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Op 16juli 2020 heeft u de gemeente Noardeast-Fryslân om een eenmalige subsidie voor het project Zoet op
Zout gevraagd. Deze subsidieaanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z279800-2020. In deze
brief leest u welk besluit wij over uw subsidieaanvraag hebben genomen.
Toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân (hierna: de
Asv) en aan de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân (hierna: de subsidieregeling).
Uit de beoordeling van uw aanvraag is gebleken dat uw aanvraag voldoet aan de relevante bepalingen van
de Asv en van de subsidieregeling. Daarnaast heeft de Regioboard van de Versnellingsagenda Noordoost
Fryslân een positief advies afgegeven over het verlenen van subsidie aan uw project. Naar de mening van
de Regioboard draagt het project Zoet op Zout voldoende bij aan businesscase 2D (Economische en
ecologische versterking van de landbouw) van de Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân.
Ons besluit
Wij hebben besloten om Stichting Acacia Institute een subsidie van maximaal € 325.000e- te verlenen voor
uitvoering van het project Zoet op Zout in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2023. Dit is een
eenmalige subsidie waaraan in de toekomst geen rechten kunnen worden ontleend. Aan de verlening van
deze eenmalige subsidie is wel een ontbindende voorwaarde verbonden.
Ontbindende voorwaarde
Uit uw aanvraag blijkt dat een aantal andere beoogde bijdragen aan dit project nog in aanvraag zijn. Het
betreft bijdragen van het Waddenfonds, de provincie Groningen, de DAW Impuls en LTO Noord Fondsen.
Daarom verlenen wij u deze eenmalige subsidie onder de ontbindende voorwaarde dat de overige
aangevraagde bijdragen eveneens toegekend worden. Indien een of meerdere van deze bijdragen
onverhoopt niet toegekend worden voor 1 april 2021, behouden wij ons het recht voor om de aan uw
stichting toegekende subsidie in te trekken.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving inclusief de daarin opgenomen verplichtingen van
toepassing:
de Algemene wet bestuurs recht (Awb)
de Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân (Asv)
de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân (subsidieregeling)
Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25juni 2014 (PbEU, L193), waarbij bepaalde
categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikel 107
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar
worden verklaard.
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De Asv en de subsidieregeling vindt u op onze website www.noardeast-fryslan.nl.
Doel van de subsidie
De subsidie dient, overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde projectplan, aangewend te worden voor
activiteiten die bijdragen aan de vijf bouwstenen van het project Zoet op Zout: Toekomstbestendig regionaal
waterbeheer, anti-verziltingsdrainage en ondergrondse opslag, zouttolerant bouwplan, economisch en
financieel inzicht en kennisborging.
Staatssteun
Wij hebben beoordeeld of bij het toekennen van subsidie sprake is van staatssteun. Dit is het geval. De
gevraagde steun voor uitvoering van het project Zoet op Zout is verenigbaar met steunruimte die op grond
van Verordening 702/2014 van de Europese Commissie (hierna: de LVV) geboden wordt.
LVV artikel 31 voorziet in het bieden van steunruimte voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de
bosbouwsector. Om beroep te kunnen doen op artikel 31 van de LVV dient te worden voldaan aan de
voorwaarden in lid 2 tot en met 6 van het betreffende artikel. Uit de bij uw aanvraag gevoegde staatssteun
analyse blijkt dat voldaan wordt aan deze voorwaarden en aan alle overige voorwaarden van deze
verordening. Met het voldoen aan de voorwaarden van artikel 31 lid 2 tot en met lid 6 bedraagt de maximale
steunruimte 100% (lid 7) voor dit project.
Wij hebben overeenkomst de desbetreffende bepalingen van de LVV minimaal tien werkdagen voor
dagtekening van deze beschikking kennisgeving van de verlening van deze subsidie gedaan bij de Europese
commissie. Ten behoeve van deze kennisgeving publiceren wij deze beschikking op onze website
www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-vanaf-eu-5000.
Verantwoording
Op grond van artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling ontvangen wij graag binnen dertien weken nadat het
project Zoet op Zout is afgerond een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie van u. Deze aanvraag tot
vaststelling dient op grond van artikel 15 lid 1 van de Asv vergezeld te gaan van een financieel verslag en
een activiteitenverslag. Uit het activiteitenverslag moet blijken in hoeverre de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en in hoeverre de aangegeven doelen zijn gerealiseerd. U dient voor de
eindrapportage gebruik te maken van het daarvoor vastgestelde format, wat u vindt op onze website
www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-vanaf-eu-5000. In een aparte bijlage geeft u aan hoe er gedurende de
uitvoering van het project voldaan is aan de voorwaarden die voortvloeien uit artikel 31 lid 2 tot en met 6 van
de LVV.
Daarnaast dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de subsidieregeling bij de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie een controleverklaring over het project van een onafhankelijk accountant te
worden overlegd. U kunt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie, de eindrapportage en de
controleverklaring sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda,
Postbus 13, 9290 AA in Kollum of mailen naar info©noardeast-fryslan.nl.
Na ontvangst van deze aanvraag tot vaststelling wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt indien nodig
een eindafrekening plaats. Indien de daadwerkelijke kosten van het project lager uitvallen, wordt de subsidie
naar rato vastgesteld. Binnen acht weken nadat wij uw aanvraag tot vaststelling hebben ontvangen, krijgt u
onze beslissing daarop.
Overige verplichtingen
Naast de verplichtingen die gesteld zijn aan de verantwoording van deze subsidie zijn op grond van de
subsidieregeling de volgende verplichtingen aan de verlening van deze subsidie verbonden:
Het project dient binnen zes maanden na verzending van dit besluit van start te gaan;
Het project dient conform het projectplan uiterlijk 1 oktober 2023 afgerond te zijn;
U rapporteert jaarlijks voor 1 februari over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. U
dient daarvoor gebruik te maken van het daarvoor vastgestelde format, wat u vindt op onze website
www.noardeast-fryslan.nI/subsidie-vanaf-eu-5000. In een aparte bijlage geeft u aan hoe er gedurende
de voortgang van het project voldaan wordt aan de voorwaarden die voortvloeien uit artikel 31 lid 2 tot
en met 6 van de LVV;
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 het project;
U werkt mee aan alle eventuele nulmetingen, eindmetingen, monitoringen, evaluaties en overige
informatieverzoeken die voortvloeien uit de Regio Deal;
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Als het project onverhoopt niet doorgaat, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en de
verleende subsidie aan ons terug te betalen.

Tenslotte zijn op grond van de LVV de volgende verplichtingen aan de subsidieverlening verbonden:
V66r de begindatum van het gesteunde project Zoet op Zout wordt op het internet de volgende
informatie bekendgemaakt:
a) dat het project wordt uitgevoerd;
b) de doelstellingen van het project;
c) de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het project worden verwacht;
d) de plaats waar de verwachte resultaten van het project op het internet zullen worden
bekendgemaakt;
e) de vermelding dat de resultaten van het project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die
in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.
De resultaten van het gesteunde project Zoet op Zout worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de
einddatum van het 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 project.
-

-

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.
Betaling
Op grond van artikel 14 lid 1 van de subsidieregeling maken wij een voorschot van 80% van de verleende
subsidie aan u over. Dit voorschot bedraagt (0,8 x € 325.000,- ) € 260.000,-. Dit bedrag maken wij, conform
het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de subsidieregeling, in drie jaarlijkse gelijke termijnen van € 86.667,- aan
Stichting Acacia lnstitute over.
Wanneer u heeft aangetoond dat voldaan is aan de eerder genoemde ontbindende voorwaarde en ons
daarover heeft geïnformeerd, maken wij het eerste voorschot binnen zes weken over op bankrekening

ten name van Stichting Acacia Institute, onder vermelding van ‘le termijn subsidie
Zoet
Zout’.
project
op
Het 2 en 3 voorschot volgen een jaar na betaling van het le voorschot. Nadat de
subsidie definitief is vastgesteld, worden de betaalde voorschotten verrekend met de definitieve subsidie.
Het maken van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een
bezwaarschrift is gratis. 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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Tot slot
Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het
Subsidiebureau Versnellingsagenda via ons algemene telefoonnummer (0519)298888. U kunt ook een
e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl, of een brief sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân,
tav. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 13, 9290 AA in Kollum. Wilt u bij correspondentie over
deze subsidie ons zaaknummer Z279800-2020 vermelden?
Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van dit
Hoogachtend,
het colle e van burgemeester en
arriis
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