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Geachte 

1. Aanvraag 
Op 14 oktober 2022 ontving ik per e-mail uw brief van 14 oktober 2022, waarin u 
namens Stichting Wij.land subsidie aanvraagt voor het project "Kosten en baten 
van transitie in de melkveehouderij" (hierna: project). U heeft daarbij een 
projectplan en begroting aan mij overgelegd. 

U voert de activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd uit in 
samenwerking met provincie Noord-Brabant, Stichting Living Lab Natuurinclusieve 
Landbouw Fryslán (hierna: Living Lab Fryslán) en De Natuurverdubbelaars op 
grond van een samenwerkingsovereenkomst. Uit deze overeenkomst vloeit voort 
dat Stichting Wij.land als penvoerder van dit samenwerkingsverband kan 
optreden. Provincie Noord-Brabant, Living Lab Fryslán, en Natuurverdubbelaars 
zijn ook aan te merken als subsidieontvanger. Voor de uitvoering van het project 
draagt het samenwerkingsverband in natura (in kind) bij ten bedrage van 
€ 52.667,-. U vraagt mij om een subsidiebedrag van € 462.189,- voor de 
uitvoering van het project. 

1.1 Procesverloop 
Omdat hier sprake is van een samenwerkingsverband met Wij.land als 
penvoerder, zijn de provincie Noord-Brabant, Living Lab Fryslán en 
Natuurverdubbelaars ook aan te merken als subsidieontvanger. U heeft in verband 
daarmee uw begroting aangepast, met name vanwege de BTW. De partners in het 
samenwerkingsverband hebben hier per brief d.d. 29 november 2022 mee 
ingestemd. 

1.2 Beoordeling van uw aanvraag 
De activiteiten zoals beschreven in uw aanvraag passen binnen het kader van het 
beleid gericht op het oplossen van duurzaamheidsopgaven van de primaire 
landbouwsector. De landbouw in Nederland staat onder druk. Waar in het 
verleden werd ingezet op schaalvergroting en het verhogen van de productiviteit, 
liggen er nu andere opgaven gericht op een duurzame en toekomstbestendige 
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landbouw: kringlboplandbouw. Thema's als stikstof, klimaat, biodiversiteit en 
waterkwaliteit zetten de sector op scherp en maken een transitie naar 
kringlooplandbouw met minder emissies en hogere toegevoegde waarde 
onvermijdelijk. Daarnaast stijgen de grondprijzen wat resulteert in een hogere 
kostprijs per liter melk. Welk perspectief is er nog voor melkveehouderij? Het 
project is gericht op het versneld behalen van maatschappelijke doelen en 
natuurdoelen in relatie tot de melkveehouderij door toepassing van de kosten-
baten analyse. Het project draagt daarmee bij aan het bevorderen van 
kringlooplandbouw. 
Provincie Noord-Brabant voert als deelnemer van het samenwerkingsverband 
onder dezelfde voorwaarden het project uit. Ik beschouw de provincie derhalve als 
een marktpartij als_bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Financiële-
verhoudingswet. Een subsidieverlening aan de provincie in het kader van de 
uitvoering van dit project is geen specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a, 
eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. 

1.3 Europeesrechtelijke aspecten 
Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-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 (hierna: VWEU). 

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 
worden op grond van verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 
juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de 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 193/33-36), met name artikel 21. 

Dit artikel verklaart steun voor 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 
eerste tot en met het achtste lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de 
voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 702/2014. 

Ik heb geconstateerd dat Stichting Wij.land, Living Lab Fryslán en De 
Natuurverdubbelaars geen ondernemingen in moeilijkheden zijn zoals bedoeld in 
artikel 2, onder punt 14, van Verordening (EU) nr. 702/2014. Provincie Noord-
Brabant is in het kader van deze subsidieverlening geen onderneming in de zin 
van deze verordening. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Stichting 
Wij.land, Living Lab Fryslán en De Natuurverdubbelaars geen bevelen tot 
terugvordering uitstaan als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, van 
Verordening (EU) nr. 702/2014. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering 
van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 14 oktober 2022. Er 
gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze 
subsidieverlening aan Stichting Wij.land, Living Lab Fryslán en De 
Natuurverdubbelaars. 
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Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste 
lid, van Verordening (EU) nr. 702/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De 
volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op 
www.riiksoverheid.nl. 

1.4 Bewaartermijn boekhouding 
Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 
verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de 
relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode 
te bewaren. 

2. Besluit 
In het kader van mijn beleid gericht op het oplossen van duurzaamheidsopgaven 
van de primaire landbouwsector, verleen ik Stichting Wij.land, provincie Noord-
Brabant, Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslán en De 
Natuurverdubbelaars hierbij, op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c 
(landbouw), van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering 
van de activiteiten van het project "Kosten en baten van transitie in de 
melkveehouderij", waarvoor u subsidie hebt aangevraagd. 

2.1 Periode 
De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2022 tot 
en met 31 maart 2024. 

2.2 Subsidiebedrag 
Het subsidiebedrag zal in totaal 100% van de totale 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. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan 
toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders. 

Per deelnemer van het samenwerkingsverband betreft het de volgende 
subsidiebedragen: 
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De subsidie wordt in totaal ten hoogste vastgesteld op € 462.189,-, waarvan 
€ 236.334,- exclusief BTW en € 225.855 inclusief BTW, gelet op de gegevens 
opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde 
begroting. Stichting Wij.land, Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw 
Fryslán en de provincie Noord-Brabant (Brabants Bodem) leveren tezamen een 
bijdrage in natura van € 52.667,- (in kind). 

2.3 Subsidiabele kosten 
De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten voor zover dit 
kosten zijn zoals bedoeld in artikel 21, derde lid en onderdelen a tot en met c, van 
Verordening (EU) nr. 702/2014 van de , daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde 
periode en die betaald zijn vóór 1 juli 2024 worden door mij subsidiabel geacht: 
• interne kosten op basis van gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een dagtarief van € 382,-/€ 486,- (junior 
export), € 506,-/€ 594,- (medior expert) en € 688,-/€ 756,- (senior expert); 

• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten 
worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de 
subsidiabele activiteit (coaches, experts) en kosten van voor de subsidiabele 
activiteit geleverde goederen en diensten; 

• materiële kosten voor o.a. instrumentontwikkeling, studiegroepen, 
communicatie, zaalhuur; 

• projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 10% van de 
projectkosten in aanmerking is genomen. 

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in 
aanmerking. • 

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 om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de 
groep in rekening te brengen. 

2.4 BTW 
Stichting Wij.land heeft mij opgegeven dat zij niet BTW-plichtig is. Het 
subsidiebedrag ten behoeve van Wij.land ad € 225.855,- is inclusief alle eventuele 
belastingen waaronder de BTW. Stichting Wij.land heeft bij de aanvraag de 
beschikking van de Belastingdienst met betrekking tot de BTW-plicht gevoegd. 
De andere subsidieontvangers Stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw 
Fryslán, provincie Noord-Brabant en De Natuurverdubbelaars zijn BTW-plichtig. 
Het voor deze organisaties bestemde subsidiebedrag van in totaal € 236.334,- is 
exclusief BTW aangezien deze organisaties de BTW met de fiscus kunnen 
verrekenen. 
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2.5 Subsidiabele kosten voor dit project 
Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit 
project op: 

• ,-; ,aei:na 
Wij.land (Inclusief BTW) 75.575 
Living Lab anitia lar,SMIgl BTW) < 	70.120 
Brabants Bodem (geen BTW) 83.220 

2.6 Verplichtingen 
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden die voor alle 
subsidieontvangers gelden: 
1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag 

ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur. 
2. 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. 

3. 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 wijzing de omvang van een 
kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere 
verplichtingen verbinden. 

4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het 
project. Dit verslag kan namens het samenwerkingsverband worden 
ingediend door de penvoerder van het verband, Stichting Wij.land. 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 
periode van zes maanden na de datum van de beschikking; dit verslag dient 
binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend 
te zijn. Het volgende verslag betreft het eindverslag; zie punt 8 hieronder. 

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

7. 	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. 

8. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek 
kan namens het samenwerkingsverband worden ingediend door de 
penvoerder van het verband, Stichting Wij.land, en 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 kosten, opgesteld conform de door u 
ingediende begroting; 

c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking 
opgenomen controleprotocol. 

9. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, 
opgenomen in artikel 21 van de Vrijstellingsverordening landbouw, Vo 
702/2014. Dit houdt, onder meer, in dat: 
- de steun dient voor de financiering van acties op het gebied van 

beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder 
opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties; 
de organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting ,  
aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid 
personeel; 

- de steun onder objectief vastgestelde voorwaarden toegankelijk is voor 
alle ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in aanmerking 
komen. 

10. 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. 

2.7 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 8 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. 
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Ik verleen u bij deze een voorschot van 40% van het genoemde 
maximumsubsidiebedrag van € 462.189,- te weten € 184.875,-. Het voorschot 
zal worden betaald aan de penvoerder van het verband, Stichting Wij.land, binnen 
zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw 
bankrekeningnummer: 	 ten name van Stichting Wij.land 
te Abcoude. 

Een tweede voorschot ter hoogte van € 184.875,- (40% van het genoemde 
maximumsubsidiebedrag van € 462.189,-) wordt betaald aan de penvoerder van 
het verband, Stichting Wij.land, en zal worden overgemaakt per 1 juli 2023. 

De hoogte van het resterende subsidiebedrag wordt beoordeeld bij de 
eindafrekening/subsidievaststelling en zal ten hoogste € 92.439,- (20%) 
bedragen. 

2.9 Advies 
Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële 
verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk 
te betrekken. 

3. Correspondentie 
Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van 
verplichtingnummer 	 te zenden naar: 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Strategie, Kennis en Innovatie 
t.a.v. 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze 

mw. ir. A. de Veer, 
Directeur Directie Strategie, Kennis en Innovatie. 

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 de internetsite httos://nuin.rvo.nl/bez.vaar  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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