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Landschap Noord-Holland 
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Kmo’s  en Grote ondernemingen 

Omvang van de steun 
 
 

494.188 

Percentage steun van de in aan-
merking komende kosten 
 
 

9% 

Steuninstrument (subsidie, lening, 
garantie) 
 
 

subsidie 

Doelstelling van de steun (oplei-
ding, ooi, milieu)  
 

Steun ten onderzoek en ontwikkeling (art. 31) 

Artikel nr van de AGVV, LVV of 
VVV 
 
 

Artikel 31 LVV 

Link naar de regeling 
 
 
 

Geen, er is  sprake van een ad hoc subsidie, zie be-
schikking hieronder 



Landschap Noord-Holland 
T.a.v. de heer R. van Gerwen 
Schuine Hondsbosschelaan 45 
1851HN  HEILOO 
 

 
 
 
Leeuwarden, 11 maart 2022 
Verzonden, 

 
Ons kenmerk : 01967193 
Afd./Opgave : Subsidies 
Behandeld door : Afdeling Subsidies - KGFG / (058) 292 59 25 of provincie@fryslan.frl 
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  

 
Onderwerp : PF-2021/235207 Besluit inzake uw aanvraag voor de projectsubsidie 

voor Natte teelten op waterrijk veen 
 

Geachte heer Van Gerwen, 
 
Op 3 november 2021 hebben wij uw aanvraag voor incidentele subsidie ontvangen. U vraagt 
een subsidie aan van € 494.188,- voor Natte teelten op waterrijk veen (hierna: uw project). 
Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer PF-2021/235207. In deze brief 
staat ons besluit en leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben genomen.    
 
Wat is ons besluit? 
Wij hebben besloten u een incidentele subsidie van maximaal € 494.188,- te verlenen.  
 
Motivering 
Uw project sluit aan bij de doelstellingen uit het veenweideprogramma. Met het onderzoek 
sluit het project ook aan bij Nije Buorkjen en is in lijn met de wens van het Bestjoerlik Oerliz  
Feangreide (BOF). 
 
Het betreft een eenmalige subsidie, zoals gesteld in artikel 4:23; derde lid onder d van de al-
gemene wet bestuursrecht. In het geval van toekomstige activiteiten kunt u hieraan geen 
rechten ontlenen. 
 
Waar is de subsidie voor bedoeld? 
De subsidie is alleen bedoeld voor het realiseren van het project Natte teelten op waterrijk 
veen, overeenkomstig uw aanvraag. 
 
Wij verlenen de subsidie op basis van uw volledige aanvraag. In onderstaande tabel staat 
hoeveel subsidie u ontvangt. 
 

 Omschrijving van de gesubsidieerde 
activiteiten  

Totale kosten 
uit begroting  

Subsidiabele 
kosten 

Verleend 
subsidiebe-
drag 

1 Teeltonderzoek €  3.180.000,- €  3.180.000,- 
 

2 Product, markt- en ketenontwikkeling €     120.000,- €     120.000,- 
 

3 Verdienmogelijkheden ecosysteemdiensten €     260.000,- €     260.000,- 
 

4 Wet- en regelgeving €       40.000,- €       40.000,- 
 

  



5 Interne integratie en onderzoeksafstemming €     320.000,- €     320.000,- 
 

6 Communicatie regionaal €       60.000,-  €       60.000,-  
 

7 VIPNL programmacoordinatie €     209.000,- €     209.000,- 
 

8 VIPNL landelijke afstemmoing, landelijke 
communicatie en sporen/projecten integratie 

€     289.000,- €     289.000,- 
 

 Totaal €   4.478.000,- €   4.478.000,-  

 Totaal inclusief niet verrekenbare en niet 
compensabele BTW 

€   5.418.380,- €   5.418.380,- €    494.188,- 
(9,13%) 

 
In afwijking van artikel 1.10, eerste lid, onderdeel d, van de Asv hebben wij besloten om de 
omzetbelasting uit uw begroting die niet-compensabel en niet-verrekenbaar is, subsidiabel te 
stellen. Dat betekent dat u de subsidie kunt gebruiken voor niet-verrekenbare en niet-com-
pensabele btw. Verrekenbare en compensabele btw is niet-subsidiabel. 
 
Projectperiode 
Uit de informatie van uw aanvraag blijkt dat uw project op 1 januari 2022 is gestart en op 31 
december 2025 is gerealiseerd. 
 
Wat zijn uw verplichtingen? 
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene subsidieverordening pro-
vincie Fryslân 2013 worden bij deze subsidieverlening de volgende verplichtingen aan u op-
gelegd: 
- U voert het project uit zoals u in uw aanvraag hebt aangegeven; 
- Als wij dat van u vragen, toont u aan dat de activiteiten waar u subsidie voor heeft gekre-

gen, zijn uitgevoerd; 
- Het kan zijn dat u de activiteiten waarvoor deze subsidie is bedoeld, niet, niet op tijd of 

niet helemaal kunt uitvoeren. Ook kan het zijn dat u niet meer aan de verplichtingen kunt 
voldoen. Dat moet u altijd direct en schriftelijk aan ons melden. Als u dat niet op tijd doet 
of dit in het geheel nalaat, kunnen wij het verleende subsidiebedrag met 3% verlagen; 

- U moet alle stukken die met deze subsidie te maken hebben, minimaal vijf jaar na vast-
stelling van de subsidie bewaren; 

- U dient jaarlijks (met ingang van 2023) vóór 1 maart een tussentijds voortgangsverslag 
in over het afgelopen jaar. Het verslag bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend, met een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde 
doelstellingen. 

 
Overige verplichtingen volgend uit de Landbouwvrijstellingsverordening: 
- U dient vóór de begindatum van het gesteunde project op het internet de volgende infor-

matie bekend te maken: 
a) dat het gesteunde project wordt uitgevoerd; 
b) de doelstellingen van het gesteunde project; 
c) de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het ge-

steunde project worden verwacht; 
d) de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet 

zullen worden bekendgemaakt; 
e) de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn 

voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouw-
sector of -subsector actief zijn; 

- De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf 
de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die 
resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als 
eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste 
vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project; 

- De in aanmerking komende kosten zijn de volgende:  



a) personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend 
personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;  

b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt ge-
bruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens 
hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen 
de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, 
berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in 
aanmerking komende kosten beschouwd;  

c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt 
voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskos-
ten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens 
algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking ko-
mende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de 
commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in 
aanmerking;  

d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-
voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend 
door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige 
diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt; e) extra algemene 
kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, le-
veranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voort-
vloeien. 

e) extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die 
voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het 
project voortvloeien; 

 
Wij stellen het daarnaast op prijs als u bij de uitvoering van uw project aangeeft dat de reali-
satie hiervan (mede) mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Frys-
lân. 
 
Het niet voldoen aan de bovengenoemde verplichtingen kan tot gevolg hebben dat deze sub-
sidieverlening wordt ingetrokken of ten nadele van u wordt gewijzigd op grond van artikel 
4:48, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel lager (tot op nihil) 
wordt vastgesteld op grond van artikel 4:46, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
 
 
 
 
Hoe wordt de subsidie uitbetaald? 
Het verleende subsidiebedrag is € 494.188. Wij verlenen u 80% van dat bedrag, dus  
€ 395.350,40, als voorschot. Het voorschot wordt in vier termijnen aan u uitbetaald. 
Een eerste voorschot van 20% maken wij binnen twee weken na verzending van deze be-
schikking aan u over. Een tweede, derde en vierde voorschot van elk 20% maken na ont-
vangst en beoordeling van de tussenrapportage aan u over, mits akkoord bevonden.  
 
Wij maken de bedragen over op uw rekening met nummer NL50 RABO 0119 1395 02, ten 
name van Stichting Landschap Noord-Holland. Bij de betaling vermelden wij het kenmerk 
van deze brief. Als de genoemde betaalgegevens niet (meer) kloppen, horen wij dat graag 
van u. 
 
Kasritme 
In het kader van uw project is op basis van uw aanvraag aldus het volgende kasritme be-
paald: 



 

2022 bij deze beschikking € 98.837,60 

2023 na tussenrapportage € 98.837,60 

2024 na tussenrapportage € 98.837,60 

2025 na tussenrapportage € 98.837,60 

2026 na vaststelling Resterend bedrag of evt verrekening 

 
Aan het kasritme kunt u geen rechten ontlenen. 
 
Hoe wordt uw subsidie vastgesteld? 
U dient bij ons een rechtsgeldig ondertekende vaststellingsaanvraag in per post naar provin-
cie Fryslân, afdeling Subsidies, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Dit doet u als u de 
activiteit heeft verricht, maar uiterlijk op 1 april 2026. Met de aanvraag tot subsidievaststel-
ling stuurt u mee: 
a. Een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag toont u aan dat de activiteiten zijn uitge-

voerd volgens dit besluit. Ook laat u in het activiteitenverslag zien dat u de aan deze 
subsidieverlening verbonden verplichtingen bent nagekomen. 

b. Een financieel verslag. In het financieel verslag moet in ieder geval staan: 
- een opgave van het bedrag van de werkelijk gemaakte en betaalde kosten; 
- een opgave van het bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen 

van derden en een opgave van de gerealiseerde eigen bijdrage; 
c. Een rechtsgeldige controleverklaring van een RA of AA accountant op het financieel 

verslag. In artikel 3.7a van de Asv 2013 staat waar de controleverklaring tenminste aan 
moet voldoen en welke gegevens deze moet bevatten. 

 
Let op: het onder a bedoelde activiteitenverslag en onder b bedoelde financieel verslag 
moeten op dezelfde wijze gerubriceerd zijn als bij de aanvraag en moeten zijn voorzien van 
een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de aanvraag. 
 
Wij beoordelen uw aanvraag en stellen de subsidie daarna vast. Als u de aanvraag niet of 
niet op tijd indient, kunnen wij de subsidie lager vaststellen. Lagere vaststelling is bijvoor-
beeld ook mogelijk indien de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel 
hebben plaatsgevonden, of u niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplich-
tingen. Ook als blijkt dat de daadwerkelijke kosten van het project lager zijn dan begroot, 
kunnen wij de subsidie naar rato lager vaststellen. Binnen 22 weken na ontvangst van uw 
aanvraag ontvangt u onze beslissing daarop. 
 
Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening 
provincie Fryslân 2013 van toepassing. Meer informatie hierover vindt u via www.fryslan.frl 
en wetten.overheid.nl. 
 
Op dit besluit is ook de Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 
subsidies 2017 (M&O-beleid) van toepassing. Dit betekent dat wij kunnen controleren of u de 
activiteiten heeft uitgevoerd en aan de verplichtingen heeft voldaan. Wij doen dat door mid-
del van het opvragen van gegevens en het afleggen van toezichtbezoeken. 
 
Staatssteun 
De in deze beschikking verleende subsidie wordt verstrekt met toepassing van artikel 31, 
steun voor onderzoek en ontwikkeling, hoofdstuk III /afdeling 4, van Verordening (EU) Nr. 
702/2014, L 193/1, van 1 juli 2014 en conform de algemene en procedurele bepalingen in 
Hoofdstuk I en II van deze verordening. De overheid ziet er op toe dat aan alle bepalingen 
van artikel 31 en overige voorwaarden wordt voldaan.  
 
Conform artikel 1 lid 6 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 wordt geen steun toegekend aan 



ondernemingen in moeilijkheden. De Stichting Landschap Noord Holland is geen onderne-
ming in moeilijkheden.  
Er bestaat geen uitstaand bevel tot terugvordering volgend op een eerdere beschikking van 
de Europese Commissie, waarin die steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt is verklaard. 
 
Bij deze subsidieverstrekking worden de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van Verordening 
(EU)Nr. 702/2014 in acht genomen. Er wordt in totaal niet meer steun verstrekt dan op basis 
van artikel 31 LVV is toegestaan. De totale overheidssteun is niet meer dan de maximale 
toegestane steun van 100%. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem bij vragen contact op met de provincie Fryslân. Dit doet u door te bellen naar  
(058) 292 5925. U kunt ook een e-mail sturen naar provincie@fryslan.frl of een brief naar: 
provincie Fryslân, afdeling Subsidies, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Wij wijzen u er 
nadrukkelijk op dat u alle correspondentie inzake uw project met ons dient te voeren via het 
voornoemde e-mailadres en/of postadres. 
 
Bij contact met ons graag altijd het zaaknummer PF-2021/235207 vermelden zodat wij u be-
ter kunnen helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij waarderen uw inzet voor de mienskip en wensen u succes bij het realiseren van de ge-
subsidieerde activiteiten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
 
 
 
 
#@ValidSign_Ondertekenaar_1# 
drs. A.A.M. Brok, voorzitter 
 
 
 
 
#@ValidSign_Ondertekenaar_2# 
R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes 
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, 
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden. 
 
Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
d. de gronden van het bezwaar; 
e. de handtekening van de indiener. 
 
Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder “contact”, 
of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie: tel. 058 - 292 59 25. 
 
 

http://www.fryslan.frl/

