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Uw subsidieaanvraag voor uw project Biodiversiteitsmonitor akkerbouw Zuidwestelijke 

Delta hebben wij op 7 juli 2022 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een 

meerjarige projectsubsidie 2022 - 2024 ter grootte van € 330.570,00 ten behoeve van 

activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: Toekomstbestendige 

landbouw - Versterken natuur in Zuid-Holland.   

 

In uw brief van 7 november 2022, door ons ontvangen op 10 november 2022 geeft u aan 

dat u in tegenstelling tot wat u bij uw subsidieaanvraag hebt aangegeven de BTW niet 

kan verrekenen. U verzoekt daarom het door u gevraagde subsidiebedrag te verhogen 

naar € 399.990,00. 

 

Op 15 november 2022 hebben wij aanvullende informatie van u ontvangen. 

 

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 projectsubsidie 2022 - 2024 ter grootte van maximaal 

€ 399.990,00 voor uitvoering van uw project Biodiversiteitsmonitor akkerbouw 

Zuidwestelijke Delta, waarbij de BTW wel subsidiabel is.   

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

te weten € 319.992,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw 

rekening NL79 RABO 0107 0501 61. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt: 

Betaaltermijn Bedrag 

Binnen 30 dagen € 60.604,00 

Medio januari 2023 

Medio januari 2024 

€ 79.998,00 

€ 179.390,00 
 

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

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 4, lid 1 van de Algemene 

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

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

bijdragen ter grootte van € 260.150,00 daadwerkelijk realiseert. 

- Op grond van de motivatie in uw brief van 21 november 2022 stellen wij op dit 

moment dat de BTW subsidiabel is. U motiveert namelijk dat u voor deze subsidie 

de BTW niet mag verrekenen volgens de Belastingdienst. Wij verzoeken u dringend 

om dit na te gaan en dit te laten verklaren door de Belastingdienst. Mocht blijken 

dat u wel BTW kunt verrekenen, dan is de BTW alsnog niet subsidiabel en zal de 

subsidie voor het bedrag van de BTW verlaagd worden, waarmee de maximale 

subsidie € 330.570,00 zal bedragen. 

 

Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing 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). Hierbij gelden de volgende 

overwegingen: 

- Boerenverstand BV is geen onderneming in moeilijkheden, zoals bedoeld in artikel 2, 

onder punt 14, van Verordening (EU) nr. 702/2014.  

- tegen Boerenverstand staat geen bevel tot terugvordering uit als bedoeld in artikel 

1, vijfde lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 702/2014.  

- met de uitvoering van dit projectplan is niet begonnen dan na de aanvraag van 7 juli 

2022. Er gaat derhalve een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening. 

De subsidie voor de ‘pilotregeling beloning’ verstrekken wij onder toepassing van 

verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector. 

 

Activiteiten en prestaties 

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

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan Biodiversiteitsmonitor 

akkerbouw Zuidwestelijke Delta en begroting van 7 juli 2022:  

Prestaties/ Activiteiten Totale subsidiabele 

lasten (incl. BTW) 

Maximale 

subsidie 

Fase 2a - Doorontwikkeling : 

A. Studiegroep akkerbouwers 

B. Uitwerking en testen data uit GDI 

C. Ontwikkeling bedrijfsbalans 

 

€   80.465,00 

€   18.150,00 

€   54.450,00 

 

€           0,00 

€           0,00 

€           0,00 

D. Milieubelastingspunten GBM d.m.v. 

CLM Milieumeetlat 

E. Belonen voor prestaties 

F. Communicatie en projectmanagement 

Subtotaal fase 2a 

 

€     5.469,00 

€   36.603,00 

€   52.635,00 

€ 247.772,00 

 

€           0,00 

€           0,00 

€           0,00 

€           0,00 
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Fase 2 b - Opschaling : 

A. Deelnemers pilot 

B. Dataverzameling en privacy 

C. Inzet KPI-coaches/ adviseurs 

D. Bestuurlijke inbedding, lange termijn 

uitrol belonen voor prestaties 

E. Pilotregeling beloning 

F. Communicatie en projectmanagement 

G. Subtotaal fase 2b 

 

 

€   16.335,00 

€   41.140,00 

€   33.033,00 

 

€   23.595,00 

€ 242.000,00 

€   56.265,00 

€ 412.368,00 

 

 

€    14.847,00 

€   30.250,00 

€   33.033,00 

 

€   23.595,00 

€ 242.000.00 

€   56.265,00 

€ 399.990,00  

Totaal € 660.140,00 € 399.990,00 

 

De totale subsidiabele lasten bedragen € 660.140,00. Onze subsidie bedraagt maximaal 

€ 399.990,00 ofwel 60,59 % van de werkelijke subsidiabele lasten. Er is sprake van 

cofinanciering tot een bedrag van € 260.150,00 door KPI-K (€ 181.500,00), Lamb Weston 

Meijer (€ 24.200,00 in-kind) en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en 

Brabantse Delta (ieder € 18.150,00). 

 

Wij gaan ervan uit dat u de in uw begroting gehanteerde uurtarieven hanteert. 

 

Europeesrechtelijke aspecten 

Op basis van uw aanvraag komen wij tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 

worden op grond van hoofdstuk I en artikel 21 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). 

 

Dit artikel verklaart steun voor kennisoverdracht en voorlichting verenigbaar met de 

interne markt, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste tot en met het 

achtste lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het 

hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 702/2014. Dit houdt, onder meer, in dat: 

- de subsidie dient voor de financiering van acties op het gebied van 

beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder 

opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en 

voorlichtingsacties; 

- de subsidie is beperkt tot de volgende in aanmerking komende kosten: 

o de kosten van de organisatie van beroepsopleiding, acties voor de 

verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, 

workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties;  

o de kosten in verband met de reis-, verblijfs- en dagvergoedingen van de 

deelnemers; 

- de activiteiten die met deze subsidie worden gefinancierd, dienen onder 

objectief vastgestelde voorwaarden toegankelijk te worden gesteld voor alle 

ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in aanmerking komen. 
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- In de selectieprocedure dienen waarborgen voor onpartijdigheid en 

transparantie te zijn opgenomen, met inbegrip van een toereikende 

bekendmaking van de opening, uitvoering en afsluiting van de procedure. 

- De resultaten van het project dienen voor een ieder zonder onderscheid 

kosteloos toegankelijk te zijn, en mogen geen individuele bedrijven 

bevoordelen. 

 

Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, 

gemeld aan de Europese Commissie. De in artikel 9, lid 2 van Verordening (EU) nr. 

702/2014 bedoelde informatie, waaronder de volledige tekst van de onderhavige 

beschikking, wordt gepubliceerd op https://www.zuid-holland.nl/online-

regelen/subsidies/subsidies/subsidies/kennisgevingen/.  

 

De subsidie voor de “pilotregeling beloning” in uw projectplan wordt overeenkomstig de 

voorwaarden van de de-minimisverordening voor de landbouwsector (verordening (EU) 

nr. 1408/2013) verleend. De agrariërs waaraan u betalingen doet dienen ieder 

afzonderlijk aan de de-minimisvoorwaarden te voldoen en dit ook aan te tonen.   

U dient daarom voor u tot betaling aan een agrariër overgaat een de-minimisverklaring 

van betrokkene te hebben ontvangen.  

In het projectplan is een budget van €200.000,00 exclusief BTW opgenomen voor het 

belonen van ca. 100 agrariërs. Gemiddeld komt dit neer op € 2.000,00 per agrariër. Dit 

bedrag zal binnen de de-minimis ruimte van de agrariër worden verantwoord. 

 

De selectie van deelnemende agrariërs vindt plaats op basis van objectieve en 

transparante voorwaarden, die u heeft opgenomen in het projectplan en de aanvullende 

informatie op het projectplan Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta. 

Denk bijvoorbeeld aan: scope, beschikbare de-minimisruimte, bereidheid tot delen van 

data, deelname aan datamanagement systeem, etc.  

 

In het projectplan wordt ook beschreven de wijze waarop de  “pilotregeling beloning” 

zal worden uitgevoerd. Zo worden per opgaven KPI’s (Kritische prestatie indicatoren) 

ontwikkeld. Per KPI kunnen verschillende drempelwaardes worden behaald, elke 

drempelwaarde staat voor een aantal punten. In een beloningstabel wordt de score 

(aantal punten) vertaald naar de mate van belonen.  

 

Wij merken hierbij op dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een juiste 

hantering van de terzake geldende staatssteunregels bij uw organisatie ligt. 

 

Looptijd 

De subsidiabele activiteiten zijn aangevangen aan op 7 juli 2022 en worden zoals u heeft 

aangegeven in uw aanvraag uiterlijk 31 december 2024 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 
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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 november een voortgangsrapportage indienen, voor het 

eerst voor 1 november 2023. 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). 

• U maakt het mogelijk dat iedereen, die dit wil, gebruik kan maken van de door u 

ontwikkelde KPI’s danwel monitor en u beoogt geen winst te maken met uw 

monitor. Voor zover mogelijk maakt u gegevens openbaar toegankelijk waarbij u 

rekening houdt met privacywetgeving. 

 

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 2025 indienen ter attentie 

van bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6  

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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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 60,59 % van de werkelijke subsidiabele lasten met een 

maximum van € 399.990,00. Indien de BTW alsnog niet subsidiabel blijkt zal de subsidie 

worden vastgesteld op 60,59 % van de werkelijke subsidiabele laten met een maximum 

van € 330.570,00,00. 

 

E. Bewaartermijn boekhouding  

Wij wijzen u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 

verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Wij raden u aan de 

relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te 

bewaren. 
 

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. 

 

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

 

Tot slot 

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

Biodiversiteitsmonitor akkerbouw Zuidwestelijke Delta. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 

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

secretaris    

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

 

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

