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Uw subsidieaanvraag van 21 december 2018 voor uw project Agrarisch Innovatie en Kennis 

Centrum hebben wij op 27 december 2018 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een 

meerjarige begroting-projectsubsidie 2019 - 2020 ter grootte van € 780.000,00 ten behoeve van 

activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel : Sterke positie voor duurzame 

economisch rendabele grondgebonden landbouw. 

In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op 

www.zuid-holland.nl/subsidies.

Besluit

1. We verlenen u een projectsubsidie 2019 - 2020 ter grootte van maximaal € 780.000,00 voor 

uitvoering van uw project Agrarische Innovatie en Kennis Centrum, waarbij de BTW niet

subsidiabel is. 

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten 

€ 624.000,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekening

NL98 INGB 0005 3021 19. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen 30 dagen € 176.000,00

Medio juli 2019

Medio januari 2020

Medio juli 2020

€ 176.000,00

€ 136.000,00

€ 136.000,00

Overwegingen

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 3, 4e lid van de Algemene 

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). Hierbij gelden de volgende overwegingen:
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 Provinciale Staten hebben op woensdag 27 juni  2018 met de Voorjaarsnota 2018 het 

besluit genomen om een bedrag van € 780.000,00 te reserveren voor uw project 

Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum.

 Wij hebben uw subsidieaanvraag beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat er op 

grond hiervan sprake is van staatssteun. Wij gaan hier hieronder nader op in.

Staatssteun

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) nr. 651/2014 

van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 

artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 

L 187), hierna te noemen: Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Dit houdt in dat uw subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en 

derhalve is toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen voor 

subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw subsidie 

moet afleggen.

Op grond van artikel 27 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening kan subsidie worden 

verstrekt voor innovatieclusters. De subsidie kan verleend worden voor de exploitatie van het 

cluster en voor de bouw of het upgraden van innovatieclusters.

Een innovatiecluster is een structuur of georganiseerde groepering van onafhankelijke partijen die 

tot doel heeft innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten en de 

uitwisseling van kennis en deskundigheid te bevorderen, en door daadwerkelijk bij te dragen aan 

technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de 

ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster. Het AIKC en de partijen die binnen het 

AIKC samenwerken is aan te merken als een innovatiecluster.

Voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden die de Algemene groepsvrijstellings-

verordening stelt aan subsidieverlening. Er is sprake van een stimulerend effect nu de 

subsidieaanvraag is ontvangen voor aanvang van de activiteiten. Tegen uw onderneming 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 uw onderneming kan niet 

worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden.

Onze subsidie is uitsluitend bedoeld voor investeringen ten behoeve van de realisatie van het 

A.I.K.C. en kosten verbonden aan de opstartfase.

De totale kosten subsidiabele kosten bedragen € 1.753.376,00. Onze subsidie en daarmee het 

Staatssteunpercentage bedraagt 44,49 % van de subsidiabele kosten met een maximum van

€ 780.000,00.

Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan het provinciale doel: Sterke positie voor duurzame economisch 

rendabele grondgebonden landbouw.
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U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan Agrarisch Innovatie- en Kennis 

Centrum (AIKC) in Dirksland van 14 december 2018 met de bijbehorende begroting :

 Het realiseren van de fysieke infrastructuur voor het Agrarisch Innovatie- en 

Kenniscentrum (AIKC) in Dirksland op locatie bij akkerbouwbedrijf Franzen Landbouw. 

Het AIKC is een innovatiecluster met proeftuinfaciliteiten voor duurzame akkerbouw in 

Zuid-Holland. Het AIKC stimuleert, faciliteert, initieert, experimenteert, demonstreert en 

agendeert innovaties in de akkerbouwketen voor toepassing op Goeree-Overflakkee en 

bij andere akkerbouwers werkzaam in Zuid-Holland en de Zuidwestelijke delta.

Ten behoeve van het realiseren van de hier bovengenoemde prestatie voert u de volgende 

activiteiten uit :

Activiteiten Subsidiabele

kosten 2019

Subsidiabele 

kosten 2020

1. Realisatie terrein en gebouwen €   863.162,00 € 575.441,00

2. Inventaris en installaties

3. Programmaontwikkeling

4. Aansturing en marketing innovatiecluster en 

beheerfaciliteiten

€   101.829,00

€           00,00

€      12.040,00

€  152.744,00

€          00,00

€    48.160,00

Totaal € 977.031,00 €776.345,00 

De door u begrote kosten voor programmaontwikkeling ter grootte van € 88.600,00 zijn niet 

subsidiabel. De totale subsidiabele kosten bedragen derhalve € 1.753.376,00, waarvan

€ 977.031,00 betrekking heeft op 2019 en € 776.345,00 op 2020. Onze subsidie bedraagt

44,49 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 780.000,00. Het genoemde 

percentage van onze subsidiering heeft betrekking op het gehele project en niet op de 

afzonderlijke activiteiten. De subsidie zal worden vastgesteld op 44,49 % van het tekort met een 

maximum van € 780.000,00. Dit tekort wordt als volgt berekend: werkelijke subsidiabele lasten 

minus alle baten uitgezonderd onze maximale subsidie.

Looptijd

De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 januari 2019 en worden afgerond op 31 

december 2020.

Adviezen

 Stichting Vrienden van het A.I.K.C. ondersteunt en geeft invulling aan de innovatieagenda. 

De Adviesraad heeft de taak/ het mandaat om jaarlijks in samenspraak met RvC thema’s en 

prioriteiten van de innovatieagenda vast te stellen. De vraag doet zich voor hoe de 

samenwerking tussen de Stichting en de Adviesraad geregeld is. Ons advies is om de 

afbakening van de verantwoordelijkheden scherp te maken.

 In het projectplan als zodanig ontbreekt een transportbedrijf als ketenpartner. Ons advies is 

om de mogelijkheden en meerwaarde hiervan te onderzoeken.

 De vraag doet zich voor of de kennis voor alle A.I.K.C. innovatiecluster partners die lid 

worden door aandelen te kopen beschikbaar zal zijn. Datzelfde geldt voor alle Vrienden van 

het A.I.K.C. Ons advies is om dit helder te maken in het projectplan.
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 In hoeverre is het verwachte commitment van Vrienden voor fondsenwerving realistisch ? De 

werving van fondsen vormen uw plan A voor financiering van een uitbreiding van het 

basisprogramma. Ons advies is om ook een plan B hiervoor uit te werken.

Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden, 

op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

A. Meldingsplicht

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden. 

Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

 U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een 

andere wijze of met andere middelen;

 U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;

 U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

 U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het 

meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid 

vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie 

ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig 

melden van de wijziging. 

B. Specifieke verplichtingen

 U moet voor 1 april 2020 een voortgangsrapportage over dit project indienen.

 Op grond van artikel 27 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening kan de steun 

alleen verstrekt worden aan de organisatie die het innovatiecluster exploiteert. In uw 

aanvraag geeft u aan dat voor de exploitatie van het A.I.K.C. een rechtspersoon wordt 

opgericht. Wanneer deze rechtspersoon opgericht is, bent u verplicht de oprichtingsakte 

en de statuten van de rechtspersoon in te dienen.

 U bent verplicht om een verzoek in te dienen om de subsidie over te dragen aan de 

rechtspersoon die het A.I.K.C. gaat exploiteren.

 De toegang en het gebruik van het A.I.K.C. moet open staan voor meerdere gebruikers. 

De voorwaarden moeten transparant zijn en mogen niet discriminerend zijn. Voor de 

toegang en het gebruik mag een vergoeding gevraagd worden, deze moet marktconform 

zijn of kostendekkend. De subsidie voor de exploitatie van het A.I.K.C. mag niet gebruikt 

worden om onder kostprijs diensten aan te bieden.

 U bent verplicht ons afschriften te sturen van de besluiten van de gemeente Goeree 

Overflakkee betreffende de subsidiëring van het A.I.K.C.

 U dient op grond van artikel 18, lid 3 van de Asv onverwijld schriftelijk aan ons mee te 

delen dat met subsidie verkregen goederen en rechten (waaronder terreinen en 

gebouwen) binnen vijf jaar na de subsidievaststelling worden vervreemd of anderszins 

aan derden ter beschikking worden gesteld.  
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C. Verplichtingen bijhouden administratie

Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig 

willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid, 

onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden 

baten en lasten.

D. Verplichtingen bij subsidievaststelling

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2021 indienen ter attentie van bureau 

Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na afronding van 

dit project. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief. 

In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen. U 

vindt het Controleprotocol op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:

a. De geleverde prestaties alsmede de werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties

zijn bepalend voor de hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag. 

b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag. 

Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer: 

 De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

 Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht 

(artikel 18, tweede lid van de Asv).

Indien de werkelijke subsidiabele kosten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen wij 

naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie 

eveneens naar rato lager worden vastgesteld.

c. Wij stellen de subsidie vast op maximaal 44,49 % van het tekort met een maximum van

€ 780.000,00. Dit tekort wordt als volgt berekend: werkelijke subsidiabele lasten minus alle

baten uitgezonderd onze maximale subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie verrekenen 

wij de subsidie die de gemeente Goeree Overflakkee verstrekt voor het A.I.K.C. Dit valt 

namelijk onder de baten.

Overige bepalingen

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire 

uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie 

Zuid-Holland?

B. Openbaar Subsidieregister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister: 

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij 

de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en 

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
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C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 

subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-

holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, 

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij 

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de 

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van 

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd  het 

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van 

bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van 

deze brief.

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale 

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.

Tot slot

Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Begroting-

project 2019-2020 agrarische innovatie en kennis centrum.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

drs. H.M.M. Koek

secretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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