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Veenweiden Innovatiecentrum 

T.a.v. het Bestuur  

Oude Meije 18    

3474 KM  ZEGVELD  

Onderwerp 

Verlening meerjarige begroting-projectsubsidie 

2021-2025 project Klei in veen 

 

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 Klei in veen hebben wij op 28 maart 2022 

ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een projectsubsidie 2021 - 2025 ter grootte 

van € 1.326.424,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het 

provinciale doel: Toekomstbestendige landbouw - 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. 

 

Besluit 

1. Wij verlenen u onder voorbehoud van vaststelling van de Najaarsnota 2022 door 

Provinciale Staten een meerjarige begroting-projectsubsidie 2021 - 2025 ter grootte 

van maximaal € 1.326.424,00 voor uitvoering van uw project Klei in veen, waarbij de 

BTW wel subsidiabel is. 

  

Overwegingen 

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

Subsidieverordening (Asv). Hierbij gelden de volgende overwegingen: 

- Wij zullen Provinciale Staten voorstellen om bij de Najaarsnota 2022 voor uw 

organisatie een subsidie van maximaal € 1.326.424,00 in de Provinciale begroting op 

te nemen. Wij verlenen u deze subsidie daarom onder voorbehoud van vaststelling 

van de Najaarsnota 2022, wat naar verwachting zal plaatsvinden op 9 november 

2022. 

- Omdat wij deze subsidie onder voorbehoud verlenen kunnen wij u nog geen 

voorschot verlenen. Wij zullen na vaststelling van de Najaarsnota 2022 door 

Provinciale Staten een besluit nemen over de bevoorschotting. 

- Onze subsidie van maximaal € 1.326,424,00 is inclusief de bijdrage van de provincies 

Utrecht en Noord-Holland ter grootte van € 350.376,00 ieder. 

http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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- Wij verbinden aan onze subsidie de voorwaarde dat u de aangegeven overige 

bijdragen ter grootte van € 425.456,00 daadwerkelijk realiseert. 

- U bent op 1 december 2021 begonnen met uw project. Dit houdt in dat wij op grond 

van artikel 11 lid 1 sub a een weigeringsgrond hebben. Ditzelfde artikel biedt onder 

lid 3 de mogelijkheid om van deze weigeringsgrond af te zien mits er een bijzonder 

belang is voor ons. Wij zijn van mening dat er een bijzonder belang is voor ons beleid 

omdat wij ons hebben gecommitteerd aan de afspraken van het Klimaatakkoord. In 

het Klimaatakkoord is een specifieke doelstelling opgenomen voor het reduceren 

van broeikasgasemissies uit de veenweiden. Om deze doelstelling te bereiken, en 

daar beleid op te kunnen maken, is onder meer praktisch en innovatief onderzoek 

nodig naar werkbare maatregelen en duurzame vormen van landgebruik in de 

veenweiden. Uw project draagt hier aan bij. 

 

Activiteiten en prestaties 

Met dit project draagt u bij aan onze beleidsprestatie: Vitale landbouw. 

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan Klei in veen, begroting en 

activiteitenplan van 23 september 2021:  

Prestaties/ Activiteiten Lasten arbeid Laten 

materiaal 

en analyse 

Totale 

subsidiabele 

lasten  

Provinciale 

subsidie 

1. Demosite 

2. Kleipalet (Effect klei en veen 

eigenschappen) 

3. Meetsite 

4. Fieldlab special (Lokale 

Aanwending 

5. Logistiek, LCA en verwaarding 

6. Aanwending 

7. Mechanisch begrip (lab-in-het 

veld proef) 

8. Interne integratie, 

onderzoeksafstemming, 

regiocommunicatie 

9. VIP NL programmacoördinatie 

10. VIP NL landelijke afstemming, 

communicatie en sporen/ 

projecten integratie  

€     187.550 

 

€     435.600 

€     358.886 

 

€     580.800 

€     363.000 

€       96.800 

 

€     318.533 

 

 

€  1.577.840 

€     311.445 

 

 

€     387.082 

€   187.550 

 

€   118.580 

€   865.295 

 

€   580.800 

€             00 

€     96.800 

 

€   106.178 

 

 

€     58.080 

€             00 

 

 

€      43.009 

€    375.100 

 

€    554.180 

€ 1.224.181 

 

€ 1.161.600 

€    363.000 

€    193.600 

 

€    424.711 

 

 

€ 1.635.920 

€    311.445 

 

 

€    430.091 

€       74.551 

 

€     110.143 

€     243.306 

 

€     230.868 

€       72.146 

€       38.478 

 

€       84.412 

 

 

€     325.139 

€       61.900 

 

 

€       85.481 

Totaal € 4.617.536 € 2.056.292 € 6.673.828 € 1.326.424 

 

De totale subsidiabele lasten bedragen € 6.673.828,00. Onze subsidie bedraagt 19,88 % 

van de werkelijke subsidiabele lasten met een maximum van € 1.326.424,00. Het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft u met haar brief van 

6 december 2021 een subsidie verleend van maximaal € 4.171.142,00. Provincie Fryslân 

verleent een subsidie van € 750.806,00. Een bedrag van € 425.456,00 zal worden gedekt 

door overige financiers. 
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Wij gaan er vanuit dat u de in uw projectplan opgenomen gemiddelde uurtarieven 

hanteert. 

 

Looptijd 

De subsidiabele activiteiten vangen aan op 1 december 2021 en worden zoals u heeft 

aangegeven in uw aanvraag uiterlijk 31 december 2025 gerealiseerd. 

 

Wij willen het per ommegaande 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. 

 

Staatssteun 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar beschikking tot 

subsidieverlening van 30 november 2021 voor wat betreft de Staatssteunaspecten van 

uw project aangegeven tot het oordeel te komen dat de gevraagde subsidie als 

staatssteun moet worden aangemerkt en dat deze subsidie verstrekt kan worden op 

grond van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij 

bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in 

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 

(Pb EU 2014, L 193/33-36) met name artikel 31. 

 

Dit artikel verklaart steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de 

bosbouwsector verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de 

aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU mits wordt voldaan aan de 

voorwaarden uit het tweede tot en met het zevende lid van het desbetreffende artikel, 

alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk 1 van Verordening (EU) nr. 702/2014. 

 

Het Ministerie van LNV heeft beknopte informatie over haar subsidieverlening op grond 

van artikel 9, eerste lid van verordening (EU) nr.702/2014 gemeld aan de Europese 

Commissie. 

 

Wij sluiten ons bij de verlening van de Provinciale subsidie aan bij de bovenstaande 

conclusie van het Ministerie van LNV. Wij zullen beknopte informatie over onze 

subsidieverlening eveneens op grond van artikel 9, eerste lid van verordening (EU) 

nr.702/2014 melden aan de Europese Commissie. 

 

Wij merken op dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een juiste hantering van 

de terzake geldende staatssteunregels bij uw organisatie ligt. 
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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 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 oktober, voor het eerst voor 1 oktober 2022 een 

voortgangsrapportage indienen. Deze voortgangsrapportages dienen naast inzicht in de 

inhoudelijke voortgang (hoever bent u met het behalen van de prestaties) tevens de 

financiële voortgang aan te geven (wat heeft u tot dan toe uitgegeven en hoe zien de 

geplande uitgaven eruit binnen de resterende looptijd). 

 

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 2026 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: 

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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• 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 19,88 % van de werkelijke subsidiabele lasten.  

 

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. 

 

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. 

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

veen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 

drs. H.M.M. Koek 

secretaris    

 

Deze brief is digitaal vastgesteld, vandaar dat een fysieke handtekening ontbreekt. 

 

Afschrift aan : 

- Provincie Utrecht t.a.v. mevrouw C. Bisseling 

- Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer j. Gerritsen 

 

 


