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Vereniging BoerenNatuur  

t.a.v. het bestuur 

Bemuurde Weerd O.Z. 12 

3514 AN  UTRECHT 

Onderwerp 

Subsidieverlening Implementatie ANLb-BoerenNatuur 

 

Geacht bestuur, 

 

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. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

   

Uw subsidieaanvraag voor uw project Implementatie ANLb-BoerenNatuur hebben wij op 24 

mei 2022 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een projectsubsidie 2022 ter grootte 

van € 154.700,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: 

Gezonde natuur - Versterken natuur in Zuid-Holland.   

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

www.zuid-holland.nl/subsidies. 

 

Project implementatie ANLb in het NSP 

De provincies hebben met elkaar in de bestuurlijke adviescommissie van het IPO (BAC VP) 

op 14 december 2021 afgesproken een budget van 1,7 miljoen euro te willen inzetten voor 

ICT-kosten en proceskosten van BoerenNatuur en de agrarische collectieven gemoeid met de 

implementatie ANLb 2022. In het kader van het afgesproken collectieve stelsel is de subsidie 

nodig om boeren te faciliteren bij de overstap naar het toekomstig Nationaal Strategisch Plan 

(NSP), specifiek de onderdelen agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en eco-

regelingen. 

Het project omvat de volgende activiteiten die nader zijn gespecificeerd in het ingediende 

projectplan:  

 

1. Aanpassingen in de SCAN-ICT die rechtstreeks verband houden met nieuwe eisen 

uit het Nationaal Strategisch Plan. SCAN ICT betreft het systeem van de vereniging 

van alle collectieven om de subsidies en contracten met de deelnemers te beheren. 

Het gaat hier om de bouw en de verdere ontwikkeling van dit systeem wat door 

BoerenNatuur wordt beheerd voor alle agrarische collectieven. 

2. Activiteiten die noodzakelijk zijn om de agrarische collectieven te ondersteunen bij de 

implementatie van het Nationaal Strategisch Plan zodat de deelnemers van 

collectieven worden gestimuleerd om de beoogde subsidiabele activiteiten onder het 

NSP uit te voeren. Het gaat hierbij om begeleiding van de ICT-ontwikkeling, de inzet 

van projectgroepen en communicatie en ondersteuning naar haar leden 
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3. (Voor de agrarische collectieven) voorlichtingsacties en kennisdeling van om 

draagvlak te verkrijgen bij de deelnemers voor het vernieuwde en verbrede ANLb, 

ook in relatie tot de conditionaliteiten en de eco-regelingen. 

 

Binnen dit project (zie punt 3) wordt tevens financiering beschikbaar gesteld voor de 

agrarische collectieven. U neemt voor het deel van de subsidie wat voor de collectieven het 

penvoerderschap op zich mede namens de collectieven: 

- Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; 

- Collectief De Hollandse Venen 

- Coöperatie Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.; 

- Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A.; 

- Coöperatie Collectief Hoeksche Waard U.A; 

- Coöperatie De Groene Klaver U.A.; 

- Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.: 

- Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn en Gouwe Wiericke. 

 

Besluit 

1. Wij verlenen u een projectsubsidie 2022 - 2023 ter grootte van maximaal € 154.700,00 

voor uitvoering van uw project Implementatie ANLb-BoerenNatuur, waarbij de BTW niet 

subsidiabel is. 
2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, 

te weten € 123.760,00. Wij maken dit voorschot binnen 30 dagen over op uw 

rekening NL845 RABO 0308 9696 18. 

 

Activiteiten en prestaties 

Met dit project draagt u bij aan onze beleidsprestatie: Natuur. 

 

U levert de volgende prestaties op volgens, in overeenstemming met uw projectplan, 

begroting en activiteitenplan:  

Prestaties/ Activiteiten Totale subsidiabele 

lasten 

1. ICT €     581.200,00 

2. Beheerpakketten €     140.400,00 

3. Collectieven €  2.571.480,00 

4. Projectmanagement €       95.200,00 

5. Accountantskosten        €      12.480,00 

Totaal        € 3.400.760,00 

 

Van dit totaalbedrag komt volgens afspraak € 1.700.000,00 ten laste van de provincies. Wij 

subsidiëren van die € 1,7 miljoen 9,1% ofwel maximaal € 154.700,00. 

 

Nader onderscheid tussen deze activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten is terug te 

vinden in de begroting voor de implementatie ANLb en het projectplan implementatie ANLb. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet-en regelgeving van toepassing:  

- de Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij 

bepaalde categorieën steun in de landbouw-en de bosbouwsector en in 
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plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar 

worden verklaard, Landbouwvrijstellingsverordening (LVV (PbEU L193/1)) 

- de Algemene wet bestuursrecht 

- de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 

- de beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 

subsidieverstrekking.   

 

Verenigbare staatssteun 

Voor uw aanvraag hebben wij gekeken en getoetst of er sprake is van staatssteun. Dit is voor 

een deel bij de activiteiten bij u en die bij de agrarische collectieven het geval.  

Deze steun valt onder de werking van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). In het 

bijzonder onder steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting (Hoofdstuk III, 

Afdeling 1, artikel 21 LVV). 

 

De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 100% worden gesubsidieerd. De 

totale subsidiabele kosten van het project wat staatssteun behelst bedragen € 1.406.800,00 

De steunintensiteit van de subsidies van alle provincies gezamenlijk komt uit op 100% en blijft 

daarmee onder de maximale toegestane steunintensiteit. 

 

Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene 

bepalingen van de LVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van 

voornoemde verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd 

worden verleend. U hoeft deze subsidie niet mee te nemen/op te geven, indien u gevraagd 

wordt bij een bij een eventuele volgende subsidieaanvraag die u binnen drie jaar indient met 

een de-minimisverklaring bij een openbaar bestuursorgaan tenzij de subsidieaanvraag voor 

dezelfde soort activiteiten is. 

 

Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de LVV is er binnen 10 werkdagen vóór 

dagtekening van de beschikking kennisgeving aan de Europese Commissie gedaan.  

 

Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming 

verleende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.  

 

Looptijd 

De subsidiabele activiteiten zijn aangevangen op 1 maart 2022 en worden zoals u heeft 

aangegeven in uw aanvraag uiterlijk 31 december 2023 gerealiseerd. 

 

Conform artikel 6 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 wordt enkel steun uitgekeerd indien 

deze een stimulerend effect heeft. De activiteiten zijn pas gestart na de aanvraag en er gaat 

een stimulerend effect vanuit omdat er zonder subsidiëring geen uitvoering zal worden 

gegeven aan de benodigde activiteiten. U heeft op 23 februari 2022 een schriftelijke pro-forma 

aanvraag ingediend die wij op 25 februari 2022 hebben ontvangen. Weliswaar heeft u hiervoor 

niet het door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier voor subsidie gebruikt, 

maar u heeft bij deze schriftelijke aanvraag alle gegevens in de zin van artikel 6, tweede lid, 

van de LVV aan ons overgelegd. Wij stellen dan ook vast dat de aanvraag om subsidie is 

ingediend voordat de te subsidiëren activiteiten reeds in uitvoering waren.  
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Wij vinden de activiteiten van bijzonder belang voor ons als provincie omdat in het kader van 

het afgesproken collectieve stelsel veel werk moet worden verzet om boeren te faciliteren bij 

de overstap naar het nieuwe Nationaal Strategisch Plan (NSP), specifiek de onderdelen 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en eco-regelingen. Om de nieuwe eisen 

voortkomend uit het NSP ook technisch te kunnen doorvoeren zijn er aanpassingen nodig aan 

het ICT-stelsel waar de (Zuid-Hollandse) collectieven aan werken. Ook kunnen door dit project 

de Zuid-Hollandse collectieven ondersteund bij het invoeren van het nieuwe NSP, en worden 

de collectieven ondersteund bij het voorlichting geven aan agrariërs in Zuid-Holland. Dit alles 

vereist zeer specialistische kennis. 

 

Per ommegaande willen wij weten wanneer uw planning wijzigt. Het is voor ons namelijk 

belangrijk om zo goed te kunnen voorspellen wanneer doelen en prestaties worden bereikt. 

Wanneer de activiteiten niet binnen die periode gerealiseerd kunnen worden, kan de subsidie 

(deels) lager worden vastgesteld. Het uitbetaalde bedrag zal dan geheel of gedeeltelijk 

worden teruggevorderd. 

 

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 uitvoeren binnen de door uzelf aangegeven periode die 

tevens is opgenomen in deze beschikking; 

• U kunt niet, niet tijdig of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen. 

 

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 jaarlijks voor 1 april een voortgangsrapportage indienen. 

 

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. 
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D. Verplichtingen bij subsidievaststelling 

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2024 indienen ter attentie van 

bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen zes 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: 

• De werkelijke baten en lasten van de activiteiten/ prestaties zijn bepalend voor de 

hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag.  

• Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende 

subsidiebedrag. Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen 

daartoe zijn onder meer:  

a. De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. 

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

(artikel 18, tweede lid van de Asv). 

En indien de werkelijke subsidiabele lasten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, 

verlagen wij naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer baten zijn dan begroot, zal 

de subsidie eveneens naar rato lager worden vastgesteld. 

• Wij stellen de subsidie vast op 9,1% % van de werkelijke subsidiabele lasten die ten 

laste van de provincies komen met een maximum van € 154.700,00.  

 

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. 

 

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. 

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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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 

Implementatie ANLb-BoerenNatuur. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 

ir. J.C. (Jan) van Ginkel MCM 

plv. secretaris    

Deze brief is digitaal vastgesteld. Om deze reden ontbreekt een fysieke handtekening. 

 

 


