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Leeuwarden, 8 december 2022 
Verzonden, 
 
Ons kenmerk : 02027522 
Afd./Opgave : Subsidies 
Behandeld door : Subsidies-B&G / (058) 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl 
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  
 
Onderwerp : PF-2022/244809 Besluit inzake uw aanvraag voor de projectsubsidie 

voor uw project "doorontwikkeling Landbouw Adviespool”.  
 

Geachte heer Bruining, 
 
Op 20 juli 2022, laatstelijk aangevuld op 5 december 2022, hebben wij uw 
subsidieaanvraag ontvangen. U vraagt een subsidie aan van € 113.044,- voor de 
doorontwikkeling van een Landbouw Adviespool (hierna: uw project). Uw aanvraag is bij 
ons geregistreerd onder zaaknummer PF-2022/244809. In deze brief staat ons besluit en 
leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben genomen.    
 
Gedeeltelijke weigering 
Wij hebben besloten u niet het hele aangevraagde bedrag te verlenen. Deze gedeeltelijke 
weigering is gelegen in het feit dat u een bedrag inclusief BTW hebt aangevraagd. 
Omzetbelasting subsidiëren wij alleen bij uitzondering en dan nog alleen de 
omzetbelasting die niet verrekenbaar of compensabel is. U hebt aangegeven dat u de 
BTW kunt verrekenen.  
Wij verlenen u daarom een subsidie van maximaal € 93.425,-. Dit is het aangevraagde 
bedrag exclusief BTW.   
 
Motivering 
Uw project past binnen het Actieplan Landbouwagenda Provincie Fryslân met daarin het 
toekomstbeeld van de Friese Landbouw in de periode 2021-2030. In Thema 4, versterken 
agrarisch ondernemerschap, komt naar voren dat Living Lab als potentiële actiehouder 
wordt gezien om agrarische ondernemers te ondersteunen bij een stap naar 
natuurinclusieve(re) kringlooplandbouw. 
 
Het betreft een eenmalige subsidie waar in het geval van toekomstige activiteiten geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 
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Afwijking Algemene subsidieverordening 2013 en toepassing Europese 
Landbouwvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nummer 702/2014. 
Uw project is op 1 september 2021 gestart. De subsidie mag in afwijking van artikel 1.10 
onder h van de ASV 2013 worden besteed aan de kosten van uw project vanaf 1 
september 2021. Dit geldt niet voor de adviezen uit onderdeel 3 van uw projectplan.  
Voor de adviezen geldt dat alleen die kosten die gemaakt zijn vanaf de datum van 
ontvangst van uw subsidieaanvraag, dat wil zeggen vanaf 20 juli 2022, als subsidiabel 
worden gezien. Dit wijkt af van de projectperiode in uw aanvraag voor dit onderdeel. De 
subsidie voor de adviezen wordt namelijk verleend onder toepassing van de Europese 
Landbouwvrijstellingsverordening, Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 
25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de 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, 
PBEU L193/1 van 1.7.2014. Hierbij geldt overigens dat betaling van steun aan een 
onderneming uitgesloten is wanneer eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is 
verklaard met de interne markt (artikel 1, lid 6). De steun wordt verstrekt onder toepassing 
van het bepaalde in artikel 22 van de LVV en betreft steun voor adviesdiensten. 
 
Waar is de subsidie voor bedoeld? 
Wij verlenen de subsidie op basis van uw volledige aanvraag. In onderstaande tabel staat 
per activiteit hoeveel subsidie u ontvangt. 
 
De subsidie is alleen bedoeld voor het realiseren van doorontwikkeling van de in 2021 
gestarte landbouw adviespool, gericht op het onafhankelijk adviseren van agrariërs die op 
hun bedrijf stappen willen zetten richting een natuurinclusieve(re) landbouw, 
overeenkomstig uw aanvraag. 
 

 Omschrijving van de gesubsidieerde 
activiteiten  

Totale 
kosten uit 
begroting 

Subsidiabele 
kosten 

Verleend 
subsidiebedrag 

1 Uitvoeringskosten Landbouw Advies Pool 
periode september 2021 tot en met mei 
2022.Ex BTW 

€ 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- 

2 Uitvoeringsbudget doorontwikkeling lab, 
inzet door programmaleider sm coördinator, 
zoals omschreven in uw aanvraag voor de 
periode van 1 september 2021 tot en met 31 
december 2022. Ex BTW 

€ 15.925,- € 15.925,- € 15.925,- 

3 Dekking uitvoeringsbudget en adviesbudget 
als begroot over de periode van 1 juni 2022 
tot en met 31 december 2022*. Verstrekken 
van 25 adviezen, zoals omschreven in uw 
aanvraag. Max € 1500,= bruto per advies 
conform artikel 22 lid 8 LVV 

€ 62.500,- € 32.500,- € 32.500,- 

 Totaal exclusief BTW €123.425,- € 93.425,- € 93.425,- 

 
* Let op: De kosten voor de adviezen in onderdeel 3 van uw projectplan zijn subsidiabel in 
de periode vanaf 20 juli 2022 tot en met 31 december 2022.  
 
Projectperiode 
Uit de informatie van uw aanvraag blijkt dat uw project op 1 september 2021 is gestart en 
op 31 december 2022 is gerealiseerd.  
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Wat zijn uw verplichtingen? 
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene subsidieverordening 
provincie Fryslân 2013 worden bij deze subsidieverlening de volgende verplichtingen aan 
u opgelegd: 
U voert uw activiteiten uit zoals u in uw aanvraag hebt aangegeven; 
-      U richt uw administratie zodanig in dat u kunt aantonen dat de activiteiten waar u 

subsidie voor heeft gekregen, 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. Wij beoordelen 
dan of de afwijking reden is om de subsidieverlening aan te passen. Als u dat niet op 
tijd doet of dit in het geheel nalaat, kunnen wij het verleende subsidiebedrag met 3% 
verlagen, de subsidie lager vaststellen of op nihil vaststellen en eventueel uitgekeerde 
voorschotten terugvorderen. 

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

Wij stellen het daarnaast op prijs als u bij de uitvoering van uw project aangeeft dat de 
realisatie hiervan (mede) mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie 
Fryslân. 
 
Het niet voldoen aan de bovengenoemde verplichtingen kan tot gevolg hebben dat deze 
subsidieverlening 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 € 93.425,-. Wij streven ernaar om binnen twee weken na 
de verzenddatum van deze brief dit bedrag op uw rekening met nummer  
NL 68 RABO 0312 2129 25, ten name van Stichting Living Lab Natuurinclusieve 
Landbouw te hebben overgeboekt. Bij de betaling vermelden wij het kenmerk van deze 
brief. Als de genoemde betaalgegevens niet (meer) kloppen, horen wij dat graag van u. 
 
Hoe wordt uw subsidie vastgesteld? 
Om de subsidie vast te stellen dient u bij ons een rechtsgeldig ondertekende 
vaststellingsaanvraag in. Dit doet u als u de activiteiten heeft verricht, maar uiterlijk op 1 
april 2023.  
 
Met de aanvraag tot subsidievaststelling stuurt u mee: 
a. Een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag toont u aan dat de activiteiten zijn 
uitgevoerd volgens dit besluit. U kunt daarbij ook gebruik maken van door u uitgegeven 
folders of beeldmateriaal, verslagen van vergaderingen, of een link naar uw website.  
Ook laat u in het activiteitenverslag zien dat u de aan deze subsidieverlening verbonden 
verplichtingen bent nagekomen. 
Het is van belang dat u kunt aantonen dat de activiteiten die zijn genoemd in uw 
projectplan zijn uitgevoerd. Voor de adviezen die door externen worden gegeven is het 
van belang dat u een transparante administratie daarvan bij houdt. Inzichtelijk moet zijn 
wie er adviezen hebben gegeven, wanneer en aan wie. Voor de onderdelen 1 en 2 dient u 
in u tevens inzichtelijk te maken hoeveel uren de programmaleider en coördinator zijn 
ingezet en voor welke activiteiten. 
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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; 
- aantal verstrekte adviezen inclusief betaald bedrag per advies; 
- aantal bestede uren x uurtarief van de programmaleider respectievelijk coördinator; 
- opgave van overige kosten tbv de uitvoering van uw activiteiten. 
- 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. 
 
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. 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 en de Europese Landbouwvrijstellingsverordening, Verordening 
(EU) nr. 702/2014 van toepassing. Meer informatie hierover vindt u via www.fryslan.frl en 
wetten.overheid.nl. 
 
Misbruik en oneigenlijk gebruik 
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 
middel van het opvragen van gegevens en het afleggen van toezichtbezoeken. 
 
Staatssteun 
Deze subsidie wordt u verleend met toepassing van Landbouwvrijstellingsverordening, 
Verordening EU 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014. Wij hebben voor de 
verlening van deze subsidie een kennisgeving bij de Europese Commissie gedaan. Van 
toepassing is artikel 22 van deze verordening : Steun voor adviesdiensten. In bijlage 1 
vindt u de inhoud van het bewuste artikel, waarin staat omschreven aan welke eisen moet 
worden voldaan. De bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit.  
 
Voorzover er sprake is van subsidieverlening buiten de LVV :  wijzen wij u er op dat u er 
zelf op dient toe te zien dat de hierbij door ons verleende subsidie, inclusief de in een 
aaneengesloten periode van drie belastingjaren (te) ontvangen subsidie, of andere vormen 
van steun het drempelbedrag van € 200.000 niet overschrijden. Op het moment dat deze 
drempel dreigt te worden overschreden, dient de steun die de overschrijding zou 
veroorzaken te worden aangemeld bij de Europese Commissie. 
 
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. 
 

mailto:provincie@fryslan.frl
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Bij contact met ons graag altijd het zaaknummer PF-2022/244809 vermelden zodat wij u 
beter kunnen helpen. 
 
Wij waarderen uw inzet voor de mienskip en wensen u succes bij het realiseren van de 
gesubsidieerde activiteiten. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
 
 
 
 
#@ValidSign_Ondertekenaar_1# 
drs. A.A.M. Brok, voorzitter 
 
 
 
 
#@ValidSign_Ondertekenaar_2# 
A. Schepers, MSc, 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 en bij voorkeur met 

vermelding van het kenmerk van het besluit; 
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. 
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. De indiener 
van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat eist, een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Aan een verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn wel kosten (griffierecht) verbonden. 
 

http://www.fryslan.frl/
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Bijlage 1:  
 
Verordening EU 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014, artikel 22 
 
Steun voor adviesdiensten 
1. Steun voor adviesdiensten is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder (c), van het Verdrag en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 
108, lid 3, van het Verdrag als hij voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de 
leden 2 tot en met 8 van dit artikel en in hoofdstuk I. 
2. De steun is bedoeld om ondernemingen die in de landbouwsector actief zijn, en jonge 
landbouwers te helpen profiteren van adviesdiensten om de economische en ecologische 
prestatie alsook de klimaatvriendelijkheid en -bestendigheid van hun onderneming of 
investering te verbeteren. 
3. Het advies moet verband houden met ten minste één Unieprioriteit voor 
plattelandsontwikkeling overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en 
betrekking hebben op ten minste één van de volgende elementen: 
a) verplichtingen ten gevolge van de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen of 
normen inzake een goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, 
van Verordening (EU) nr. 1306/2013; 
b) in voorkomend geval, de klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken als bedoeld 
in titel III, hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 en de instandhouding van het 
landbouwareaal als  
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder (c), van die verordening; 
c) maatregelen die gericht zijn op modernisering, verbetering van het 
concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie, marktoriëntatie en bevordering van 
ondernemerschap; 
d) door de lidstaten vastgestelde voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 11, lid 
3, van Richtlijn 2000/60/EG van het Euro[1]pees Parlement en de Raad; 
e) door de lidstaten vastgestelde voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 55 van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1), en met 
name de naleving van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming als 
bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad 
2); 
f) indien van toepassing, arbeidsveiligheidsnormen of veiligheidsnormen in verband met 
het landbouwbedrijf; 
g) specifiek advies voor landbouwers die zich voor het eerst vestigen, met inbegrip van 
advies inzake economische en ecologische duurzaamheid. 
4. Het advies kan ook betrekking hebben op andere dan de in de in lid 3 van dit artikel 
bedoelde thema's die verband houden met mitigatie van en adaptatie aan de 
klimaatverandering, biodiversiteit en waterbescherming als vastgesteld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1307/2013, of met de economische en de ecologische prestatie van 
het landbouwbedrijf, met inbegrip van de mededingingsaspecten. Hiertoe behoort onder 
meer advies voor de ontwikkeling van korte voorzieningsketens, biologische landbouw en 
de gezondheidsaspecten van de veehouderij. 
5. De steun wordt niet toegekend in de vorm van rechtstreekse betalingen aan de 
begunstigden. De steun wordt betaald aan de aanbieder van de adviesdiensten. 
6. De organisaties die worden geselecteerd om adviesdiensten te verstrekken, beschikken 
over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel, alsmede over ervaring op het 
gebied van adviesverstrekking, en zijn betrouwbaar gebleken op de gebieden waarover zij 
advies verstrekken. De adviesdiensten mogen worden verstrekt door 
producentengroeperingen of andere organisaties, ongeacht hoe groot die zijn. Bij de 
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adviesverlening neemt de verstrekker van de adviesdienst de in artikel 13, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde vertrouwelijkheidsvoorschriften in acht. 
7. De steun is onder objectief vastgestelde voorwaarden toegankelijk voor alle 
ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in aanmerking komen. 
Als de adviesdiensten door producentengroeperingen en -organisaties worden verleend, 
mag lidmaatschap van die groeperingen of organisaties geen voorwaarde zijn om toegang 
tot die diensten te krijgen. Eventuele bijdragen van niet-leden in de administratieve kosten 
van de betrokken groepering of organisatie zijn beperkt tot de kosten van het verstrekken 
van de adviesdienst. 
8. De steun bedraagt ten hoogste 1 500 EUR per advies.
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