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Uw subsidieaanvraag voor uw project Veenmosteelt hebben wij op 1 april 2022 

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

van € 390.633,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale 

doel: Gezonde natuur - Versterken natuur in Zuid-Holland. Op ons verzoek heeft u op 20 

mei 2022 aanvullende informatie aangeleverd.  

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 € 390.633,00 voor uitvoering van uw project Veenmosteelt, waarbij 

de BTW wel subsidiabel is. 

 

Overwegingen 

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

Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). Hierbij gelden de volgende overwegingen: 

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

organisatie een subsidie van maximaal € 390.633,00 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. 

http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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- Onze subsidie van maximaal € 390.633,00 is inclusief de bijdrage van de provincies 

Utrecht en Noord-Holland ter grootte van € 103.186,00 ieder. 

- Wij verbinden aan onze subsidie de voorwaarde dat u de aangegeven overige 

bijdragen ter grootte van € 346.414,00 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 in het Klimaatakkoord een specifieke doelstelling is 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: Natuur. 

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan Veenmosteelt, begroting en 

activiteitenplan van 11 november 2021:  

Prestaties/ Activiteiten Totale subsidiabele lasten  Provinciale subsidie 

1. Ilperveld : 

- Voorbereiding 

- Projectbegeleiding locatie 

- Inrichting 

- Aanzuren 

- Beheer 

- Communicatie regio 

- Onderzoek  

 

€       57.350,00 

€     160.400,00 

€     299.458,00 

€     351.365,00 

€     145.320,00 

€       60.000,00 

€     533.176,00  

 

€    11.398,00 

€    31.880,00 

 €    59.517,00 

€    69.834,00 

€    28.882,00 

€    11.925,00 

€  105.969,00 

2. Ankeveen : 

- Inrichting 

- Projectbegeleiding locatie 

 

€       40.000,00 

€     100.000,00 

  

€      7.950,00 

€    19.875,00 

3. VIPNL : 

- VIPNL programmacoördinatie 

- VOIPNL landelijke afstemming en sporen/ 

projectenintegratie 

- VIP NL communicatie 

 

€       91.720,00 

 

€       87.353,00 

€       39.309,00 

 

€    18.229,00 

 

€    17.361,00 

€      7.813,00 

Totaal € 1.965.451,00 € 390.633,00 

 

De totale subsidiabele lasten bedragen € 1.965.451,00. Onze subsidie bedraag 19,87 % 

van de werkelijke subsidiabele lasten met een maximum van € 390.633,00. Het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent een subsidie van 

€ 1.228.404,00. Een bedrag van € 346.414,00 zal worden gedekt door overige financiers. 

 

Wij gaan ervanuit dat u de in uw begroting genoemde uurtarieven van € 83,33, 

€ 100,00, € 110,00 en € 150,00 hanteert. 
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Looptijd 

De subsidiabele activiteiten zijn aangevangen 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 

Wij zijn tot oordeel gekomen 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. 

 

Wij zullen beknopte informatie over onze subsidieverlening 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. 

 

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. 
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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: 

• 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 19,87 % van de werkelijke subsidiabele lasten.  

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

 

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.  

 

  

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

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

Veenmosteelt. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 

drs. H.M.M. Koek 

secretaris  

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

 

 

 

 

 

 

Afschrift aan : 

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

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

 

 


