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Op 28 oktober 2021 hebben wij een aanvraag om subsidie voor het project ‘Werk maken van Vlas’
ontvangen. Op 1 november 2021 hebben wij een aanpassing op deze aanvraag van uw ontvangen. Deze
subsidieaanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2021-088070. In deze brief leest u welk besluit
wij over uw aanvraag genomen hebben.
Ons besluit
Wij hebben besloten om Stichting House of Design en haar projectpartners een subsidie van maximaal
€ 218.450,- te verlenen voor de uitvoering van het project ‘Werk maken van Vlas’ (hierna: uw project). Dit is
een eenmalige subsidie waar geen rechten voor de toekomst aan kunnen worden ontleend. Aan de
verlening van deze eenmalige subsidie zijn wel twee voorwaarden verbonden.
Voorwaarden
Uit uw aanvraag blijkt dat de beoogde bijdrage van Stichting Doen aan uw project nog in aanvraag is.
Daarom verlenen wij u deze eenmalige subsidie onder de ontbindende voorwaarde dat deze bijdrage
eveneens toegekend worden. Wanneer de aangevraagde bijdrage is toegekend, ontvangen wij daar graag
een schriftelijke bevestiging van. Indien deze bijdrage onverhoopt niet toegekend wordt voor 1juli 2022,
behouden wij ons het recht voor om de aan uw stichting toegekende subsidie in te trekken.
Uit uw aanvraag blijkt dat projectpartner Friesland College € 10.000,- aan het project bijdraagt en een aantal
overige projectpartners in totaal € 41.234,- aan het project bijdragen. Het is ons echter niet duidelijk welke
projectpartner welke bijdrage aan het project levert, en waar deze inbreng uit bestaat (cash, inbreng
betaalde arbeid of materiele inbreng). Daarom verlenen wij u deze eenmalige subsidie onder de voorwaarde
dat wij een nadere toelichting op de eigen inbreng van de verschillende projectpartners van u ontvangen. Uit
deze toelichting moet duidelijk worden dat de opgegeven inbreng voldoet aan artikel 4 (subsidiabele kosten)
van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2 (hierna: subsidieregeling).
Doel subsidie
De verleende subsidie dient overeenkomstig het projectplan aangewend te worden voor:
1) Terugdringen gebruik plastic
2) Noordoost-Fryslân voorloper in teelt en verwerking van biobased grondstoffen met toegevoegde waarde
voor de regio
3) Ontwikkelen en delen kennis voor de landbouw (bodem, emissies, biodiversiteit, natuurinclusieve en
klimaat- en ziltadaptieve landbouw)
4) Versterken cultuurlandschap en vitaal platteland
5) Biobased circulaire maakindustrie die Noordoost-Fryslân aantrekkelijk maakt voor werkzoekende
jongeren en start-ups en zinvol werk biedt voor de sociale werkvoorziening

Het project beoogt daarbij de volgende resultaten te behalen:
50 ha vlasteelt (jaarlijks)
Sluitende waardeketens rond biobased groncistoffen/halifabricaten
Productiecapaciteit: werkgelegenheid en leerwerk mogelijkheden in de regio
Nieuwe verdienmodellen en businessmodellen en businesscases op basis van true value/true costs
Goede samenwerking met leerwerkloket, stadswerkpiaats, lerend ondernemersnetwerk en goede
aansluiting opleidingen en (toekomstige) arbeidsmarkt

-

-

-

-

-

Onderbouwing van ons besluit
Uw aanvraag voldoet aan de vereisten
Uw aanvraag is getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân (hierna: Asv) en aan de
subsidieregeling. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat uw aanvraag voldoet aan de vereisten van de Asv en
van de subsidieregeling.
Uw rroiect draagt voldoende bil aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda
Uw aanvraag is voorgelegd aan de onafhankelijke adviescommissie van de Versnellingsagenda voor de
regio Noordoost Fryslân, de Regioboard. Deze commissie is conform artikel 13 lid 2 van de subsidieregeling
ingesteld om ons college te adviseren over aanvragen om subsidie hoger dan € 25.000,-. Op 25 november
jongstleden heeft de Regioboard uw project beoordeeld. Deze beoordeling is conform artikel 13 lid 1 van de
subsidieregeling gedaan aan de hand van het beoordelingskader voor aanvragen hoger dan € 25.000,-.
Dit beoordelingskader bestaat uit een aantal inhoudelijke beoordelingscriteria specifiek voor businesscase
2D (Economisch en ecologisch gebruik Iandbouwareaal uitgaande van circulaire economie) van de
Versnellingsagenda en uit een aantal algemene beoordelingscriteria. De Regioboard heeft 8,0 punten
toegekend aan uw project voor de inhoudelijke beoordelingscriteria en 6,5 punten voor de algemene
beoordeli ngscriteria.
Daarmee heeft uw project meer dan het minimum aantal benodigde punten ontvangen. De Regioboard heeft
dan ook een positief advies over uw project afgegeven. Volgens de Regioboard draagt uw project voldoende
bij aan het behalen van de doelstellingen van businesscase 2D van de Versnellingsagenda. Het advies en
de beoordeling van de Regioboard is als bijlage aan deze brief toegevoegd. Deze bijlage maakt onderdeel
uit van dit besluit.
Het subsidieplafond wordt niet overschreden
De aanvragen die gedurende de openstelling van 20 september t/m 1 november 2021 zijn ingediend en aan
de vereisten van de Asv en de subsidieregeling voldoen, overschrijden het subsidieplafond voor
programma 2 van de Versnellingsagenda voor deze openstelling niet. Dit betekent dat er voldoende budget
beschikbaar gesteld is om eenmalig subsidie aan uw project toe te kunnen kennen.

Betaling
Op grond van artikel 15 lid 1 van de subsidieregeling maken wij een voorschot van 80% van de verleende
subsidie aan Stichting House of Design over. Dit voorschot bedraagt in totaal € 174.760,-. Dit bedrag maken
wij conform artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling in drie gelijke termijnen van € 58.253,33 aan Stichting
House of Design over.
Wanneer u ons schriftelijk heeft geïnformeerd over de eerder genoemde voorwaarden en daaruit blijkt dat
aan deze voorwaarden is voldaan, maken wij het eerste voorschot binnen zes weken over op bankrekening
ten name van Stichting House of Design, onder vermelding van ‘le voorschot
project Werk maken van Vlas’. Het tweede en derde voorschot maken wij binnen zes weken na ontvangst
van de jaarlijkse tussenrapportages aan Stichting House of Design over.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving inclusief daarin opgenomen verplichtingen van toepassing:
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17juni 2014 (PbEU, L187), waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt
verenigbaar worden verklaard
de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
de Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân (Asv)
de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2021-2 (subsidieregeling)

-

-

-

-

De Asv en de subsidieregeling vindt u op onze website www.noardeast-fryslan.nl.
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Staatssteun
Uit uw subsidieaanvraag en de daarbij gevoegde staatssteun-analyse blijkt dat de gevraagde steun voor
uitvoering van het project Werk maken van Vlas verenigbaar is met steunruimte die op grond van
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (PbEU, L187) geboden wordt.
Artikel 25 van Verordening (EU) nr. 651/2014 (hierna: AGVV) voorziet in het bieden van steunruimte voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Om beroep te kunnen doen op dit artikel dient te worden voldaan aan de gemeenschappelijke bepalingen
van de AGVV en aan de voorwaarden uit artikel 25 van de AGVV. Uit de aangeleverde staatssteun-analyse
blijkt dat uw aanvraag voldoet aan de gemeenschappelijke bepalingen uit hoofdstuk 1 en 2 van de AGVV.
Uit uw aanvraag blijkt dat de activiteiten binnen uw project in hoofdzaak experimentele ontwikkeling betreft.
De totale steunintensiteit voor een project in deze categorie bedraagt: op grond van artikel 25 lid 5c in
combinatie met artikel 25 lid 6a en artikel 25 lid 6b maximaal 60% van de totale in aanmerking komende
kosten voor de MKB-partners en maximaal 40% van de totale in aanmerking komende kosten voor het
Friesland College. De gevraagde steun overschrijdt deze steunintensiteit niet. De steun kan derhalve
verleend worden op grond van het bepaalde in artikel 25 van de AGW.
Wij doen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de AGVV kennisgeving van de verlening van
deze subsidie bij de Europese Commissie. Ten behoeve van deze kennisgeving publiceren wij deze
beschikking op onze website www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000.
Looptijd project
Uw project start per 1 maart 2022 en eindigt per 31 december 2024.
Subsidiabele kosten
kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag, tenzij het
kosten betreft van projectvoorbereiding, planvorming, onderzoek of voorlichting. Kosten die gemaakt zijn na
de einddatum van uw project zijn eveneens niet subsidiabel. Opbrengsten uit het project gedurende de
looptijd van het project moeten in mindering worden gebracht op de subsidiabele kosten.
Tussen rapportage
U dient jaarlijks over de inhoudelijke en financiële voortgang van uw project aan ons te rapporteren. Wij
ontvangen deze tussenrapportages graag uiterlijk 1 februari 2023 en 1 februari 2024 van u. U dient daarvoor
gebruik te maken van het daarvoor vastgestelde format, wat te vinden is op onze website www.noardeast
fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000.
Verantwoording
Op grond van artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling dienen wij uiterlijk 31 maart 2025 (13 weken nadat uw
project is afgerond) een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie van u te ontvangen. Artikel 15 lid 1 van
de Asv bepaalt dat deze aanvraag in ieder geval dient te bestaan uit een financieel verslag en een
activiteitenverslag. Uit het activiteitenverslag moet blijken in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn
verricht en in hoeverre de doelstellingen van uw project zijn gerealiseerd. U dient voor de aanvraag tot
vaststelling van deze subsidie gebruik te maken van het daarvoor vastgestelde format, wat te vinden is op
onze website www.noardeast-fryslan. nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000.
De toegekende subsidie aan uw project is hoger dan €50.000,-. Dit betekent dat u op grond van artikel 16
lid 4 van de subsidieregeling bij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie een controleverklaring over uw
project van een onafhankelijke accountant dient aan te leveren. U kunt een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus
13, 9290 AA in Kollum of mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.
Vaststelling
Binnen acht weken nadat wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ontvangen, wordt de
subsidie definitief vastgesteld. Indien de daadwerkelijke gemaakte kosten van uw project lager uitvallen,
wordt de subsidie conform artikel 25 van de AGVV naar rato vastgesteld op maximaal 60% van de totale
werkelijke kosten van het project. Bij de definitieve vaststelling van uw subsidie worden de betaalde
voorschotten verrekend met de vastgestelde subsidie. Is het bedrag wat u reeds als voorschot heeft
ontvangen lager dan de vastgestelde subsidie, dan ontvangt u van ons het restant. Is het ontvangen bedrag
hoger dan de vastgestelde subsidie, dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd.
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Meldingsplicht
Voor de volledigheid wijzen wij u op de meldingsplicht die u op grond van artikel 8 van de Asv heeft. Dit
betekent dat u ons tijdig schriftelijk moet informeren wanneer een of meer van de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel
aan de verplichtingen die aan de verleende subsidie verbonden zijn, zal worden voldaan. Ook moet u ons
tijdig schriftelijk informeren over relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met
derden en over relevante wijzigingen betreffende de gesubsidieerde rechtspersoon.
Overige verplichtingen
Naast de verplichtingen die gesteld zijn aan de verantwoording van deze subsidie en de meldingsplicht zijn
tevens de volgende verplichtingen aan de verlening van deze subsidie verbonden:
Op alle vormen van voorlichting- en communicatie-uitingen noemt u de term Regio Deal Noordoost
Fryslân, indien de vormen van voorlichting- en communicatie-uitingen daarvoor ruimte bieden;
U werkt mee aan verzoeken om kennis en informatie te delen die zijn opgedaan tijdens uw project;
U werkt mee aan alle eventuele nulmetingen, eindmetingen, monitoringen, evaluaties en overige
informatieverzoeken die voortvloeien uit de Regio Deal;
Als uw project onverhoopt niet doorgaat, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en de
verleende subsidie aan ons terug te betalen.
-

-

-

-

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening op grond van artikel
4:48 van de Awb wordt ingetrokken of ten nadele van u wordt gewijzigd.
Tot slot
Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het
subsidiebureau van de Versnellingsagenda via ons algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. U kunt ook
een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl, of een brief sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân,
t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 13, 9290 AA in Kollum. Wilt u bij correspondentie over
deze subsidie ons zaaknummer 2021-088070 vermelden?
Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van het pi
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethoi

.

Kramer

Secretaris

Het maken van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet u binnen zes
weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit indienen, In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam,
uw adres, uw (elektronische DigiD-) handtekening, de datum van het bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt (evt. in afschrift meezenden) en de reden waarom u bezwaar maakt, staan. U moet het
bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus
13, 9290 AA Kollum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via www.noardeast-fryslan.nl, via Diversen
Bezwaar en beroep Bezwaar indienen.

—

—
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Advies Regioboard
Subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân
: 5
20 september t/m 1 november 2021
25 november 2021

Tender
Openstelling
Datum vergadering
4’L1 i1.1J[4

Naam project
Aanvrager
Projectpartners
Start- en einddatum
Businesscase
Totale kosten
Totale cofinanciering
waarvan in cash
waarvan in kind
waarvan bijdragen derden
Gevraagde subsidie

Werk maken van Vlas
House of Design
Stichting It Erfskip, Agrarisch Collectief Waadrâne, TCNN, ReBlend,
Vanhulley, Ecoras, Van de Bilt Zaden en Vlas, Friesland College D’Drive
1 maart 2022 t/m 31 december 2024
2D Economische en ecologische versterking landbouw
100%
€ 476.390
54%
€ 257.940
€
€ 51.234
€ 206.707
46%
€ 218.450

Samenvatting project

Doelstelling

Beoogde
resultaten

Bijdrage project
aan businesscase

1.Terugdringen gebruik plastic
2. Noordoost-Fryslan voorloper in teelt en verwerking van biobased grondstoffen
met toegevoegde waarde voor de regio
3. Ontwikkelen en delen kennis voor de landbouw (bodem, emissies, biodiversiteit,
natuurinclusieve en klimaat- en ziltadaptieve landbouw)
4. Versterken cultuurlandschap en vitaal platteland
5. Biobased circulaire maakindustrie die Noordoost-Fryslan aantrekkelijk maakt voor
werkzoekende jongeren en start-ups en zinvol werk biedt voor de sociale
werkvoorziening
1. 50 ha vlasteelt (jaarlijks)
2. Sluitende waardeketens rond biobased grondstoffen/halffabricaten
3. Productiecapaciteit: werkgelegenheid en leerwerk mogelijkheden in de regio
4. Nieuwe verdienmodellen en businessmodellen en businesscases op basis van true
value/true costs
5. Goede samenwerking met leerwerkloket, stadswerkplaats, lerend
ondernemersnetwerk en goede aansluiting opleidingen en (toekomstige)
arbeidsmarkt.
1. ‘Werk maken van vlas’ koppelt landbouw direct aan circulaire economie.
2. Vlas is een biobased grondstof voor snel groeiende sectoren (textiel/mode en
bouw) waarvan de teelt bijdraagt aan de kwaliteit van het landbouwgebied
(bodemkwaliteit, biodiversiteit, beschermingsmiddelen, beperking emissies en
kwaliteit cultuurlandschap).
3. ‘Werk maken van vlas’ werkt vanuit een samenwerkingsverband (lokale
waardeketen, die via Agrarisch Collectief Waadrane direct verbonden is met Fjildlab
(Agrarisch Collectief Waadrane is een van de initiatiefnemers van Fjildlab) aan 4 van
de 8 kernthema’s (natuur, gezonde bodem, duurzame energie en zoet en zout).
4. Het project werkt aan kansrijke crossovers tussen verschillende branches
(biobased producten voor bouw, textiel en voedselverpakkingen voor
streekproducten (korte ketens/boer tot bord), recycling biologische vezels (wol,
katoen, linnen) en toerisme (plasticvrije accommodaties/horeca) en aan pilots (o.a.
winnen lignine en pectine uit vlas) en realiseert op deze wijze nieuwe
1

verdienmodellen, aantrekkelijke leerwerk- en stageplekken en nieuwe
werkgelegenheid in de circulaire maakindustrie.
5. ‘Werk maken van vlas’ zet Noordoost-Fryslân als voorloper in de teelt en
verwerking van biobased grondstoffen met toegevoegde waarde voor de regio op
de nationale en internationale kaart.
Technische toets subsidieaanvraag (zie voor meer info beoordel ingsformu her)
Oordeel
X aanvraag voor advies voorleggen aan Regioboard
o aanvraag afwijzen
Toelichting bij
•
Optelling bij onderdeel 6 van het aanvraagformulier klopt niet. De bijdragen van
technische toets
fondsen en andere subsidies (Waddenfonds en provincie Groningen, St. Doen en
BeeSpoke) ontbreken in deze optelling. Financiële dekking is wel goed opgenomen
in projectplan. -> akkoord
• Er zijn geen aparte cofinancieringsverklaringen door de projectpartners
aangeleverd maar in de - door alle partners ondertekende samenwerkingsovereenkomst is de cofinanciering opgenomen. -> akkoord
• In werkpakket 1 en werkpakket 4 is in de oorspronkelijke begroting gerekend met
een afwijkend uurtarief. Er is een aangepaste begroting opgevraagd. Deze is voor
sluiting van de tender ontvangen. In deze begroting is gerekend met het
voorgeschreven uurtarief van € 50,- per uur. Aantal uren in werkpakket 4 klopt
niet, maar juiste aantal uren blijkt wel uit meegezonden specificatie. -> akkoord
• Een deel van de cofinanciering vormt een bijdrage van het Waddenfonds voor het
project Wadafval. -> akkoord, dit is niet uitgesloten in de regeling. Risico op lagere
vaststelling door het Waddenfonds is voor aanvragers
• Op het aanvraagformulier wordt gesteld dat in het geheel geen sprake is van
staatssteun. Er is echter ook een staatssteunanalyse aangeleverd waaruit blijkt dat
de gevraagde steun voldoet aan de voorwaarden van art. 25 van de AGVV. ->
akkoord, bij eventuele toekenning moet binnen 20 dagen na verlening
kennisgeving van de verleende steun gedaan worden
Voorwaarden
•
Uit het dekkingsplan wordt de soort cofinanciering die de projectpartners
inbrengen niet helemaal duidelijk. Uit de meegestuurde specificatie van de
begroting blijkt het grootste deel van deze cofinanciering uit inbreng van arbeid
(tegen € 50,- per uur) te bestaan. Van een klein deel is dit niet duidelijk. -> bij
eventuele toekenning toelichting op deze cofinanciering opvragen
• Projectopbrengsten van de verkoop van vlas binnen het project zijn - in
tegenstelling tot een eerder ingediende aanvraag - niet in de begroting
opgenomen. -> bij toekenning verplichting in de subsidiebeschikking opnemen dat
eventuele projectopbrengsten in mindering worden gebracht op projectkosten
• Bijdrage van Stichting Doen aan het project is in aanvraag. -> bij eventuele
toekenning de toekenning van deze bijdrage als voorwaarde opnemen in de
subsidiebeschikking
Advies Regioboard
Advies
X aanvraag toekennen
0 aanvraag toekennen onder aanvullende voorwaarde(n) / verplichting(en)
Regioboard
0 aanvraag afwijzen omdat project niet voldoende bijdraagt aan doelstellingen
Toelichting bij
De Regioboard geeft een positief advies af over de aanvraag voor het project Werk
maken van Vlas.
advies
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Aanvullende
voorwaarde(n) /
verplichting(en)
Naam

Mirjam de Meijer

Functie

Onafhankelijk voorzitter Regioboard

Datum

25 november 2021

Handtekening

3

Project

Totaal
Score

Totaal
Score
Algemeen

30

nee
=

0

Vernieuwend

Samenwerking

Borging continuiteit

Cofinanciering

5

6

7

8

Maximum is 155 punten
Minimum is 3 punten

Kennisoverdracht

4

3

2

1

—

Zeer = 20 / Redelijk = 10
Weinig = 5 / Nihil = 0
3 per projectpartner, 10 voor
triplex helix en 5 voor
overheid (max 15)
Zeer = 20 / Redelijk = 10
Weinig = 5 / Nihil = 0
5 per 5% minder subsidie
nodig (max 30)

Zeer = 10 / Redelijk = 5
Weinig = 2 / Nihil = 0

nee = 0
Project wordt aantoonbaar begeleid door de basisstructuur ja = 20
Fjildlab (Stichting Fjildlab).
Maximum is 100 punten
Minimum is 3 punten
Zeer = 20 / Redelijk = 10
Beheersing projectrisico’s
Weinig = 5 / Nihil = 0
Bijdrage andere businesscases
5 per criterium andere
businesscase (max 20)
Zeer = 20 / Redelijk 10
Regionaal effect
Weinig = 5 / Nihil = 0

=

4

ja

Project resulteert in een nieuw verdienmodel voor
natuurinciusieve kringlooplandbouw binnen een van de
thema’s

100
6,5

25

15

10

10

10

20

80
8,0

0

De plannen zijn goed, maar de borging kunnen ze niet garanderen. Wat aansluit
op een project dat in ontwikkeling is.
Er wordt 29% minder subsidie aangevraagd.

Vlasteelt en de verwerking is niet nieuw, maar de waardeketen en het creeëren
van een blauwdruk daarvoor is vernieuwend.
Er worden zeven projectpartners genoemd, dit is de maximale score.

De risico’s, planning en de impact zijn zorgvuldig uitgewerkt. De kansen dat het
ontstaat en de risico’s zijn zeer sterk.
Er worden 10 reïntegratietrajecten gerealiseerd, dit draagt bij aan de doelen
binnen 1A.
De teelt vindt volledig plaats in de regio. Binnen de projectperiode is de ambitie
om vrijwel alle andere zaken rondom de verwerking ook naar de regio te halen
Uiteraard blijft het onzeker of het binnen deze projectperiode mogelijk is.
Vanwege deze onzekerheid 10 punten. Ook is er een regionaal effect door het
delen van vlas land in de regio en de aansluiting van Dokwurk, door 10
reintegratietrajecten.
De kennis die wordt opgedaan binnen het project wordt via ‘open source’
principe gedeeld. Geen geheimen, alles is beschikbaar voor kennis overdracht.

Niet aantoonbare begeleiding vanuit Fjildlab, indirect passief genoemd.

In het projectplan zijn 10 (lox5pnt) reintegratietrajecten benoemd, echter de
maximale score is beperkt tot 20 punten. Het criterium van het
beoordelingskader is aangepast tov de vorige tenderregeling.
Het project is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe waardeketen. Vanaf het
begin (verbouw van vlas) tot het vermarkten van het vlas voor eindproducten
(kleding, isolatie, plasticvervanger). Ontwikkeling van een verdienmodel door
realisatie van een blauwdruk van een nieuwe waardeketen. Tevens ook
ontwikkelingen voor een nieuw maatschappelijk en ecologisch verdienmodel. Het
criterium van het beoordelingskader is aangepast tov de vorige tenderregeling.
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30

Het draagt bij aan de biodiversiteit, reductie van impact op de natuur en behoud
van landschapswaarden. Daarbij komt bij dat men bezig is om met ‘verbeterde’
technieken nieuwe producten te realiseren vanuit de vlasteelt.

Onderbouwing

30

Score

Werk maken van Vlas

Groot = 30 Redelijk = 15
Project ontwikkelt natuurinclusieve kringlooplandbouw
Klein = 5 Nihil = 0
binnen een van de thema’s: Natuur, biodiversiteit,
landschap en recreatie / Gezonde bodem! Water en
landbouw / Duurzame energie / Mest / Voer / Zoet en Zout
/Voeding
Het aantal leerwerktrajecten en/of reïntegratietrajecten die 5 per traject (max 20)
ingevuld worden in het project gedurende het project.

Omschrijving

3

2

Criterium
Inhoudelijk
1

