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Geachte 

1. Aanvraag 
Op 30 september 2022 ontving ik per e-mail uw brief van 30 september 2022, 
waarin u namens de Stichting Biodiversiteitsmonitor subsidie aanvraagt voor 
"Deelname van Stichting Biodiversiteitsmonitor aan het KPI-K1project". U heeft 
daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd. 

Ons kenmerk 
DGA-SKI/ 

Uw kenmerk 
uw brief van 30 september 2022 

Bijlage(n) 

Relatienummer: 

Bankrekeningnummer/IDAN: 

1.1 Beoordeling van uw aanvraag 
Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het kader van mijn 
beleid gericht op een toekomstbestendige landbouw en voedselvoorziening. Om 
effectief toe te bewegen naar een toekomstbestendige landbouw is het van belang 
dat boeren voor de lange termijn, en zo concreet mogelijk, duidelijkheid hebben 
over wat van hen verwacht wordt en of zij voor hun inspanningen daartoe beloond 
worden. De kern van dit beleid is verwoord in de LNV-visie Kringlooplandbouw 
"Waardevol en Verbonden" en uitgewerkt in het Realisatieplan voor deze visie. Het 
ontwikkelen van een integrale set kpi's voor kringlooplandbouw, en vertaling naar 
de praktijk, sluit aan op de doelen van de LNV-visie met betrekking tot 
kringlooplandbouw. De bij uw organisatie opgebouwde kennis en praktijkervaring 
is van meerwaarde voor de ontwikkeling van deze KPI-aanpak. 

1.2 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). 

KPI-K = kritische prestatie-indicatoren Kringlooplandbouw. 
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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 Biodiversiteitsmonitor geen onderneming in 
moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 14, van Verordening (EU) 
nr. 702/2014. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Stichting 
Biodiversiteitsmonitor geen bevel tot terugvordering uitstaat 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 30 september 2022. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden -
een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Stichting 
Biodiversiteitsmonitor. 

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.rijksoverheid.nl. 

1.3 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 kringlooplandbouw verstrek ik u hierbij, op 
grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c (landbouw), van de Kaderwet EZK- en 
LNV-subsidies, subsidie voor de voor de uitvoering van het project "KPI-K pilot 
Melkveehouderij", waarvoor u subsidie hebt aangevraagd. 

2.1 Periode 
Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 5 oktober 2022 tot en 
met 31 juli 2024. 
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2.2 Subsidiebedrag 
Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de volgende subsidiabele kosten, 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. 

Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW. 

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 119.706,- exclusief BTW en 
exclusief de post onvoorzien ad € 5.000,-, gelet op de gegevens opgenomen in uw 
aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting. 

2.3 Subsidiabele kosten 
De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk 
gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 31 oktober 2024 
worden door mij subsidiabel geacht: 
• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten 

worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de 
subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde 
goederen en diensten; 

• vergoeding voor gebruik en toepassing Biodiversiteitsmonitor (verder: BDM). 

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 
U heeft mij opgegeven dat u BTW-plichtig bent. Aangezien u de BTW met de 
fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder 
de BTW. 

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project 
Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit 
project, uitgaande van 5 pilots en per pilot 30 bedrijven, op: 
- Inhuur derden (820 uur x € 103,30) 	 € 84.706,- 
- Vast bedrag per pilot voor gebruik BDM (5 x € 2.500,-) 	€ 12.500,- 
- Toepassing BDM per bedrijf (5 x 30 x € 150,-) 	€ 22.500,-
Totaal € 119.706,-. 
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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 3 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. 

2.8 Voorschot 
Ik verleen u bij deze een voorschot van € 47.882,40, zijnde 40°h van € 119.706,-. 
Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van 
deze beschikking op uw bankrekeningnummer/IBAN: 	 ten 
name van Stichting Biodiversiteitsmonitor te Nieuwegein. 

Een tweede voorschot, ter hoogte van € 47.882,40, zal worden overgemaakt per 
1 juli 2023. 

De hoogte van het resterende subsidiebedrag wordt beoordeeld bij de 
eindafrekening/subsidievaststelling, en zal ten hoogste € 23.941,20 (20%) 
bedragen. 

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:. 

mevr. ir. A. de Vee- 
directeur Directie Strategie, Kennis en Innovatie 

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zés 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 htips://miin.rvoml/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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2.6 Subsidieverplichtingen 
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. Voor de 
subsidieverlening wordt gebruik gemaakt van artikel 21 van Verordening (EU) 
nr. 702/2014, derhalve dient de subsidie enkel te worden aangewend voor 
acties inzake kennisoverdracht en voorlichting zoals bedoeld in dit artikel. 

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. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. U dient mij 
desgevraagd aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, 
zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen, door: 
1. een verklaring van werkelijke kosten en opbrengsten, waarin wordt 
aangegeven: 

a. dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, 
voorzien van een korte toelichting; 

b. dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan; 
c. wat het totale bedrag van de gerealiseerde subsidiabele kosten is; 

2. wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen 
in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 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. 
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