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Geachte heer Kruijthoff,

5

Op 31 augustus 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een bedrag van € 215.822,00
aan kosten voor POP3 Regeling Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland
2017 voor het project “Graanwaard”. Op ons verzoek heeft u op 1 december 2017 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 – investeringen”. Voor het onderdeel “Graanwaard –
haalbaarheidsstudie” ontvangt u een separate beschikking.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Toetsingskader
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 duurzame
innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 (Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017 met
kenmerk PZH-2017-591889364) en aan de staatssteunregels in artikel 107 e.v. van het Europees
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wij zijn van oordeel dat deze steun
voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Landbouw vrijstellingsverordening (LVV) ((EU) Nr.
702/2014) PBEU L193 van 1 juli 2014, en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 14 van
de LVV.

De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Besluit
Wij verlenen u een subsidie tot een maximum van € 113.280,00 voor het onderdeel “Graanwaardinvesteringen”. Dit bedrag bestaat volledig uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.
Uw aanvraag is getoetst aan de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, het
Openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 en de
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Europese POP regelgeving. Het Europees betaalorgaan (RVO) geeft aan dat het project
Graanwaard niet binnen de Europese kaders past. De investeringen waarvoor subsidie wordt
gevraagd vinden aan het eind van het te subsidiëren project plaats. Het Europees betaalorgaan
stelt zich op het standpunt dat de investeringen niet gebruikt worden om een innovatie te
ontwikkelen of te testen. Omdat het Europees betaalorgaan stelt dat het project niet binnen de
Europese kaders past, kan geen aanspraak gemaakt worden op de Europese middelen.
De investeringen zijn noodzakelijk om de beoogde innovatie te kunnen toepassen en de
samenwerking te kunnen voortzetten en uitbreiden. Juist zonder deze investeringen wordt er in
mindere mate invulling gegeven aan de doelstellingen van de Uitvoeringsregeling en de ambities
van de provincie Zuid-Holland, zoals opgenomen in het ambitiedocument Innovatieagenda
Duurzame Landbouw.
Wij hebben besloten om onder gebruik making van de hardheidsclausule uit de Asv, af te wijken
van artikel 3 en artikel 2, tweede lid, van het openstellingsbesluit. U heeft namelijk aangegeven
dat het project ‘Graanwaard’ voortgezet wordt na afloop van de periode waar de subsidie
betrekking op heeft. U heeft voor de vervolgperiode geen subsidie aangevraagd. Wij vinden het
onredelijk om de gevraagde subsidie te weigeren. De subsidieaanvragen worden namelijk
beoordeeld op (onder andere) de kosteneffectiviteit van het project. Bij dat criterium wordt het
gevraagde subsidiebedrag gerelateerd aan de prestatie die geleverd wordt. Wij beoordelen het
juist als kosteneffectief dat u niet voor het hele project ‘Graanwaard’ subsidie aanvraagt
Tevens achten wij van belang dat de gewenste samenwerking tussen akkerbouwers en
melkveehouders niet van de grond kan komen als de investeringen geen doorgang vinden.
Het feit dat het mogelijk is om graan te verwerken/bewerken tot veevoer, is niet voldoende om de
samenwerking van de grond te krijgen. Daarvoor is het nodig om het verwerkte/bewerkte graan in
de praktijk (op relatief beperkte schaal) toe te passen. Op die manier kunnen andere
akkerbouwers en veehouders zien dat de innovatie werkt en deze ook zelf gaan toepassen.
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 5050 verdeling.
In het project wordt gewerkt aan het opzetten van een gebieds-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 Innovatieagenda Duurzame Landbouw van de provincie Zuid-Holland.
Verenigbare staatssteun
Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 14 van de Landbouwvrijstellingsverordening. Op grond van artikel 14 kan er subsidie worden verstrekt voor met de primaire
landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa, indien de investering is
gericht op onder meer de verbetering van de duurzaamheid van het landbouwbedrijf en de
verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen. Met de investeringen als onderdeel van het
totale project “Graanwaard” wordt invulling gegeven aan deze doelen door in samenwerking
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tussen veehouders en landbouwers een circulair systeem met een regionale kringloop te
bewerkstelligen.
Onder artikel 14 van de Landbouwvrijstellingsverordening komen onder andere de kosten voor de
bouw en verwerving van onroerende goederen en de koop van machines voor subsidie in
aanmerking tegen een subsidiepercentage van 40 %.
Voor het overige wordt voldaan aan de voorwaarden die de Landbouwvrijstellingsverordening
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.
Toelichting rangschikking
De volledige aanvragen, ontvangen tijdens de openstellingsperiode, zijn voorgelegd aan het
adviescomité. Het comité heeft de aanvragen inhoudelijk beoordeeld op basis van de
selectiecriteria uit het openstellingsbesluit. Vervolgens zijn de aanvragen gerangschikt op het
aantal punten dat behaald is, hierbij heeft uw aanvraag 30 punten behaald en heeft daarmee
rangnummer 1 gekregen.
Start- en einddatum
Vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van uw aanvraag mag u beginnen met de
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 2020. 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 aantal verplichtingen, 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/loket/subsidies/subsidies/@12830/pop3/) en het
Handboek POP3 subsidies (http://regiebureau-pop.nl/handboek-voor-aanvragers-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 hierbij 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.
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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
bepaald. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.zuidholland.nl/loket/subsidies/subsidies/@12830/pop3/.
Subsidievaststelling
Wij zullen de subsidie vaststellen aan de hand van een uiterlijk 1 april 2019 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.
Publicatie
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 Zuid-Holland 2017. De
publicatie betreft een publiekssamenvatting en het besluitvormingsformulier van Gedeputeerde
Staten. Wij sturen deze als bijlagen mee.
Openbaar Subsidieregister 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 (www.zuid-holland.nl) kan
raadplegen. In 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/loket/subsidies/subsidies/@12830/pop3/.
Of neem telefonisch contact op met uw contactpersoon zoals hierboven vermeld.
Wilt u in alle correspondentie het DOS-nummer en zaaknummer vermelden dat rechts bovenaan
in deze brief staat? U kunt deze correspondentie sturen naar: Gedeputeerde Staten van ZuidHolland t.a.v. Bureau Subsidies, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
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Bezwaarprocedure
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij ons een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dit bezwaarschrift binnen zes weken na
dagtekening van verzending of uitreiking van het besluit aan ons toe, onder vermelding van 'Awbbezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift.
Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:
Wet- en regelgeving
Subsidieverplichtingen van de subsidieontvanger
Beoordeling adviescomité
Besluitvormingsformulier GS
Publiekssamenvatting
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Bijlage Wet- en regelgeving
Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Algemene subsidieverordening ZuidHolland 2013)
Artikel 39. Hardheidsclausule
1. Gedeputeerde Staten kunnen de bepalingen bij of krachtens deze verordening buiten
toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een
doelgerichte of evenwichtige subsidieverstrekking, naar hun oordeel tot onbillijkheden van
overwegende aard zou leiden.
2. Het bepaalde in het eerste lid wordt toegepast binnen de doelstelling van deze verordening en
de daarop gebaseerde regelgeving.
Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland
2017
Artikel 2 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
In afwijking 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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