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Beschikking subsidieverlening 2022-2024 –  
Haalbaarheidsstudie Etalage A6  

 

 
Geachte mevrouw Van Veelen-Hoorn, 
 
Op 6 oktober 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 124.530 voor de uitvoering van het 
haalbaarheidsonderzoek 'Natuurinclusieve landbouw etalage A6’ in de periode van 1 november 
2022 tot en met 31 december 2024. 
 
Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij beoordeeld of u alle vereiste documenten heeft 
ingediend. Dit is het geval. 
In deze beschikking staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. 
Daarnaast vermelden wij welke prestaties en verplichtingen wij van u verwachten en hoe u deze 
subsidie moet verantwoorden. 
 
1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de 
subsidievoorwaarden die LNV aan provincie Flevoland heeft gesteld in het kader van het 
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Daarnaast is uw aanvraag beoordeeld op 
grond van:  

- de beleidsnota ‘Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land’ (#2337255) en 
- het Gebiedsplan Nieuw Land (#2845066) 

Uit uw aanvraag blijkt dat u een maatschappelijk belang nastreeft, dat past binnen het 
bovengenoemde provinciaal beleid. Wij zijn van mening dat uw aanvraag realistisch is en uw 
prestaties haalbaar zijn. 
 
Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten om aan u op grond van artikel 4:23, derde lid sub d. 
van de Algemene wet bestuursrecht een incidentele een subsidie te verlenen voor het onderzoek 
'Natuurinclusieve landbouw etalage A6’ van maximaal € 124.530 voor de periode van 1 november 
2022 tot en met 31 december 2024.  
 
U ontvangt deze subsidie onder het voorbehoud dat Provinciale Staten voor de 2024 voldoende 
middelen beschikbaar stellen. 
 
2. Prestatieafspraken 
De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast.  
De prestaties zijn gelijk aan de prestaties zoals opgenomen in het gebiedsplan Nieuw Land en uw 
projectvoorstel (ons kenmerk #3023208). 
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Het gaat om het realiseren van de volgende prestaties: 
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat aan het eind van de looptijd van het onderzoek 
ten minste resulteert in: 

- Een visiedocument dat de mogelijke ontwikkeling van de combinatie van natuur en landbouw 
in het gebied aan de oostzijde van de A6 beschrijft, waarin meegenomen: 
o Inzicht in de randvoorwaarden en relaties met de westzijde van de A6 (gebied Nationaal 

Park Nieuw Land). 
- Eén of enkele landschapsschetsen of inrichtingsontwerpen, die op basis van een doorvertaling 

van de gebiedsvisie kunnen worden opgesteld voor de etalagestrook van tenminste één à twee 
kavels breed, direct gelegen aan de oostkant van de A6.  

- Een realisatiestrategie of plan van aanpak op hoofdlijnen voor tenminste de bovengenoemde 
etalagestrook, die in het gebied (bij grondeigenaren, ondernemers, betrokken overheden) kan 
worden getoetst op haalbaarheid. 

- Rapporten en resultaatbeschrijvingen van de (deel)onderzoeken en pilots die in het kader van 
het haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.  

De rapporten en resultaten van de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde deeltrajecten 
moeten openbaar toegankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie op een website.   

 
3. Verplichtingen aan de subsidieverlening 
In het bijzonder attenderen wij u op de volgende verplichtingen: 
• U krijgt deze subsidie op basis van de beschrijving van de activiteiten in uw aanvraag. U moet 

het ons direct schriftelijk melden als u: 
- de activiteiten niet (geheel) kunt uitvoeren zoals gepland; 
- de verwachte verplichtingen niet kunt nakomen;  
- de verwachte prestaties niet kunt halen.  
In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid. Dit kan 
gevolgen hebben voor de afrekening van uw subsidie. 

• Bij relevante wijzigingen van financiële en/of organisatorische aard stelt u ons zo spoedig 
mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte.  

• Wijzigingen meldt u op onze website: https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf. 
• In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere communicatie moet 

u vermelden dat:  
- de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland en dat 

deze bijdrage mogelijk is gemaakt vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland 
door het ministerie van LNV en  

- dat de activiteiten plaatsvinden in het kader van Nationaal Park Nieuw Land. 
• Wij verzoeken u jaarlijks (uiterlijk 1 december) een rapportage in te dienen over de voortgang 

van de activiteiten, de gerealiseerde doelen en de behaalde resultaten. Onderdeel van de 
voortgangsrapportage is een financieel overzicht met begrote en gerealiseerde kosten en een 
toelichting op eventuele afwijkingen ten opzichte van het ingediende plan.   

 
4. Uitbetaling van de subsidie 
De subsidie wordt volgens onderstaand schema op uw bankrekeningnummer  
NL89 TRIO 03202208 50 overgemaakt onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 
 

December 2022  € 16.500        

Alpril 2023  € 58.030       

April 2024  € 37.547       

Na definitieve subsidievaststelling    € 12.453       

Totaal  € 124.530       
 

https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf
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Wanneer wij de subsidie definitief vaststellen, verrekenen wij dit voorschot met het definitieve 
subsidiebedrag. Daarna maken wij – zo nodig – het resterende bedrag over op uw 
bankrekeningnummer. 
 
5. Aanvullende voorwaarde 
Voorafgaande aan het betaalbaar stellen van de derde subsidietranche (april 2024) dient u door de 
accountant onderschreven jaarstukken of een jaarverslag aan ons beschikbaar te stellen. U kunt 
voor het aanleveren van deze informatie het digitale subsidieloket gebruiken 
(https://formulieren.flevoland.nl/aanvullenasf ). Het niet aanleveren van deze informatie kan 
gevolgen hebben voor uw subsidiebijdrage. 
 
6. Verantwoording van de subsidie 
Na afloop van de periode dient u een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie in. De aanvraag 
tot vaststelling moet uiterlijk op 1 maart 2025 in ons bezit zijn. Wanneer u niet tijdig een aanvraag 
tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de subsidie lager of zelfs op € 0,00 vast te 
stellen1.  
 
Bij uw aanvraag tot vaststelling moet u een inhoudelijk verslag indienen, waaruit blijkt dat de 
gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn gerealiseerd. Daarnaast voegt u een beknopt 
financieel verslag toe conform de opzet van de begroting. In een toelichting geeft u aan waardoor 
eventuele inhoudelijke en/of financiële afwijkingen zijn veroorzaakt. 
 
De aanvraag tot subsidievaststelling dient u in op onze website: 
https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-
vaststelling 
 
7. Staatssteun 
Naast toetsing van uw ingediende subsidieaanvraag aan de bovenstaande kaders hebben wij 
beoordeeld in hoeverre er bij uw ingediende subsidieaanvraag en de door u daarbij aangeleverde 
informatie sprake is van staatssteun als bedoeld in artikel 107 lid 1 VWEU (PbEU C83/47 van 30-03- 
2010, hierna het Verdrag).  
 
Op basis van onze beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat er bij het toekennen van deze 
subsidie sprake is van staatssteun. Vervolgens hebben wij getoetst of uw aanvraag voldoet aan een 
van de, door de Europese Commissie, vastgestelde vrijstellingsverordeningen, als bedoeld in artikel 
109 van het Verdrag. Uw aanvraag is hierbij getoetst aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 (PbEU, L187/1), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). 
 
Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt dient te 
worden als staatssteun, maar dat deze op grond van de hierboven genoemde verordening 
verenigbaar met de interne markt verklaard kan worden op basis van een van de, in deze 
verordening genoemde, vrijstellingen. 
Bij het verstrekken van deze subsidie passen wij artikel 25 lid2 letter d (haalbaarheidsstudies) van 
de AGVV toe. Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsproject categorie haalbaarheidsstudies is 
verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3 van het Verdrag en is van de 
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3 van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en 
de in hoofdstuk 1 van de AGW vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 
 
Deggendorfclausule  

 
1 Artikel 4:46, 2e lid, artikel 4:48, 1e lid en artikel 4:49, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht 

https://formulieren.flevoland.nl/aanvullenasf
https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-vaststelling
https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-tot-vaststelling
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Het is overheden verboden om subsidie (steun) te verlenen aan u als de Europese Commissie heeft 
besloten dat eerder aan u verleende steun ongeoorloofd Is. Dit betekent dat deze subsidie niet 
uitbetaald mag worden totdat de ongeoorloofde steun is terugbetaald. Dit is conform artikel 1, lid 
4, sub (b) van de AGW aangevuld met de wijziging van dit artikel in Verordening EU Nr. 2017/1084. 
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Terugvordering in geval van staatssteun 
Indien uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat u op basis van deze beschikking 
subsidie ontvangt die onverenigbaar blijkt te zijn met de staatssteunwetgeving, dan wel u bij de 
uitvoering van de activiteiten, waarvoor u op basis van deze beschikking subsidie heeft ontvangen, 
u zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 1 en artikel 25 lid 2 letter 
d van de AGVV kan de Europese Commissie het besluit nemen dat de verleende subsidie moet 
worden teruggevorderd. Op grond van de Wet terugvordering staatssteun is de provincie Flevoland 
dan genoodzaakt om het steunbedrag vermeerderd met rente terug te vorderen. Het risico op 
ongeoorloofde staatssteun ligt volledig bij u als begunstigde. 
 
8.  Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht 
Op ons besluit aan u een subsidie te verlenen zijn algemene regels van toepassing. Het gaat om: 
• de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012;  
• de algemene subsidiespelregels van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 kunt u raadplegen op de internetsite van onze 
provincie: https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen. 
 
9. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken? 
Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 3023165. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Rita van Laar, telefoonnummer 0320-265298, e-mailadres Rita.Wouters@flevoland.nl. 
Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijgaand informatieblad lezen wat de 
mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit 
dossiernummer duidelijk te vermelden. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
 
drs. D.J. Tijl                   –                      L. Verbeek 
  
 
  
 
 
 
 
  

https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen


     

 

Bijlage 1. Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een 
verzoek  kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
  

https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365

