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F.A.J. Lenssinck 
Oude Meije 18 
3474KM  ZEGVELD 
 

 
 

 
 
 
 
 
Leeuwarden, 14 februari 2023 
Verzonden, 
 
Ons kenmerk : 02071934 
Afd./Opgave : Subsidies 
Behandeld door : subsidies B&G / (058) 292 59 25 of provincie@fryslan.frl 
Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  
 
Onderwerp : Besluit inzake uw aanvraag voor de projectsubsidie voor Profielkeren 

veen - oriëntatie klimaatregeling. Incidentele subsidie bestemming 
Fryslân 2022 

 

Geachte heer Lenssinck, 
 
Op 09 november 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een subsidie. U vraagt een 
subsidie aan van € 345.940,- voor de uitvoering van uw projectplan “Profielkeren veen”. Uw 
aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer PF-2022/248187. In deze brief staat 
ons besluit en leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben genomen. 
 
Wat is ons besluit? 
Wij hebben besloten u voor de periode van 2023-2025 een projectsubsidie van maximaal  
€ 345.940,- inclusief niet compensabele BTW te verlenen. Wij verlenen de subsidie op basis 
van uw volledige aanvraag. 
 
Motivering 
Uw project past binnen de doelstellingen van de provincie Fryslân, zoals gesteld in het 
Veenweideprogramma 2021-2030. Het betreft een incidentele subsidie op grond van artikel 
4:23, derde lid onder d van de Algemene wet bestuursrecht. In het geval van toekomstige 
activiteiten kunt u hier aan geen rechten aan ontlenen. 
 
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 “Profielkeren veen”, overeenkomstig 
uw aanvraag. 
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Omschrijving van de 
gesubsidieerde 
activiteiten  

Totale kosten 
uit begroting 

Subsidiabele 
kosten 

Gevraagd 
subsidiebedrag 
 

Max. verleend  
subsidiebedrag  

Aanleg proef- en demoveld € 317.498    

Uitvoering meetprogramma € 462.795    

Informatie uitwisseling 
stakeholder 

€ 400.348    

Totaal € 1.180.641 € 1.020.953 € 345.940 € 345.940 

 
De verleende subsidie is 29,3% van de totale kosten. Ook het Rijk en provincie Overijssel 
stellen subsidie beschikbaar voor dit project. Conform artikel 38 van de VERORDENING 
(EU) 2022/2472 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2022 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 (LVV) is de steun van alle overheden samen niet 
meer dan 100%. 
 
Kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag zijn op grond van de LVV niet subsidiabel. 
Uw kostenopgave voor 2022 ziet op de periode vanaf 1 oktober 2022. Uw aanvraag is bij ons 
binnengekomen op 9 november 2022. In uw begroting is niet te herleiden welke kosten 
gemaakt zijn voor 9 november 2022. Gelet hierop zijn vooralsnog in de tabel alle opgevoerde 
kosten voor 2022 niet subsidiabel gesteld. 
 
Projectperiode 
Uit de informatie van uw aanvraag blijkt dat uw project op 1 oktober 2022 is gestart en op 31 
december 2025 is gerealiseerd. 
 
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 de activiteiten 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 

gekregen, zijn uitgevoerd. 
- Het kan zijn dat u de activiteit[en] 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 aan ons melden. Als u dat niet op tijd doet of dit in het 
geheel nalaat, kunnen wij de subsidie met 3% verlagen; 

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

- De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld. 
 
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. 
 
Hoe wordt de subsidie uitbetaald? 
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Het verleende subsidiebedrag is € 345.940,-. U krijgt een voorschot van € 300.000,-, dat is 
86.7 % van het verleende subsidiebedrag. Het voorschot wordt in 3 termijnen aan u 
uitbetaald. 
 
Een eerste voorschot van € 100.000,- maken wij binnen twee weken na de verzenddatum 
van deze brief aan u over. 
Een tweede voorschot van € 100.000,- maken wij in januari 2024 aan u over. 
Een derde voorschot van € 100.000,- maken wij in januari 2025 aan u over. 
Wij maken de bedragen over op uw rekening met nummer NL69 RABO 0140 6035 14, ten 
name van Stichting Veenweiden Innovatiecentrum. 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 
bepaald: 
 

2023 € 100.000 

2024 € 100.000 

2025 € 100.000 

2026 € 45.940 

 
Hoe wordt uw subsidie vastgesteld? 
U dient bij ons een rechtsgeldig ondertekende vaststellingsaanvraag in. Dit doet u als u de 
activiteiten heeft verricht, maar uiterlijk op 1 april 2026. Met de aanvraag tot 
subsidievaststelling stuurt u mee: 

a. Een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag toont u aan dat de activiteit 
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. 

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. 
Schenk in het financieel verslag bijzondere aandacht aan het uitsplitsen van de kosten die u 
heeft gemaakt voor 9 november 2022 en daarna. 
 
Bij de beoordeling van de vaststelling wordt eerst gekeken naar de (volledige) uitvoering van 
de activiteiten. Daarna stellen we de subsidie vast op basis van de werkelijke kosten en 
opbrengsten. Wij verwijzen hiervoor naar de in deze beschikking genoemde passage onder 
het kopje ‘Waar is de subsidie voor bedoeld?’, waarbij voor de activiteiten een 
maximumbedrag aan subsidie is opgenomen. Voorts merken wij op dat meeropbrengsten (= 
werkelijke opbrengsten zijn hoger dan begrote opbrengsten) kunnen leiden tot een lagere 
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subsidievaststelling. Tevens kunnen wij als u de aanvraag niet of niet op tijd indient, 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 en 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 
middel van het opvragen van gegevens en het afleggen van toezichtbezoeken. 
 
Staatssteun 
Deze subsidieverlening wordt toegekend met toepassing van de LVV, waarbij het volgende 
in acht is genomen.  

• Conform artikel 1, lid 5, sub a LVV wordt geen steun uitgekeerd aan ondernemingen 
ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder 
besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 
interne markt is verklaard. 

• Conform artikel 1, lid 6, LVV wordt geen steun uitgekeerd aan ondernemingen in 
moeilijkheden. 

• Conform artikel 6 LVV wordt enkel steun uitgekeerd indien deze een stimulerend 
effect heeft. 

• De cumulatiebepalingen uit artikel 8 LVV worden in acht genomen bij steunverlening. 

• Conform artikel 9 van de LVV worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Bij 
individuele steunverleningen van meer dan € 100.000 voor begunstigden die actief 
zijn in de sector verwerking van landbouwproducten, de sector afzet van 
landbouwproducten of de bosbouwsector, of voor activiteiten die buiten het 
toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag vallen  (zie art 9 lid 1 sub c onder ii 
LVV) worden de benodigde gegevens binnen zes maanden vanaf de datum van de 
toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module 
(TAM). Vanaf de datum van steunverlening blijven de gegevens tien jaar beschikbaar 
(art 9 lid 4 LVV). 

 
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. 
 
Wij verzoeken u in alle correspondentie het zaaknummer PF-2022/248187 te vermelden. 
Hiermee kunnen wij u sneller van dienst zijn.   
 
Ten slotte wensen wij u veel succes met de uitvoering van dit project.  
 
Hoogachtend, 
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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. 



 

-  Paraaf medewerk(st)er : 
-  Paraaf afdelingshoofd : 
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 M i n u t e  
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Korte samenvatting van het besluit: 

Besluit inzake uw aanvraag voor de projectsubsidie  voor Profielkeren veen - oriëntatie 

klimaatregeling. Incidentele subsidie bestemming Fryslân 2022 

Aantekeningen: 

Verleend subsidiebedrag € 345.940,- 
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