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WASSENAAR 

 

Datum 4 juni 2020 

Betreft Besluit tot verlening subsidie 

 

Geachte heer De Hoop, 

 

Op 9 april 2020 heb ik uw aanvraag namens Precisiebemestingscoöperatie 

Rijnland U.A. voor de subsidieregeling Circulaire Economie, paragraaf 2, Circulaire 

ketenprojecten 2020 ontvangen. Het gaat om het project “Circulaire innovaties in 

de landbouwketen”. Ik heb uw aanvraag beoordeeld. In deze brief leest u mijn 

beslissing. Ook leest u waarmee u verder nog te maken krijgt bij de uitvoering 

van uw project. 

 

Beslissing  

Ik heb besloten voor het project subsidie te verlenen. De subsidie bedraagt  

€ 68.110.  
 
Ik verleen de subsidie aan de deelnemers in het samenwerkingsverband, in de 
volgende verdeling. 

Deelnemer Bedrag 

Precisiebemestingscoöperatie Rijnland U.A. € 16.250 

George Laan Beheer B.V. € 14.590 

Landbouwcommunicatie B.V. € 19.670 

Maatschap W.G. en H. van Vliet € 17.600 

Totaal € 68.110 

 

Looptijd 

Het project start op 15 juni 2020 en moet uiterlijk op 14 juni 2022 afgerond zijn. 

Alleen kosten die gemaakt worden in deze periode komen voor de subsidie in 

aanmerking. 

 

Verplichtingen 

Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. De verplichtingen van 

de Subsidieregeling Circulaire Economie, Kaderwet subsidies I en M en het 

Kaderbesluit subsidies I en M zijn op deze verlening van toepassing. Deze 

regelingen kunt u vinden op https://wetten.overheid.nl/zoeken. Let er op dat u bij 

de zoekfunctie de indieningsdatum van de aanvraag invult. U krijgt dan de tekst 

van het besluit of de regeling te zien zoals die voor dit project geldt. Het is 
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belangrijk dat u zich aan de verplichtingen houdt. De belangrijkste verplichtingen 

zijn: 
 
o U voert de activiteiten uit zoals beschreven in het door u ingediende 

projectplan. Als u de uitvoering wilt wijzigen vraagt u hiervoor vooraf 
toestemming aan RVO; 

o U verleent op mijn verzoek medewerking aan evaluatieonderzoek over de 

subsidieregeling; 
o U verleent medewerking aanopenbaarmaking van de gegevens en de 

resultaten van het project voor zoverre dat redelijk is ; 
 
Specifiek voor de subsidie circulaire ketenprojecten geldt ook de verplichting om 
een kort verslag in te dienen over de resultaten van de uitvoering van het project. 

U stuurt dit verslag binnen twee maanden na de einddatum van het project naar 
beheerprojecten@rvo.nl.Een format voor dit verslag zal ik publiceren op de 
website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-
circulaire-ketenprojecten. 
 

Bijzondere meldingsplicht op grond van de Boetewet: 

Voor alle deelnemers geldt dat als de activiteiten op de einddatum van het project 

niet (geheel) zijn verricht, u mij dat schriftelijk moet melden, uiterlijk binnen twee 

weken, geteld vanaf de einddatum van het project. Het betreft een meldingsplicht 

als bedoeld in artikel 2 van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door 

ministers verstrekte subsidies. Op de niet-naleving van de meldingsplicht staat 

een boete van ten hoogste de vierde categorie bedoeld in artikel 23 vierde lid 

Wetboek van Strafrecht. 

De melding mag per e-mail en kunt u verzenden naar beheerprojecten@rvo.nl. 

 

Meer informatie over deze meldingsplicht vindt u in de “brochure Boetewet”. Deze 

is te downloaden via http://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/subsidiespelregels/verantwoord-vertrouwen.  

 
 

Voorschotten 
 

Ik heb besloten ambtshalve voorschotten te verstrekken. Dit is voor alle 

deelnemers 100% van de verleende subsidie. Het voorschot wordt voor alle 

deelnemers betaald aan de penvoerder. Ik verzoek u de deelnemers te informeren 

over mijn besluit.  

 

U ontvangt het voorschot binnen 2 weken na de verzenddatum van deze brief op 

de volgende bankrekening: 

IBAN:    NL10RABO0351290613 

BIC:      RABONL2U ten name van: Precisiebemestingscoöperatie Rijnland U.A.. 

 

Deze voorschotverlening is gebaseerd op de gegevens die u heeft verstrekt. Als 

blijkt dat die gegevens niet juist zijn, kan ik de voorschotverlening herzien en 

terugvorderen of verrekenen bij de subsidievaststelling. 
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Publicatie over uw project 

Als u publiceert over uw project, dient u te vermelden dat dit wordt uitgevoerd 

onder de regeling Circulaire Ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat. 

 
Uw aanvraag is bij mij bekend onder referentienummer CKP2000020. Ik verzoek u 
dit nummer te vermelden bij verdere correspondentie.  

 

Bezwaar 

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 naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling 

Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van 

“bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift. 

 

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van 

een bezwaarschrift.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 

namens deze: 

 

 

Jolien Krispijn, 

Procescoördinator Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Deze brief is digitaal geaccordeerd en derhalve niet ondertekend. 
 
 

 

 


