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Onderwerp

Beschikking subsidieverlening 2020 - Edamame bonen op kleigronden in
gematigd klimaat – Fase 2 (jaar 2020)
Geachte heer
In het verlengde van de aanvraag van het consortium op 3 december 2019 ontvingen wij op
20 oktober 2020 uw aangepaste subsidieaanvraag van € 94.960,- voor de uit te voeren activiteiten in
het jaar 2020 op basis van het projectplan Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat –
Fase 2 (jaar 2020). Een Flevolands onderzoeksproject naar Edamame bonen op kleigronden in een
gematigd klimaat en korte-keten project in het kader van Growing Green Proteins en Landbouw
Meerdere Smaken. Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2690209.
Toelichting project
Met Edamame bonen op kleigronden in een gematigd klimaat, eind 2018 gestart onder de naam
FlevoVerseSoja, geeft Stichting Hemus, als penvoerder van samenwerkende partijen en in
overeenstemming met de provincie invulling aan twee actuele voedselthema’s met grote impact: de
eiwittransitie en de korte keten. Het project richt zich op het vergroten van kennis en
kennisuitwisseling over de teelt van Edamame bonen op kleigronden in een gematigd klimaat. Om
de gewenste eiwittransitie – van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten – in combinatie met
een korte keten is het van belang om te weten hoe de teelt van Edamame bonen geoptimaliseerd
kan worden onder deze omstandigheden.
In het (onderzoeks)project Edamame bonen op kleigronden in een gematigd klimaat werken telers
samen met experts om de kennis over de teelt van verse soja verder te ontwikkelen, te verbeteren
en uiteindelijk beschikbaar te maken voor de sector. Door onderling kennis en ervaringen uit te
wisselen over de teelt en methodieken van korte ketens kan dit verder worden geoptimaliseerd, en
in volgende projectjaren worden toegepast en verder ontwikkeld. Door experts wordt daarbij
meegedacht over de selectie van zaaizaad, de teelt maar ook – gezien de ambities op realisatie van
korte ketens – over de afzet van de geoogste bonen.
De telers stellen hun land en tijd voor de teelt wederom om niet beschikbaar voor de teelt in 2020,
aanvullend dragen ze bij aan de kennisontwikkeling binnen dit onderzoeksproject. Green Organics,
via zusterbedrijf Dutchsoy, heeft menskracht gereserveerd op relevante onderdelen ter
ondersteuning van de realisatie korte keten. En Stichting Hemus, partner van ERF BV dat als één van
de eerste participanten deelneemt in het project, is de penvoerder voor de aanvraag van deze
subsidie namens het consortium. In samenspraak is voorzien in een gefaseerde uitrol van fase 2. De
gevraagde bijdrage voor het jaar 2020 van deze fase 2 is een provinciale bijdrage van € 94.960,(excl. BTW).
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Edamame bonen op kleigronden in een gematigd klimaat is een speerpuntproject binnen het
programma Growing Green Proteins en is een proeftuin binnen Landbouw Meerdere Smaken. Met het
initiatief neemt Flevoland een voorschot op de Nationale Eiwitstrategie en kan Nederland tijdens de
Floriade in 2022 aan de wereld laten zien dat duurzaamheid en innovatief samen ondernemen prima
samengaan.
De door u uit te voeren activiteiten in het kader van het project
Binnen het project voert Stichting Hemus namens het consortium het penvoerderschap voor de
subsidie uit. Binnen het consortium wordt kennis ontwikkeld en gedeeld met inzet van experts en
bijdrages door ondernemers. Voor een uitgebreide beschrijving van het project en de activiteiten
wordt verwezen naar het projectplan ‘Edamame bonen op kleigronden in een gematigd klimaat –
Fase 2 Naar 200 hectare Verse Soja uit Nederland en een florerende Eiwittransitie in 2022’ met
daarin de nadere duiding van de subsidie-activiteiten voor het projectjaar 2020 (behorende bij de
gefaseerde uitrol van het project).
Gevraagde bijdrage
Op basis van het projectplan is een activiteitenoverzicht gemaakt waarvoor u een bijdrage vraagt
aan de provincie. Het gaat hier om investeringen ten behoeve van onderzoek met een publiek
karakter, waarmee kennis wordt gegenereerd die breed inzetbaar en vrij toegankelijk is binnen de
context van artikel 31 van Landbouw Vrijstelling Verordening (LVV).
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
Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij beoordeeld of u alle vereiste documenten heeft
ingediend. Dit is het geval.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en
beoordeeld op grond van:
•
de programmabegroting 2020, onderdeel Landbouw Meerdere Smaken (onderdeel 2.1)
voorbeeld: 5.2.2 Duurzaamheid met daarin de Agro-innovatiemotor waarin ondernemers
ondersteund door de provincie werken aan nieuwe “smaken” binnen de landbouw die samen
zorgen voor een wendbaar en weerbaar voedselsysteem. Dit project is één van de proeftuinen.
•
Motie Stimuleren plantaardige eiwittransitie op basis waarvan het consortium gevormd is en de
ondernemers begonnen zijn het experimenteel telen van verse soja.
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. U experimenteert met nieuwe teelten en een nieuwe keten. Een
experiment kan leiden tot andere dan de gewenste en beoogde resultaten. Wij beoordelen uw
experiment dan ook niet op het slagen van de teelt, maar op de opgedane en gedeelde kennis en
ervaring. Het risico dat u als samenwerkende partijen hierbij neemt, neemt u deels in het algemene
belang.
Op basis van uw aanvraag hebben wij besloten u, op grond van artikel 4.23, derde lid sub d van de
Algemene wet bestuursrecht, een incidentele (meerjarige) subsidie te verlenen van maximaal
€ 94.960,- voor het jaar 2020 van fase 2 van het Edamame bonen op kleigronden in een gematigd
klimaat project.
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Deze incidentele subsidie valt procedureel onder de Algemene subsidieverordening Flevoland (ASF).
Aangezien deze subsidie niet valt onder een nader uitgewerkte subsidieregeling binnen de Algemene
subsidieverordening Flevoland (ASF) betreft het een incidentele (meerjarige) subsidie.
Artikel 4.23, derde lid sub d van de Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk een
incidentele subsidie van maximaal 4 jaar, die aansluit op het beleid, te verstrekken.
Conform de hardheidsclausule van de ASF is artikel 6 onder b buiten toepassing verklaard bij besluit
van Gedeputeerde Staten. Hierdoor is het mogelijk dat de kosten die samenhangen met financiële
of contractuele verplichtingen die u bent aangegaan voordat uw aanvraag om een subsidie is
aangevraagd subsidiabel zijn. Wij hebben besloten hiervoor de hardheidsclausule toe te passen
omdat het consortium geen blaam treft gezien de gang van zaken intern bij de provincie vanaf de
subsidieaanvraag op 3 december 2019, startend bij het programma Floriade.
2. Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of er sprake is van staatssteun.
Hierbij hebben wij getoetst aan de Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni
2014 (PbEU, L193), 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 (hierna: Landbouw
VrijstellingsVerordening of LVV).
Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als
staatsteun, maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de vrijstellingen
van de Landbouw VrijstellingsVerordening (LVV).
Wij passen afdeling 4, artikel 31 van de Landbouw VrijstellingsVerordening (LVV) toe. Stichting
Hemus, de onderzoeksorganisatie van het project, voldoet in samenwerking met de partijen uit het
consortium aan de richtsnoer (van de Europese Unie voor Staatssteun in de landbouw- en
bosbouwsector; 2014 - 2020; Verordening EU nr. 702 / 2014) voor (onafhankelijk) onderzoek en
kennisverspreiding:
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector is verenigbaar met de
interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag als hij voldoet aan de voorwaarden
die zijn vastgesteld in de leden 2 tot en met 7 van dit artikel en in hoofdstuk I.
De in aanmerking komende kosten passen binnen de categorieën – waaronder personeelskosten
onderzoekers en ander ondersteunend personeel, kosten apparatuur en uitrusting, extra algemene
kosten en andere operationele uitgaven, waaronder materiaal, leveranties en dergelijke producten
die rechtstreeks uit het project voortvloeien – die vallen binnen de reikwijdte van artikel 31, lid 6.
Voor de volledigheid delen wij u mede dat mocht onverhoopt blijken dat sprake is van
ongeoorloofde staatssteun (deze situatie kan zich onder andere voordoen wanneer in de loop van de
tijd een dusdanige wijziging in de begrote uitgaven wordt aangebracht die niet in overeenstemming
is met het bepaalde in artikel 31 van de LVV wij genoodzaakt zijn de subsidie van u terug te
vorderen.
Deggendorfclausule
Conform artikel 1, lid 5, sub (b) LVV (Ver. (EU) Nr. 702/2014) aangevulde met de wijziging vermeld
in (ver. (EU) 2017/1084) wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien
waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie
waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne
markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt
door bepaalde natuurrampen.
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3. Prestatieafspraken
De subsidie die u ontvangt, is niet vrijblijvend. Wij koppelen hier een aantal prestaties aan vast.
De subsidie gebruikt u om de volgende prestaties te realiseren, met nadere omschrijvingen in het
projectplan.
Prestatie indicatoren 2020 - fase 2 Edamame bonen op kleigronden in een gematigd klimaat
• Evaluatie teelt 2019 uitgevoerd en gerapporteerd
• Ontwikkeling kennis en uitbreiding teelt door begeleiding in 2020 van minimaal 6 telers,
inclusief het onderzoek naar optimalisatie zaaizaad
• Kosten-batenanalyse (basis voor vervolgkeuzes) en analyse Europese Edamame-markt uitgevoerd
en gerapporteerd
• Opstellen uitvoeringsplan Floriade
• Kennisdeling binnen de coöperatie (overzicht hoe dit vormgegeven is)
• Kennisdeling buiten de coöperatie (minimaal 1 bijeenkomst binnen Flevoland in aansluiten op
bestaande netwerken zoals Actieplan Bodem en Water, Landbouw Meerdere Smaken of het
momenteel op te zetten Flevolandse Kennisnetwerk)
• Verkennen en opzetten samenwerking & organisatie structuur (coöperatie of andere
samenwerkingsverband)
• Inzicht in gerealiseerde verkooppunten Flevoland en afzetmogelijkheden via retailer dan wel
inzicht wat hiervoor gedaan is
• Projectplan/activiteitenplan 2021 en financieringsaanvragen voor vervolg
In het projectplan is een activiteitenoverzicht opgenomen – in relatie tot de prestatie indicatoren.
Genoemde bedragen gekoppeld aan de activiteiten in de begroting betreffen verwachte externe
financiële kosten en inzet van ondernemers in uren (buiten de directe teelt). Tijdens de uitvoering
van het project kan geschoven worden tussen deze verschillende posten onderling, rekening
houdend met het maximale subsidiebedrag en de te leveren prestaties.
Project en afstemming
• Namens het consortium is Stichting Hemus de penvoerder
• Het consortium huurt externe experts en evt. andere betrokken derden in
• Het consortium organiseert minimaal 1 keer een uitgebreid projectteam overleg (met
vertegenwoordiging van Horizon en/of provincie) gedurende de projectperiode ter bespreking
van de voortgang, zowel in activiteiten als in financiën/bestede uren (aan de hand van een
overzicht)
• Het consortium verricht de werkzaamheden tot en met 31 maart 2021
• Het consortium levert eindverslag inclusief financiële verantwoording op vóór 30 juni 2021
(als onderdeel van de aanvraag tot vaststelling)
4. 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.
•
Het project zal bij honorering van de aanvraag direct op zijn minst de volgende informatie
bekend maken: a. Dat het gesteunde project wordt uitgevoerd, b. De doelstellingen van het
gesteunde project, c. De vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het
gesteunde project worden verwacht, d. De plaats waar het gesteunde project verwachte
resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt en e. De vermelding dat de resultaten
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•

•
•
•

van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken
specifieke landbouw- of –subsector actief zijn.
De resultaten van het gesteunde project worden op internet vrij beschikbaar gesteld vanaf de
einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten
wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste
plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf
de einddatum van het gesteunde project.
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 en bijdraagt aan Landbouw Meerdere Smaken.
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.

5. Uitbetaling van de subsidie
De subsidie betalen wij in tranches. De in deze beschikking toegekende subsidie kunt u middels
facturen, vermeerderd met de verschuldigde btw, vooruit in rekening brengen bij de provincie.
Direct na de subsidieverlening kunt u de factuur voor het eerste voorschot van 90% van het
subsidiebedrag, te weten € 85.464,- excl. btw, sturen. De volgende tranche kunt u per factuur
aanvragen nadat circa 90% van de voorgaande tranche is besteed. Omdat aanvragende partij
(Stichting Hemus) btw-plichtig is kan de aanvrager de btw als voorbelasting terugvorderen en wordt
de subsidie gerekend over de kosten exclusief btw.
De subsidie kent een resultaatafhankelijk deel. In het projectplan zijn in hoofdstuk 3 de afspraken
omtrent financiële afrekening weergegeven. Dit is vertaald naar de bijlage Afrekening subsidie
activiteiten (#2636803), behorende bij deze subsidiebeschikking. Het resultaatafhankelijke deel
wordt bij de definitieve vaststelling verrekend. Wanneer wij de subsidie definitief vaststellen,
verrekenen wij de voorschotten met het definitieve subsidiebedrag. Daarna maken wij - zo nodig het resterende bedrag van maximaal € 9.496,- over op uw bankrekening.
De facturen dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten en bevatten een specificatie van de
kosten inclusief het kenmerk van deze subsidiebeschikking. De factuur, al dan niet voorzien van
bijlagen, wordt als één bestand digitaal ingediend. Hiertoe wordt het e-mailadres
crediteur@flevoland.nl gebruikt.
6. Verantwoording van de subsidie
Na afloop van de projectperiode op 31 maart 2021 dient u een aanvraag tot vaststelling van deze
subsidie in. De aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 13 weken nadat het project worden
ingediend, wat betekent dat de aanvraag uiterlijk op 30 juni 2021 in ons bezit dient 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 eindverslag (jaarverslag) inclusief financiële
verantwoording indienen, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn
gerealiseerd. In uw financiële verantwoording 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.
Indien blijkt dat niet alle prestaties zijn gehaald, kunnen wij ons besluit tot subsidievaststelling ten
nadele van u wijzigen (artikel 4.49 Awb). Wij maken dan gebruik van het afrekenmodel zoals in
bijlage 1 is opgenomen. De aanvraag tot subsidievaststelling dient u in op onze website:

1

Artikel 4:46, 2e lid, artikel 4:48, 1e lid en artikel 4:49, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht
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https://www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-verantwoorden-gereedmelden/aanvraag-totvaststelling
7.
Op
•
•

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en Algemene wet bestuursrecht
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.
8. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?
Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2690209. Voor vragen kunt u contact opnemen
met …
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,
Secretaris,
Voorzitter
D.J. Tijl

L. Verbeek

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.

Bijlage 1.

Toelichting behorende bij de staatssteun kennisgeving in SANI
‘Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat’
fase 2 - jaar 2020 (#2634568)

Deggendorfclausule
Conform artikel 1, lid 5, sub (a) LVV (Ver. (EU) Nr. 702/2014) aangevuld met de wijziging vermeld
in (ver. (EU) 2017/1084) wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien
waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie
waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne
markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt
door bepaalde natuurrampen.
Ondernemingen in moeilijkheden
De Nederlandse autoriteiten bevestigen dat er conform artikel 1, lid 5, (LVV Nr. 702/2014) geen
steun zal worden toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.
Publicatie en informatie
Conform artikel 9 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 (de LVV) worden de publicatieverplichtingen
nageleefd.
Stimulerend effect
De ingediende subsidieaanvraag voldoet aan het gestelde in artikel 6 lid 2 van de AGVV.
Cumulatiebepaling
De kosten binnen dit project zijn identificeerbaar en worden niet gecumuleerd met andere
staatssteunmaatrelen identificeerbare in aanmerking komende kosten. Deze steunverlening is in
overeenstemming met artikel 8 LVV.
Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten artikel 31 LVV
Lid 2
Het gesteunde deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject is van belang voor alle partijen in
de sojateelt en -verwerking in de gematigde gebieden van Europa.
Lid 3
De relevante informatie over het project is op Internet bekendgemaakt en blijft hierop openbaar na
afloop van het project.
Lid 4
De uitkomsten van het onderzoeksproject worden op internet beschikbaar gesteld.
Lid 5
De steun wordt verleend aan de onderzoeksorganisatie van het project, te weten stichting Hemus.
Lid 6
De in aanmerking komende kosten passen binnen de categorieën zoals benoemd in artikel 25, lid 3.
Deze zijn geëxpliciteerd in de begroting.
Totaal aan de onderneming verleende steun
De totale publieke bijdrage binnen dit project bedraagt € 94.960,=, die in zijn geheel is aan te
merken aan staatssteun. De publieke bijdrage wordt geleverd vanuit de provincie Flevoland ten
laste van het budget Landbouw: Meerdere Smaken.

Bijlage 2.

Afrekening subsidie activiteiten
Subsidiebeschikking ‘Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat’
fase 2 - jaar 2020 (#2634568)

In de subsidiebeschikking zijn de prestatie-indicatoren (met koppeling naar activiteiten)
opgenomen, in deze bijlage wordt nader ingegaan op het afrekenen van de activiteiten binnen de
toegekende subsidie ‘Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat – fase 2 jaar 2020’.
Alvorens in te gaan op de principes van de afrekening wordt eerst ingegaan op de basisprincipes van
de kostenopbouw omdat de afrekening daarop voortbouwt. Hierbij wordt aangesloten op de in
onderling afgestemde afspraken zoals deze zijn opgenomen zijn in het projectplan ‘Edamame bonen
op kleigronden in gematigd klimaat fase 2 jaar 2020’ inclusief begroting, behorende bij de
subsidieaanvraag door Stichting Hemus.
Kostenopbouw principes
Kostenraming
Gezien het project het karakter heeft van een ontwikkelproces zijn de specifieke kosten voor de
diverse activiteiten geraamd. Voor het project is een kostenraming opgesteld op basis van:
• Ingeschatte urenramingen met vastgestelde uurtarieven voor de activiteiten
• Ingeschatte materiaalkosten
Deze kostenraming staat aan de basis van de totale projectbegroting, zoals opgenomen in de bijlage
1 van het projectplan behorende bij de subsidieaanvraag.
BTW
Stichting Hemus is een BTW-plichtige organisatie. De projectmatige activiteiten voor (Dutch)
Edamame bonen vallen dan ook onder de BTW en kunnen door Stichting Hemus verrekend worden.
De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. Het initiatief van dit project, evenals het initiatief
om te komen tot een door het consortium opgesteld projectplan en subsidieaanvraag, ligt bij de
provincie. Vandaar dat de activiteiten die Stichting Hemus in het kader van deze subsidie indient te
duiden zijn als belastbare prestaties.
Totale projectbegroting basis toe te kennen subsidiebijdrage
Subsidiebedrag
Op basis van de projectbegroting, zoals hierboven geschetst, is een maximale subsidiebijdrage van
€ 94.960 excl. btw bepaald.
Wijziging op budgetten kostenraming met instemming van projectteam
Indien nieuwe inzichten en geconstateerde behoeftes daar aanleiding toe geven kan, met
instemming van het projectteam, afgeweken worden van de beoogde activiteiten en budget
uitgewisseld worden tussen de verschillende te onderscheiden activiteiten. Dit binnen de
randvoorwaarde van het maximale subsidiebudget en dat voldaan wordt aan de gestelde prestatieindicatoren.
Afrekening subsidie activiteiten
Gezien het project het karakter heeft van een groeiproces zijn de specifieke kosten voor de
bijbehorende activiteiten geraamd. Op basis van het projectplan en de specifieke invulling van de
activiteiten zal de daadwerkelijke verdeling van de kosten over de verschillende activiteiten, en
betrokken partijen zich ontwikkelen. Daarom is er expliciet voor gekozen om af te rekenen op
daadwerkelijk verrichte uren en andere kosten.
Rapportage en betalingsritme
De uitbetaling van de subsidie voor Edamame bonen op kleigronden in gematigd klimaat – fase 2
jaar 2020 wordt gekoppeld aan de uitgevoerde activiteiten en de daarbij behaalde prestatie
indicatoren. Hierover wordt gerapporteerd in het eindverslag na afloop van het projectjaar 2020.
Hierbij is bepaald dat de toegekende subsidie in 2 tranches uitbetaald wordt zoals
opgenomen in de subsidiebeschikking. De toegekende subsidie is middels te versturen
facturen, vermeerderd met de verschuldigde btw, vooruit in rekening te brengen bij de
provincie danwel te declareren na definitieve vaststelling van de subsidie.

Financiële verantwoording als basis voor afrekening
Voor de betrokkenen zoals de experts en teeltbegeleiders komen deze uren terug op de
onderbouwing van de facturen. Stichting Hemus onderbouwt de financiële verantwoording met een
urenregistratie (uitsplitsing activiteiten) van de betrokken partijen en eventuele andere
onderliggende facturen. Uit het eindverslag blijkt de realisatie van de gesubsidieerde activiteiten
en prestaties. In het bijbehorende financieel verslag is een financieel overzicht opgenomen conform
de opzet van de subsidiebegroting met de bijbehorende activiteiten. In de toelichting geeft u de
basis voor de afrekening aan en tevens waardoor eventuele inhoudelijke en/of financiële
afwijkingen zijn veroorzaakt.

