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Verplichtingennummr: 1300024991

Op 24 mei 2017 ontving ik uw brief van 24 mei 2017, waarin u subsidie
aanvraagt voor het oprichten van een kennisplatform boerenlandvogels voor het Ons kenmerk

DGANNBf 16191997ontsluiten en verspreiden van kennis tussen en naar agrarische collectieven.
Uw kenmerk

Besluit
In het kader van mijn beleid gericht op instandhouding van soorten conform de

BijIage(n)

EU-Vogelrichtlijn verstrek ik u hierbij, op grond van artikel 2 van de Kaderwet
EZ-subsidies subsidie voor de uitvoering van het projectplan, waarvoor u subsidie
hebt aangevraagd.

Uw project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1juni 2017 tot en met
31 december 2019.

Staatssteun
Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZ-subsidies verleen ik geen subsidie als
dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatsteun in de zin
van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).

Deze subsidie wordt verleend binnen de kaders van Verordening (EU) nr.
702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun
mde 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,
hierna: de Landbouwvrijstellingsverordening), en in het bijzonder artikel 21 van
deze verordening.

In overeenstemming met artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, van de
Lanclbouwvrijstellinçsverordening wordt onderhavige subsidie niet verleend aan
een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat. In
overeenstemming met artikel 1, zesde lid, van de
Landbouwvrijstellinçsverordening wordt onderhavige subsidie niet verleend aan
ondernemingen in moeilijkheden.
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Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste
lid, van de Landbouwvrijstellingsverordening gemeld aan de Europese Commissie.
De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de
staatssteunwebsite op het internet.

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden opgenomen in artikel 21 van de
Landbouwvrijstellingsverordening. Dit artikel verklaart steun voor acties inzake
kennisoverdracht en voorlichting verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld
van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede tot en met het achtste lid
van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk 1
van de Landbouwvrijstelltngsverordening.

De primaire landboLwers en agrarische collectieven die deel willen nemen aan de
werkgroepen, kennisbijeenkomsten en veldwerkplaatseri die boerennatuur.nl in
het kader van het kennisplatform boerenlandvogels organiseert, dienen hiertoe
een aanvraag in te dienen bij boerennatuur.nl overeenkomstig artikel 6, tweede
lid, van de Landbouwvrijstellingsverordening. Hierna kan de boerennatuur.nl de
bovengenoemde bijeenkomsten organiseren.

Ik heb geconstateerd dat boerennatuur.nl geen onderneming in moeilijkheden is
zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 14, van de Landbouwverordening. Ik heb
verder geconstateerd dat er tegen de boerennatuur.nl geen bevel tot
terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, van de
Landbouwvrijstellingsverordening. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering
van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 24 mei. Er gaat
derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze
subsidieverlening aE.n boerennatuur.nl.

Subsidiabele activiteiten
De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals voorzien in de begroting, voor
zover zij in overeenstemming met de in deze beschikking opgenomen
verplichtingen en de verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke
staatssteunwetgeving, in het bijzonder artikel 21 van de
Landbouwvrijstellingsverordening, worden uitgevoerd, Het gaat om de volgende
activiteiten:
a. Organiseren van werkgroep per leefgebied;
b. Organiseren van kennisbijeerikomsten voor agrariërs, uitvoerders van

col lectieven en a dere beheerders;
c. Organiseren van veldwerkplaatsen op locatie bj collectieven en deelnemende

boeren of terreinbeheerders;
d. Afstemming met alle voor het agrarisch natuurbeheer relevante kennispartijen;
e. Het voeren van het secretariaat van het kennisplatform boerenlandvogels;
f. Ontsluiten en verspreiden van kennis voor de uitvoering van het agrarisch

natuurbeheer in et veld;
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Subsidiabele kosten
Het bedrag van de subsidie zal, op basis van het door u opgestelde projectplan en
de begroting, ten hoogste worden vastgesteld op C 256.200.

Het subsidiebedrag zal 100% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met
dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel
daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese
Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt
verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100 % van
de subsidiabele kosten.

De volgende kosten worden door mij subsidiabel geacht, mits deze kosten
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de uitvoering van de door mij hierboven
subsidiabel geachte activiteiten, gemaakt in de periode van 1juni 2017 tot en met
31 december 2019:
• interne kosten op basis van loonkosten tegen een uurtarief, berekend op basis

van integrale kosten, welke berekening is gebaseerd op bedrijfseconomische
en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen; en

• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele
activiteit worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een
deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidîabele
activiteit geleverde goederen en diensten.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen
bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover
het gebruikelijk is de winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de
groep in rekening te brengen.

U heeft mij opgegeven dat Boerennatuur niet BTW-plichtig is en derhalve de BTW
niet met de fiscus kunt verrekenen. Het u verleende bedrag is daarom gebaseerd
op de projectkosten inclusief de door u aan derden te betalen BTW. Op grond van
uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op:

2017 2018 2019 totaal
Boe rennatuur (excl. BTW) € 32.400 € 36.900 € 36.900 € 106.200
Sprekers en ontsluiten informatie (mcl, BTW) € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 105.000
Zaalhuuren overig (mcl. BTW) € 15,000 € 15.000 € 15.000 € 45.000
Totaal € 82.400 € 86.900 € 86.900 € 256.200
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Verplichtingen
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:
1, U dient het project uit te voeren in overeenstemming met de

verplichtingen, opgenomen in artikel 21 van de
Landbouwvrijstellingsverordening. Dit houdt, onder meer, in dat:

a. de steun slechts mag worden aangewend voor de kosten van de
organisatie van acties voor de verwerving van vaardigheden, waaronder
opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en
voorlichtingsacties, als bedoeld in artikel 21, derde lid, onderdeel a, van
de Landbouwvrijstellingsverordening, welke uitsluitend worden gemaakt,
overeenkomstg artikel 1, eerste lid, onderdeel a (i), van de hiervoor
genoemde verordening, ter begunstiging van kleine, middelgrote en
micro-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector, met name de
primaire landbouwproductie, de verwerking van landbouwproducten en de
afzet van lar.dbouwproducten;

b. de steun niet wordt toegekend in de vorm van rechtstreekse betalingen
aan de begunstigden, doch slechts aan u als aanbieder van de acties
inzake kennisoverdracht en voorlichting, als bedoeld in artikel 21, vijfde
lid, van de Landbouwvrijstellingsverordening;

c. u als aanbieder van de acties inzake kennisoverdracht en voorlichting
beschikt over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel als
bedoeld in artikel 21, zesde lid, van de Landbouwvrijstelhngsverordening;

d. lidmaatschap van productengroepering dan wel organisatie, geen
verplichting is voor deelname aan de activiteiten die in het kader van
uitvoering van het projectplan georganiseerd worden. Toegang tot de
steun dient, onder objectief vastgestelde voorwaarden, mogelijk te zijn
voor alle ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in
aanmerking komen. Eventuele bijdragen van niet-leden in de kosten
blijven beperkt tot de kosten van deelname aan de activiteit in kwestie als
bedoeld in artikel 21, zevende lid, van de
Landbouwvrjstellingsverordening.;

e. de primaire landbouwers en agrarische collectieven die deel willen nemen
aan het kennisplatform boerenlandvogels dienen hiertoe een aanvraag in
bij boerennatuur.nl overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de
Landbouwvrijstellingsverordening. Hierna kan boerennatuur.nl de
bijeenkomsten organiseren.

2. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de
aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.

3. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk
is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of
niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan
de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
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4. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van
het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen
toestemming is vereist voor een Wijziging van de in de
subsidieverleriing gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van
deze wijziging:
a. de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt;
b. het bedrag van de wijziging lager is dan € 2500.
Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

5. U dient mij uiterlijk op 15 januari 2018 en op 14 januari 2019 een
tussentijds voortgangsverslag in te zenden. In dit verslag dient duidelijk
inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking
met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u
ingediende projectplan.

6. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze
aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op
eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project toe te
rekenen kosten kunnen worden afgetezen. Ter zake van de loonkosten
dient door middel van een urenadministratie vastgestelde
urenverantwoording aanwezig te zijn.

7. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd,
dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van
transparante criteria en marktconforme tarieven.

8. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang
of resultater van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek
medewerkin9 te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond
waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar
na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

9. U doet mij onverwijid schriftelijke mededeling van de indiening bij de
rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van
de schulctsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van
surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.

10. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van:
a. een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het
gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
b. een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te
rekenen werkelijk gemaakte en betaalde kosten, opgesteld conform de
door u ingediende begroting;
c. een accountantsverklaring conform bijgaand model.
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Subsidievaststelling
De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na
ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan
geldende termijn genoemd in verplichting 10, is verstreken. Indien de beschikking
niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en
daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien
kan worden.

Betaling
Ik verleen u bij deze een voorschot van € 82.400,-, zijnde het genoemde
subsidiebedrag voor 2017. Dit bedrag zal worden betaald binnen 6 weken na de
dag van verzending van deze beschikking op uw rekeningnummer NL85 RABO
0308 9696 18 t.n.v. Boerennatuur.nl.

Na goedkeuring van de tussentijdse voortgangsrapportage over 2017
respectievelijk 2018 ontvangt u de resterende voorschotten, te weten € 61.280,00
in 2018 en C 61.280,00 in 2019.
Het restant ontvangt u bij subsidievaststelling.

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van
bovenstaand verplichtingnummer 1300024991, te zenden naar:

Ministerie van Economische Zaken

ciirectie Natuur e biodiversiteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag,

Met vriendelijke groet,

drs. Marjolijn Sonnema
Directeur-Generaal Agro en Natuur

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende
bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE,
Zwolle. Op onze internetsite www.rnijnrvo nl/bezwaar vindt u meer belangrijke
informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op
de in de aanhef van deze brief vermelde datum.
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