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Onderwerp

Subsidiebeschikking 'Delen is vermenigvuldigen'

Geachte mevrouw
Op 29 januari 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 129.585 voor de uitvoering van 'Delen is
vermenigvuldigen' in het jaar 2018. 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.
Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en
beoordeeld op grond van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame
kansen op en rondom Lelystad Airport. 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 u een subsidie te verlenen voor 'Delen is vermenigvuldigen' van maximaal € 129.585 (zegge:
honderdnegenentwintigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro) voor het jaar 2018.
Prestatieafspraken
De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast.
De aanvraag heeft betrekking op economische netwerkvorming en de programmalijnen groene
stroom en CO2 (bestendig boeren) en bio-economie (rentmeester).
In respectievelijk hoofdstuk vier en hoofdstuk vijf van uw aanvraag (kenmerk 2197311) zijn de
prestaties (resultaten) en activiteiten voor 2018 te vinden. Deze bestaan in hoofdlijnen uit:
•
Economische netwerkontwikkeling
o
Doel: De Lelystadse Boer professionaliseert en groeit als netwerkorganisatie om de
kansen voor duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling, welke de
uitbreiding van Lelystad Airport biedt, te benutten
o
Doelgroep: De 70 boeren en werkorganisatie van de Stichting De Lelystadse Boer
•

Groene stroom en CO2 (bestendig boeren)
o
Doel: De Lelystadse Boer (LB) is partner in een duurzame lokale economie en maakt het
gebied energieneutraal en energieleverend aan Lelystad Airport (LA) en Lelystad Airport
Businesspark (LAB), maar biedt ook CO2 oplossingen via vastlegging in bodem, duurzame
gewassen teelt en carbon mining.
o
Doelgroep: Lelystad Airport en bezoekers en toeristen van Lelystad Airport, het LBgebied, hotels en grote bedrijven rondom LA.
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•

Proeven uit de Groentetuin van Europa
o
Doel: Reizigers en bezoekers smaken de trots van het Flevolandse karakter van LA in
regionaal geteelde producten.
o
Doelgroep: De 1,5 miljoen reizigers en bezoekers.

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.
 In persberichten, uitnodigingen, aankondigingen, PR-materiaal en andere publicaties moet u
vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie
Flevoland.
 Afgesproken is dat we, gezamenlijk met de andere partners van het Luchthavenfonds, elk
kwartaal een inhoudelijk/financieel voortgangsgesprek hebben en de volgende betaling daarvan
afhankelijk wordt gesteld.
 Uiterlijk 1 maart 2019 moet de inhoudelijke een financiële verantwoording over het jaarplan
2018 bij de partners van het Luchthavenfonds zijn ingediend.
Uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt in vier termijnen van gelijke bedragen, vooruit overgemaakt volgens onderstaand
schema op uw bankrekeningnummer NL19RABO0312369395 t.n.v. Stichting De Lelystadse Boer onder
vermelding van ‘voorschot subsidie luchthavenfonds delen is vermenigvuldigen
Fasering betalingen *
April 2018:
Juli 2018:
Oktober 2018:
2019:
Totaal:

€
€
€
€
€

32.396,25
32.396,25
32.396,25
32.396,25 na verantwoording van het jaarplan 2018
129.585 exclusief BTW

* elke betaling, met uitzondering van het betaalmoment in april) is afhankelijk gesteld van het
inhoudelijk/financieel voortgangsgesprek, dat elk kwartaal plaatsvindt.
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 2019 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 jaarrekening en een jaarverslag indienen, waaruit blijkt
dat de gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn gerealiseerd. In uw jaarrekening heeft u een
financieel overzicht opgenomen conform de opzet van de begroting. In de toelichting geeft u aan
waardoor eventuele inhoudelijke en/of financiële afwijkingen zijn veroorzaakt. Daarnaast bevat uw
aanvraag een controleverklaring2 door een onafhankelijk accountant, waaruit blijkt dat u zich heeft

1
2

Artikel 4:46, 2e lid, artikel 4:48, 1e lid en artikel 4:49, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht
ASF art. 24, lid 2c
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gehouden aan de verbonden verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening
Flevoland 2012, de afzonderlijke beschikking(en) en eventuele nadere (subsidie)regels.
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: http://www.flevoland.nl/Loket/Subsidies/Wet-en-regelgeving-bij-subsidies
Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of er sprake is van staatssteun.
Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie voor zover die betrekking heeft op
economische activiteiten weliswaar aangemerkt wordt als staatsteun, maar dat deze
gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de vrijstellingen van de Algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wij passen artikel 22 Starterssteun toe. Stichting De
Lelystadse Boer is en niet-beursgenoteerde kleine onderneming, minder dan vijf jaar geleden
geregistreerd, niet uit een fusie ontstaan en heeft nog geen winst uitgekeerd. Voor de volledigheid
delen wij u mede dat mocht onverhoopt blijken dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun, wij
genoodzaakt zijn de subsidie van u terug te vorderen.
Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?
Uw aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2197310. Voor vragen kunt u contact opnemen met …
of ... 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
kenmerk duidelijk te vermelden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
Mr. Drs. T. van der Wal

J. Lodders
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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.
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.

