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Uw subsidieaanvraag van 21 december 2017 voor de activiteiten in het kader van het onderzoek 

naar Winst en Weidevogels hebben wij op  22 december 2017 ontvangen. Het gaat om een 

aanvraag voor een meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 ter grootte van € 1.536.407,00 ten 

behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: Behoud biodiversiteit.

Met uw e-mail van 14 februari 2018 heeft u op verzoek van ons een toelichting gegeven op de totale 

projectkosten. 

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

www.zuid-holland.nl/subsidies.

Besluit

1. Wij verlenen u een meerjarige incidentele subsidie 2018-2020 ter grootte van maximaal 

€ 1.536.407,00 voor de uitvoering van het onderzoek naar Winst en Weidevogels. 

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% ofwel € 1.229.125,00. Wij betalen dit bedrag in 5 

termijnen. De eerste termijn van € 250.000,00 betalen wij binnen 30 dagen na verzending van 

deze brief op uw rekening NL77 TRIO 0212 1857 64. 

De 2e termijn van € 250.000,00 betalen wij rond 1 oktober 2018. 

De 3e termijn van € 250.000,00 betalen wij rond 1 april 2019 .

De 4e termijn van € 250.000,00 betalen wij rond 1 oktober 2019.

De 5e en laatste termijn van € 229.125,00 betalen wij rond 1 april 2020.
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Overwegingen

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 3, vijfde lid, onder a, van de Algemene 

subsidieverordening Zuid-Holland 2013. Hierbij gelden de volgende overwegingen:

 Op 28 juni 2017 is de motie 725 ‘Miljoenen voor Winst en Weidevogels’ aangenomen waarin 

de Provinciale Staten bereid zijn extra middelen beschikbaar te stellen voor integrale, 

gebieds- en praktijkgerichte onderzoeken en maatregelpakketten voor weide- of 

akkervogels, die niet geheel binnen de POP3 financiering passen.

 De weide- en akkervogels nemen landelijk de laatste decennia sterk af. Dit is ook in de 

provincie Zuid-Holland het geval. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter 

behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en het 

agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen.

 BTW is niet van toepassing. 

Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij om de achteruitgang weidevogelstand in Zuid-Holland tegen te gaan 

en de stand te versterken door onderzoek naar maatregelen voor Winst en Weidevogels 

mogelijk te maken. 

Met deze subsidie ontwikkelt en test u een integrale set effectieve en inpasbare maatregelen voor 

weidevogelbeheer en bedrijfsvoering voor de bescherming van weidevogels in Zuid-Holland, 

aansluitend op de moderne landbouwpraktijk. Hierbij worden innovatieve maatregelen met 

verdienmodellen uitgetest en geoptimaliseerd maar ook overdraagbare kennis gegeneerd die wordt 

ingezet ten behoeve van het behoud en de vergroting van de populatie.

Prestaties

U levert de volgende prestaties conform uw projectplan voor het onderzoek naar Winst en 

Weidevogels en begroting van 14 februari 2018. Naast de provinciale subsidie benut u voor de 

genoemde activiteiten ook het prijzengeld van het ministerie van EZ en eigen middelen:

 Ontwikkelen en testen van een integrale set effectieve en inpasbare maatregelen voor 

weidevogelbeheer en bedrijfsvoering voor de bescherming van weidevogels in Zuid-Holland, 

aansluitend op de moderne landbouwpraktijk. Het nemen van de eerste stappen tot de 

doorontwikkeling naar natuur inclusieve landbouw.

 Inzet: innoveren/testen (maatregelen en techniek verdienmodellen), optimaliseren (bij 

deelnemers die al veel doen), introduceren (bij deelnemers zonderpakketten), 

overdraagbare kennis genereren.

 Inbreng kennis in verdienmodellen en ketens zoals Verkenning meerwaardebereik in de 

Zuivel (Graafstroom) en circulaire economie (kaas en kruiden).

De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 januari 2018 en worden afgerond op 31 

december 2020.

Specifieke verplichtingen

U rapporteert jaarlijks in december over de voortgang van het project middels een financieel en 

inhoudelijk verslag en hierbij geeft u inzicht in de uurtarieven van de afgelopen en de komende 

periode. 
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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. 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

C. 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. 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?.

Gelet op het maximale subsidiebedrag dient uw aanvraag tot vaststelling voorzien te zijn van een 

controleverklaring over alle kosten die behoren tot deze subsidie. 

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

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).

 De werkelijke kosten zijn lager. 

 Minder ureninzet dan begroot.

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?
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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.

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. 

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 Winst en 

Weidevogels.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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