
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

 

 

Landbouwcommunicatie BV 
T.a.v. de heer H. Bartlema 
Schenkeldijk 71 
3295 ED  BINNENMAAS 

Naam organisatie 
T.a.v. de heer Naam 
ADRES 
Postcode  PLAATSNAAM 

 

Ons kenmerk: 

UP-18-00657 
Relatienummer: 

9005998 
Datum: 

28 maart 201 
 

Onderwerp: 
Beschikking subsidieverlening voor project “PRECISIEBEMESTING MET AMMONIAKALE STIKSTOF 
IN DE OPEN TEELTEN VAN NOORD-BRABANT” met projectnummer PROJ-00203 
 
 
Geachte heer Bartlema, 
 
Op 26 februari 2018 heeft u een aanvraag ingediend in het kader van de Subsidieregeling 
plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (in het vervolg: Subsidieregeling).  
 
De uiterlijk op 26 februari 2018 ontvankelijke subsidieaanvragen overschrijden gezamenlijk het 
vastgestelde subsidieplafond. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de vereisten van de 
Subsidieregeling en geconstateerd dat u hieraan voldoet. Op  hebben wij uw aanvraag ter advisering 
voorgelegd aan de Adviescommissie POP3. De Adviescommissie heeft op basis van een toets op de 
selectiecriteria een positief advies afgegeven (zie bijlage 1). Wij hebben ons ervan vergewist dat het 
advies van de Adviescommissie zorgvuldig tot stand is gekomen en deugdelijk is gemotiveerd.  
 
In verband met het overschrijden van het subsidieplafond is er op basis van artikel 2.1.9 van de 
Subsidieregeling een rangschikking opgesteld. Wij nemen dit advies, de puntenscore en de 
rangschikking over. Uw aanvraag valt deels binnen het subsidieplafond. Dit betekent dat de 
aangevraagde subsidie gedeeltelijk aan u verleend zal worden. 
 
Deze subsidieverlening past binnen de staatssteundrempels zoals deze voor het POP3 programma 
gelden. 
 
Alles overwegende, hebben wij besloten om voor het project “PRECISIEBEMESTING MET 
AMMONIAKALE STIKSTOF IN DE OPEN TEELTEN VAN NOORD-BRABANT” éénmalig een subsidie 
te verlenen op grond van artikel 2.1.2 van maximaal € 22.013,20. Wij wijzen u erop dat wanneer de 
gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot, de subsidie lager kan worden vastgesteld. 
 
De startdatum van uw project is 30 september 2018 
De einddatum van uw project is: 30 september 2021 
 
Aangegane verplichtingen vóór 26 februari 2018 zijn niet subsidiabel.  
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Doelstelling en activiteiten 
De subsidie wordt verleend voor het verzorgen van trainingen, workshops of coaching aan een groep 
van landbouwondernemers of demonstratieactiviteiten waarbij landbouwers kennis nemen van 
innovaties en de toepassing ervan. 
 
Het project heeft betrekking op de adoptie van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in alle 
open teelten van Noord-Brabant te versnellen door een communicatieprogramma gericht op telers, 
hun adviseurs en ketenregisseurs. Dit gebeurt door middel van 15 demonstraties, 15 
studiebijeenkomsten, 15 bedrijfsbezoeken, 15 bijeenkomsten voor bemestingsadviseurs en een Dag 
van de Precisiebemesting. Er worden 1500 deelnemers verwacht. 
 
Deze activiteiten worden door ons als subsidiabel aangemerkt. Het project dient te worden uitgevoerd 
conform het ingediende projectvoorstel.  
 
Bepaling subsidiebedrag 
In de Subsidieregeling is in artikel 1.5 bepaald op welke wijze personeelskosten en onbetaalde eigen 
arbeid worden berekend en in artikel 2.1.4 welke kosten in aanmerking komen voor subsidie.  
 
De volgende kosten zijn op grond van artikel 1.6 of 2.1.5 van de Subsidieregeling niet subsidiabel 
gesteld: 
 
Op grond van de aangeleverde gegevens is de kostensoort ‘personeelskosten van bij het project 
betrokkenen, voor de uren die aantoonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt’ voor een te 
hoog bedrag berekent. Op grond van artikel 1.5 lid 1 onderdeel a van de Subsidieregeling zijn de 
subsidiabele kosten deze personeelskosten aangepast van € 51.100,00 naar € 42.018,80.  
 
De begrote kosten onder kostensoort ‘materiaalkosten’ zijn verandert in kostensoort ‘afschrijvingen, 
huur of lease voor fysieke investeringen die nodig zijn voor de uitvoering van een 
demonstratieactiviteit als bedoeld in artikel 2.1.2, onder b’. De precisiebemester die hieronder begroot 
is kan slechts tegen afschrijving worden meegenomen in het project. 
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Begroting  
U heeft de volgende begroting aangevraagd: 
 

Aanvrager Aangevraagde kostensoort Bedrag 

Landbouwcommunicatie BV personeelskosten van bij de uitvoering van 

het project betrokkenen, voor de uren die 

aantoonbaar ten behoeve van het project 

zijn gemaakt 

€ 51.100,00 

Landbouwcommunicatie BV materiaalkosten € 1.500,00 

Landbouwcommunicatie BV huur van ruimten en gebruik bijbehorende 

faciliteiten 

€ 44.000,00 

Landbouwcommunicatie BV huur van ruimten en gebruik bijbehorende 

faciliteiten 

€ 28.800,00 

Landbouwcommunicatie BV huur van ruimten en gebruik bijbehorende 

faciliteiten 

€ 6.000,00 

Landbouwcommunicatie BV kosten van drukwerk, mailings en de 

inrichting van websites gekoppeld aan de 

activiteit 

€ 2.000,00 

Landbouwcommunicatie BV kosten van drukwerk, mailings en de 

inrichting van websites gekoppeld aan de 

activiteit 

€ 960,00 

 Totaal €  134.360,00 

 
Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt €107.488,00. 
 
De volgende door u begrote kosten, exclusief BTW, komen in aanmerking voor subsidie: 
 

Aanvrager Kostensoort Kostentype Subsidiabel 
bedrag 

Landbouwcommunicatie BV personeelskosten van bij de uitvoering 

van het project betrokkenen, voor de 

uren die aantoonbaar ten behoeve 

van het project zijn gemaakt 

Loonkosten € 42.018,80 

Landbouwcommunicatie BV kosten van afschrijving, huur of lease 

voor fysieke investeringen die nodig 

zijn voor de uitvoering van een 

demonstratieactiviteit 

Kosten 

derden 

€ 1.500,00 

Landbouwcommunicatie BV huur van ruimten en gebruik 

bijbehorende faciliteiten 

Kosten 

derden 

 € 78.800,00 

Landbouwcommunicatie BV kosten van drukwerk, mailings en de 

inrichting van websites gekoppeld aan 

de activiteit 

Kosten 

derden 

€ 2.960,00 

 Totaal subsidiabele projectkosten  € 125.278,80 
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Financiering 

Financier Aanvrager Bedrag Type financiering 

Bijdrage ELFPO (POP3) Landbouwcommunicatie BV € 22.013,20 Proportioneel 

Landbouwcommunicatie BV Landbouwcommunicatie BV € 103.265,60 Proportioneel 

 Totaal € 125.278,80  

 
Op basis van de rangschikking valt uw aanvraag gedeeltelijk binnen het subsidieplafond. De 
goedgekeurde subsidiabele kosten bedragen € 125.278,80. De POP3-subsidie bedraagt 80% van de 
subsidiabele kosten. Dit kan niet in zijn geheel worden toegekend, omdat nog maar € 22.013,20 in het 
plafond resteert. Dat betekent dat er van maximaal € 22.013,20 beschikbaar is.  
 
Omdat uw aanvraag gedeeltelijk binnen het subsidieplafond valt, hebben wij met u contact gezocht en 
gevraagd of u met het bedrag van € 22.013,20 in staat bent de activiteiten conform projectplan uit te 
voeren. U heeft aangegeven de projectactiviteiten conform het projectplan uit te voeren voor dit 
resterende subsidiebedrag. 
 
Voortgangsverslag  
U dient conform artikel 1.9, eerste lid, onder i van de Subsidieregeling jaarlijks een voortgangsverslag 
bij ons in te dienen. Voortgangsverslagen moeten via het digitale webportaal worden ingediend 
(https://www.pop3-webportal.nl/mijn/). Het eerste voortgangsverslag dient uiterlijk binnen één jaar na 
datum verleningsbeschikking bij ons te zijn ingediend. Het niet danwel niet tijdig indienen van 
voortgangsverslagen heeft financiële consequenties bij de uiteindelijke vaststelling van uw subsidie. 
 
Bevoorschotting en betaling 
U kunt bij ons om een voorschot verzoeken. Het verzoek om voorschot bedraagt minimaal 25% van 
het verleende subsidiebedrag of minimaal € 50.000,-. Het voorschot wordt verleend op basis van 
werkelijke kosten en betalingen en bedraagt ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag. Het 
verzoek om voorschot bevat ten minste facturen, betaalbewijzen en bewijsstukken inzake gemaakte 
personeelskosten en/of bewijsstukken inzake geleverde inbreng kosten uit onbetaalde eigen arbeid en 
een voortgangsrapportage als bedoeld in artikel 1.9, eerste lid onder i van de Subsidieregeling. Het 
verzoek om voorschot moet via het digitale webportaal (https://www.pop3-webportal.nl/mijn/) worden 
ingediend.  
 
Redelijkheid van kosten 
De door u opgegeven kosten door derden worden onder andere beoordeeld op redelijkheid 
(marktconformiteit). De redelijkheid van kosten kunt u aantonen door bij uw aanvraag om een 
termijnbetaling of vaststelling een onderbouwing aan te leveren. U kunt hierbij denken aan meerdere 
offertes of bijvoorbeeld een taxatierapport. Wanneer u geen onderbouwing aanlevert, vindt de 
beoordeling geheel plaats op basis van ons eigen onderzoek. Het deel van de kosten dat niet als 
redelijk wordt beoordeeld, wordt als niet subsidiabel beschouwd. Hierdoor zullen minder kosten 
subsidiabel zijn. 
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Verplichtingen 
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen: 
De verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de 
Subsidieregeling; 

- U voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan; 
- U dient te voldoen aan de communicatieverplichtingen zoals omschreven in 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling 
van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013; 

- U dient binnen twee maanden na datum van de beschikking tot subsidieverlening te zijn 
gestart met de uitvoering van de activiteit; 

- U dient de activiteiten binnen drie jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening te 
hebben voltooid; 

- U dient een administratie te voeren die te allen tijde de informatie bevat die nodig is voor een 
juist inzicht in de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten en voor een juiste 
subsidieverstrekking, hetgeen inhoudt dat alle inkomsten en uitgaven in de administratie zijn 
vastgelegd met ten minste de onderliggende bewijsstukken:  
1° Indien van toepassing, een sluitende urenadministratie die minimaal bestaat uit 

urenstaten en loonstroken; 
2° Een deugdelijk en volledig inkoopdossier; 
3° Bewijsstukken, die als onderdeel van de administratie aanwezig zijn ten name van de 

subsidieontvanger en waaruit de aard van de geleverde goederen en diensten 
duidelijk blijkt 

- U dient de administratie en de daartoe beherende bescheiden tot 31 december 2028 te 
bewaren; 

- U dient jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag te overleggen; 
- U dient medewerking te verlenen aan met het toezicht op deze regeling belaste 

toezichthouders. 
- U dient te voldoen aan de in de voornoemde regelgeving en de bij deze beschikking 

opgelegde verplichtingen. Het niet voldoen aan de subsidieverplichtingen kan leiden tot lagere 
vaststelling of intrekking van de subsidie. 

 
Specifieke verplichtingen en voorwaarden  
Onverminderd artikel 1.9 heeft de subsidieontvanger de verplichting om tijdens de uitvoering van het 
project het aantal gegeven trainingen, de locaties waar de trainingen hebben plaatsgevonden en de 
deelnemersgegevens bij te houden. 
 
Meldingsplicht 
Indien u de activiteiten niet gaat uitvoeren, informeert u ons schriftelijk binnen twee weken na het 
bekend worden daarvan. Wilt u de activiteiten gewijzigd uitvoeren, dan dient u hiervoor via het 
webportaal (https://www.pop3-webportal.nl/mijn/) een melding of wijzigingsverzoek in te dienen. Het 
niet of niet tijdig melden kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. Denk daarbij 
aan omstandigheden zoals: 

- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan; 
- het niet realiseren van de in uw begroting voorziene bijdragen van derden, inclusief subsidies 

van andere overheden; 
- faillissement of surseance van betaling.  

 
Verantwoording 
Vanwege de rechtstreekse toepassing van Europees staatssteunrecht en om overcompensatie uit te 
sluiten, wordt afgerekend op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.  
 
Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum van indiening van de subsidieaanvraag. Het project dient 
binnen drie jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening te zijn afgerond.  
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Subsidievaststelling 
Voor het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling dienen alle activiteiten te zijn uitgevoerd en 
de daarmee samenhangende kosten te zijn gemaakt en betaald. Het verzoek tot subsidievaststelling 
dient binnen 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt te worden 
ingediend via het webportaal (www.stimulus.nl/pop-brabant/aanvragen-beheren/). Bij het verzoek tot 
vaststelling dient u een inhoudelijk en financieel verslag alsmede facturen, betaalbewijzen en 
urenstaten te overleggen.  
 
Het inhoudelijk verslag bevat ten minste: 

- Een beschrijving van de activiteiten die in het kader van het project zijn verricht; 
- Een evaluatie van de mate waarin de activiteiten hebben bijgedragen aan de doelstellingen, 

omschreven in het projectplan dat onderdeel vormt van de beschikking tot subsidieverlening; 
- De kennis en informatie die met het project zijn opgedaan; 
- De wijze waarop de kennis en informatie, als bedoeld onder c, openbaar is of zal worden 

gemaakt, ingeval is bepaald dat openbaarmaking plaatsvindt. 

 

Na vaststelling van de subsidiabele kosten, zal worden overgegaan tot uitbetaling van het (resterende) 

subsidiebedrag. 
 
Publicatie subsidiegegevens 
Uw project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor 
Nederland (POP 3), maatregel M01D Trainingen, workshops, ondernemerscoaching & demonstratie 
internationale waterdoelen, modulatiegelden. Dit programma wordt deels gefinancierd uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarom wordt de aan u toegekende 
subsidie op de openbare lijst van de Europese subsidiegegevens geplaatst. Deze lijst kunt u vinden 
op https://mijn.rvo.nl/. Ook worden alle subsidies die zijn toegekend door de rijksoverheid geplaatst op 
een openbare lijst op de website van de rijksoverheid. De namen van natuurlijke personen worden in 
deze beide lijsten niet vermeld. 
 
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten 
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten die u uitvoert om de Europese bijdrage die het project ontvangt 
kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd volgens de communicatievereisten van de Europese 
Unie (artikel 13 van uitvoeringsverordening (EU) Nr. 808/2014 van de Commissie). Tevens moet 
worden aangegeven dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de provincie. De 
communicatievereisten van de provincie Noord-Brabant zijn hiervoor van toepassing (artikel 16, onder 
b, ASV Noord-Brabant). Bij voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten dienen in ieder geval het POP3 
logo, het logo van de provincie en de slogan: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland vermeld te worden. De logo’s zijn beschikbaar via 
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/documenten/. 
 
Sanctiebeleid 
Wij merken nog op dat er in dit kader ook een sanctiebeleid is vastgesteld door het Ministerie van 
Economische Zaken betreffende het plattelandsontwikkelingsprogramma 3. Wij sluiten ons aan bij 
deze beleidsregel en passen deze ook toe. Dat heeft tot gevolg dat wij verleende of vastgestelde 
subsidies extra verlagen, indien er onregelmatigheden worden geconstateerd bij de uitvoering van 
controles als bedoeld in de artikelen 48 en 49 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014. 
Eveneens zijn in de beleidsregel bepalingen opgenomen met betrekking tot de gevolgen van het niet 
voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.  
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Informatie 
Relevante documenten, van toepassing zijnde regelgeving en informatie voor de uitvoering van uw 
project kunt u downloaden van www.stimulus.nl. Voor nadere informatie kunt u per mail of telefonisch 
contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via pop3@stimulus.nl of telefonisch via 040-2375904. 
 
Uw project is geregistreerd onder PROJ-00203 Wij verzoeken u in alle correspondentie naar 
aanleiding van dit besluit, het kenmerk, de genoemde projectnaam en het projectnummer te 
vermelden.  
 
Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project. 
 
Van toepassing op deze beschikking zijn: 

- Algemene wet bestuursrecht; 
- Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; 
- Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020;  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze, 
 
 
drs. R.P. Reisinger 
Hoofd Stimulus Programmamanagement 
 
 
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Bijlage: 
Bijlage 1: Beoordelingsformulier Adviescommissie 
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Bezwaar 
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden 
ingediend bij: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC  's-Hertogenbosch 
 
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. 
 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
gericht is en de gronden van het bezwaar. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer 
te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van 
behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. 
 
Voor meer informatie over de behandeling  van bezwaarschriften verwijzen wij u naar 
https://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx. 
 
Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, 
faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit 
moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk 
voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt. 
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Bijlage 1: beoordelingsformulier Adviescommissie POP3  
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