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Op 19 mei 2017 2017 ontving ik uw brief met kenmerk HBNL/GV/20170411 d.d.
25 april 2017, waarin u subsidie aanvraagt voor “Waarnemen, leren en doen!
Ontwikkelen van een netwerk van Herenboerderijen als onderdeel van het Living
Lab”.
In het kader van mijn beleid gericht op de ondersteuning van veelbelovende
innovaties van bedrijven en maatschappelijke organisaties, met name gericht op
veilig, gezond en duurzaam voedsel, verleen 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.
Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2017 tot en
met 31 december 2021.
Europeesrechtelijke aspecten
Voor de kosten ten behoeve van de ondersteuning van de sterlocatie
Wilhelminadorp en voor de Toolbox vraagt u in totaal voor € 114.987,50 subsidie
aan. 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
staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie.
De kosten ten behoeve van de ondersteuning van de sterlocatie Wilhelminadorp
en voor de Toolbox betreffen de-minimissteun die onder de de
minimisverordening vallen (Verordening (EG) nr. 1407/2013, PbEU 2013, L 352).
U heeft mij een verklaring verschaft over alle andere ontvangen de-minimissteun
in de twee voorgaande belastingjaren en in de lopende belastingjaar. Uit deze
verklaring volgt dat u gedurende de periode die door het betrokken fiscale jaar en
de twee voorafgaande fiscale jaren wordt bestreken reeds voor een bedrag van €
116.722,50 aan de-minimissteun heeft ontvangen. Dit betekent dat het door u
gevraagde subsidiebedrag de de-minimissteun zodanig doet toenemen dat het in
artikel 3 lid 2 van de de-minimisverordening vastgestelde plafond van € 200.000,Pagina 1 van 5
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wordt overschreden. Op grond van de informatie die uit de door u afgegeven
verklaring voortvloeit, heb ik dan ook besloten om u een bedrag van maximaal €
29.987,50 voor de kosten ten behoeve van de ondersteuning van de sterlocatie
Wilhelminadorp en een bedrag van maximaal € 53.290,- voor de Toolbox tot en
met 2018 te verlenen. Ik wijs uw aanvraag voor de Toolbox dan ook voor het
resterende deel af.
Het staat u Vrij in 2018 subsidie onder de de-minimisverordening aan te vragen
voor het resterende bedrag voor de Toolbox ad € 31.710,-.
Het gevraagde subsidiebedrag voor de realisatie van 5 nieuwe locaties mcl.
ondersteuning onderzoek ad € 335.625,- zal ten hoogste 45% van de subsidiabele
kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele
kosten of een deel daarvan reeds uit andere hoofde vanwege een bestuursorgaan
of Europese Commissie een subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan
subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt
dan 45% van de totale in aanmerking komende kosten over de periode waarvoor
subsidie is verleend.
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, mag subsidie niet leiden tot het verlenen van
ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie. Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel
verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne
markt, indien deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of
door haar is goedgekeurd. Op het deel van de subsidie dat ziet op de realisatie
van de 5 nieuwe locaties, is de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie
van 17 juni 2014 van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun op grond van
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (,,de algemene groepsvrijstellingsverordening”), PbEU 2014, L
187 (hierna: AGVV). In het bijzonder betreft het steun ten behoeve van
experimentele ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel c,
van de AGVV; ook artikel 25, zesde lid, onderdeel a is hier van toepassing. Ik heb
geconstateerd dat de Stichting Herenboeren Nederland geen onderneming in
moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 18, van de AGW. Ik heb
verder geconstateerd dat er tegen de Stichting Herenboeren Nederland geen bevel
tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder punt a, van de
AGW. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is
begonnen dan na de aanvraag van 25 april 2017. Er gaat derhalve onder meer
om deze reden een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan de
Stichting Herenboeren Nederland.
—

-

Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag verleen ik u ten behoeve van
de realisatie van 5 nieuwe locaties mcl. ondersteuning voor ten hoogste
€ 302.062,50 subsidie.
Het bedrag in uw subsidieaanvraag overschrijdt het in artikel 25, tweede lid,
onderdeel c, en zesde lid onderdeel a van de AGVV genoemde percentages van de
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in aanmerking komende kosten (resp. 25°h + 20%). Ik wijs uw aanvraag dan ook
voor dit gedeelte, t.w. 5% van € 671.250 = € 33.562,50) af.
Het gevraagde subsidiebedrag voor het informatie- en educatiekanaal ad
€ 70.000,- wordt voor 100% verstrekt vanwege het feit dat vallen onder de
wettelijke onderzoekstaken van agrarische hogescholen op grond van artikel 1.3.,
lid 3 WHW Instellingen voor hoger onderwijs Er is voor dit deel geen sprake van
staatssteun indien dit hele bedrag ten gunste .komt aan de onderwijsinstellingen
voor hun wettelijke onderzoekstaak.
Ik merk op dat ingevolge artikel 9, eerste lid, en artikel 11 van de AGVV deze
beschikking (volledige tekst) op het internet bekend zal worden gemaakt en aan
de Europese Commissie zal worden kennisgegeven.
Conform artikel 25, derde lid, van de AGVV worden de volgende, rechtstreeks aan
het project toe te rekenen kosten, gemaakt in de voornoemde periode en betaald
voor 31 december 2021, door mij subsidiabel geacht:
• de kosten van de studie, zijnde specifieke marktonderzoeken en inhuur externe
expertise
• de kosten extra beleidsmedewerker BLk
Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen
bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking worden genomen voor
zover het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten
de groep in rekening te brengen.
Op grond van uw projectplan en begroting en het hiervoor gestelde, zijn de
subsidiabele kosten voor dit project:
a. € 29.987,50 t.b.v. ondersteuning sterlocatie Wilhelminadorp
b. € 302.062,50 t.b.v. realisatie 5 nieuwe locaties en ondersteuning onderzoek
c. € 53.20,- t.b.v. de toolbox
d. € 70.000,- t.b.v. informatie- en educatiekanaal
Totaal € 455.340,- excl. BTW.
U heeft opgegeven dat de Stichting Herenboeren Nederland BTW-plichtig is.
Aangezien de BTW voor u geen kostenpost vormt, is mijn subsidie gebaseerd op
de door u begrote kosten, uitgezonderd de BTW.
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden.
1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag
ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. In het geval activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient de
opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden (of te hebben
plaatsgevonden) op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.
3. De uitkomsten van de door u georganiseerde activiteiten dienen openbaar te
worden gemaakt op een zodanige wijze dat de informatie voor een ieder
toegankelijk en beschikbaar is.
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4. 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.
5. 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 subsidieverlening gespecificeerde
kostenposten indien als gevolg van deze wijziging:
a. de omvang van een kostenpost niet meer dan l5% wijzigt;
b. het bedrag van de wijziging lager is dan € 2.500,-.
6. Indien de subsidiabele kosten naar verwachting meer dan 25% zullen gaan
afwijken van de begroting, dient u dit terstond te melden; op basis van deze
melding kan ik besluiten de bedragen van de voorschotten aan te passen.
7. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het
project. 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. Het eerste verslag
brengt u uit over de priodë van zes maanden na de datum van deze
beschikking; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende periode
van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop
van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
8. 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 afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een
urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
9. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of
resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking
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.
10. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de
rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance
van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
11. 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.
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
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termijn genoemd in verplichting 11, 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.
Ik verleen u bij deze een voorschot van € 91.000,-. Dit bedrag zal worden betaald
binnen 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw
bankrekeningnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx t.n.v. de Stichting Herenboeren
Nederland te Vught.
Verdere voorschotten
per 1 juli 2018 ad €
per 1 juli 2019 ad €
per 1 juli 2020 ad €
-

-

-

zullen worden betaald binnen twee weken:
91.000,91.000,91.000,-

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van
verplichtingnummer xxxxxxxxxx, te zenden naar:
Ministerie van Economische Zaken
Directie Agro- en Natuurkennis
t.a.v. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Met vriendelijke groet,
drs. Marjolijn Sonnema,
Directeur-Generaal Agro en Natuur

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt J 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 de internetsite www.mifn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke
informatie over het indienen van een bezwaarschrift.
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