiúHolland 2013 (Algemene subsidieverordening Zuiú
Holland 2013)

Artikel 39. l,lardhoidsclausule
1. Gedeputeerde Staten kunnen de bepalingen bij of krachtens deze verordening buiten

toepassing laten of daarvan añ,rrijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een

doelgerichte of evenwichtige subsidieverstrekking, naar hun oordeel tot onbillijkheden van

ovenregende aard zou leiden.

2. Het bepaalde in het eerste lid wordt toegepad binnen de doelstelling van deze verordening en

de daarop gebaseerde regelgeving.

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duuzame innovaties landbouw Zuid'Holland

2017

Artikcl2 Deelplafond
1. Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt€ 3.000.000,-.

2. Het deelplafond, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit 50% uit ELFPO middelen en voor 50% uit

provinciale middelen.

ArtikEl 3 Subsidiabele activiteit
ln aña/jking van artikel 2.7.1 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland kan subsidie worden

verstrekt voor:

a. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van

een projectplan voor een innovatieproject gericht op innovatie mede ten behoeve van de

grondgebonden landbouw;

b. het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject mede ten

behoeve van de grondgebonden landbouw.
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