
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Onderwerp: Eenmalige subsidie project Fjildlokaal (fase A) 
 
 
Geachte , 
 
In uw e-mail van 24 december 2021 vraagt u de gemeente Noardeast-Fryslân om een eenmalige bijdrage 
voor het project ‘Fjildlokaal (fase A)’. Op 19 januari jl. hebben wij aanvullende informatie over dit project van 
u ontvangen. Deze subsidieaanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2021-130279.  
 
Intrekking eerder besluit 
In onze brief van 27 januari 2022 hebben wij Eettuin BV, Stichting Natuur Educatie Buitenpost en 
Hogeschool Van Hall Larenstein een subsidie van maximaal € 24.960,- verleend voor de uitvoering van het 
project ‘Fjildlokaal (fase A)’. In uw aanvraag wordt gesteld dat deze subsidie verenigbaar is met de 
steunruimte die op grond van artikel 22 (Starterssteun) van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV) geboden wordt. Bij het doen van de verplichte kennisgeving van deze steun na de verlening van 
deze subsidie is echter gebleken dat dit niet het geval is. Deze subsidie is niet verenigbaar met de 
steunruimte die op grond van artikel 22 (Starterssteun) van de AGVV geboden wordt. Aangezien de 
subsidieverlening onjuist is, trekken wij hierbij ons besluit van 27 januari 2002 op grond van artikel 4:50 lid 
1a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in. 
 
Ons nieuw besluit 
Wij hebben een nieuw besluit over uw aanvraag genomen. Wij hebben besloten om Eettuin BV, Stichting 
Natuur Educatie Buitenpost en Hogeschool Van Hall Larenstein een subsidie van maximaal € 24.960,- te 
verlenen voor de uitvoering van het project ‘Fjildlokaal (fase A)’ (hierna: uw project). Dit is een eenmalige 
subsidie waar geen rechten voor de toekomst aan kunnen worden ontleend. 
 
Doel subsidie 
De subsidie wordt verleend om overeenkomstig het projectplan onderzoek te doen naar de haalbaarheid van 
de lokale productie van verse kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen met een kleine ecologische 
voetprint en naar de behoefte van het servicemodel onder Retail, Horeca, Zorginstellingen, Bedrijfsleven, 
Groothandels, Onderwijsinstellingen, Overheidsinstellingen en Cultuur. Daarnaast wordt onderzoek gedaan 
naar de behoefte van een (voedsel)educatieprogramma onder onderwijsinstellingen. 
 
Onderbouwing van ons besluit 
Uw aanvraag voldoet aan de vereisten 
Uw aanvraag is getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân (hierna: Asv) en de 
Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2021-2 (hierna: subsidieregeling). Wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat uw aanvraag voldoet aan de vereisten van de Asv en van de subsidieregeling. 
 
Uw project draagt voldoende bij aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda 
Uw aanvraag is conform artikel 13 lid 1 van de subsidieregeling beoordeeld aan de hand van het 
beoordelingskader voor aanvragen hoger dan € 5.000,-. Dit beoordelingskader bestaat uit een aantal 
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inhoudelijke beoordelingscriteria specifiek voor businesscase 2D (Economisch en ecologisch gebruik 
landbouwareaal uitgaande van circulaire economie) van de Versnellingsagenda en uit een aantal algemene 
beoordelingscriteria. 
 
Wij hebben 5,0 punten aan uw project toegekend op de inhoudelijke beoordelingscriteria en 3,1 punten op 
de algemene beoordelingscriteria. Daarmee heeft uw project meer dan het minimum aantal benodigde 
punten ontvangen. Dit betekent dat uw project voldoende bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen 
van businesscase 2D van de Versnellingsagenda. De beoordeling van uw aanvraag is als bijlage aan deze 
brief toegevoegd. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. 
 
Betaling 
Op grond van artikel 15 lid 1 van de subsidieregeling maken wij een voorschot van 80% van de verleende 
subsidie aan Eettuin BV over. Dit voorschot bedraagt € 19.968,-. Wij maken dit bedrag binnen zes weken na 
verzending van dit besluit over op  ten name van Eettuin BV, onder vermelding 
van ‘Voorschot subsidie project Fjildlokaal fase A’. 
 
Juridisch kader 
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving inclusief daarin opgenomen verplichtingen van toepassing: 

 
o Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) 
o Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 (PbEU L352) (de 

de-minimisverordening) 
o Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (PbEU, L187) (de AGVV) 
o de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
o de Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân (Asv) 
o de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2021-2 (subsidieregeling) 
 
De Asv en de subsidieregeling vindt u op onze website www.noardeast-fryslan.nl. 
 
Staatssteun 
Eettuin BV 
Uit uw subsidieaanvraag blijkt dat het project Fjildlokaal (fase A) een haalbaarheidsstudie betreft. Dit 
betekent dat de gevraagde steun voor uitvoering van het project Fjildlokaal (fase A) verenigbaar is met 
steunruimte die op grond van artikel 25 van de AGVV geboden wordt. Dit artikel voorziet in het bieden van 
steunruimte voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. 
 
Om beroep te kunnen doen op dit artikel, dient voldaan te worden 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.  
 
In uw e-mail van 15 februari 2022 heeft u bevestigd dat Eettuin BV volgens de definitie in artikel 2 lid 2 van 
Bijlage 1 KMO-definitie van de AGVV een kleine onderneming is. De totale steunintensiteit voor 
haalbaarheidsstudies bedraagt voor kleine ondernemingen op grond van artikel 25 lid 5d in combinatie met 
artikel 25 lid 7 maximaal 70% van de totale in aanmerking komende kosten.  
 
De subsidiabele kosten van het project Fjildlokaal (fase A) bedragen in totaal € 38.400,-. De steun die u voor 
dit project vraagt, bedraagt maximaal € 24.960,-. Dit betekent dat het gevraagde steunpercentage maximaal 
65% bedraagt. Daarmee overschrijdt de gevraagde steun voor het project Fjildlokaal (fase A) de 
steunintensiteit die op grond van artikel 25 van de AGVV maximaal is toegestaan niet. Wij zijn dan ook tot de 
conclusie gekomen dat de steun verleend kan worden op grond van het bepaalde in artikel 25 van de AGVV. 
 
Zoals de AGVV voorschrijft, doen wij 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. 
 
Stichting Natuur Educatie Buitenpost 
Uit de aangeleverde de-minimisverklaring blijkt dat Stichting Natuur Educatie Buitenpost over de periode van 
het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren de-minimissteun van in totaal € 9.600,- heeft 
ontvangen. Hieruit blijkt dat de gevraagde steun aan Stichting Natuur Educatie Buitenpost te beperkt is om 
een effect op de handel tussen de lidstaten te hebben, en dus niet aan de criteria van artikel 107 lid 1 VWEU 
voldoet. Daarmee is de steun van maximaal € 24.960,- verenigbaar met de steunruimte die op grond van de 
de-minimisverordening aan Stichting Natuur Educatie Buitenpost geboden wordt. 
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Stichting Natuur Educatie Buitenpost dient er zelf op toe te zien dat de toegekende subsidie inclusief (te) 
ontvangen andere subsidie(s) of andere vormen van steun in een aaneengesloten periode van drie 
belastingjaren, het drempelbedrag van € 200.000,- niet overschrijden. Op het moment dat deze drempel 
dreigt te worden overschreden, dient de steun die de overschrijding veroorzaakt te worden aangemeld bij de 
Europese Commissie. 
 
Van Hall Larenstein 
Uit de door u aangeleverde informatie blijkt dat de gevraagde steun aan Van Hall Larenstein steun betreft 
voor activiteiten die worden verricht op basis van een wettelijke taak, namelijk de uitvoering van openbaar 
onderwijs dat door de staat wordt gefinancierd en onder staatstoezicht staat. Dit blijkt ook uit de bij de 
subsidieaanvraag aangeleverde vrijstelling. De uitvoering van wettelijke taken zijn geen economische 
activiteiten. De steun die verleend wordt aan Van Hall Larenstein levert dus geen staatssteun op in de zin 
van artikel 107 lid 1 VWEU. 
 
Looptijd project 
Uw project start per 1 februari 2022 en eindigt per 30 april 2022. 
 
Subsidiabele kosten 
Kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag zijn op grond 
van de subsidieregeling niet subsidiabel, tenzij het kosten betreft van projectvoorbereiding, planvorming, 
onderzoek of voorlichting. Kosten die gemaakt zijn na de einddatum van uw project zijn eveneens niet 
subsidiabel. 
 
Projectinkomsten 
Eventuele inkomsten uit het project gedurende de looptijd van het project dient u in mindering te brengen op 
de subsidiabele kosten. 
 
Verantwoording 
Op grond van artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling dienen wij uiterlijk 30 juli 2022 (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 uw aanvraag tot vaststelling gebruik te 
maken van het daarvoor vastgestelde format, wat te vinden is op onze website www.noardeast-
fryslan.nl/subsidie-vanaf-eu-5001-tot-en-met-eu-25000. 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. De verwachte kosten van het project Fjildlokaal (fase A) bedragen in totaal 
€ 38.400,-. De verleende subsidie bedraagt 65% van deze kosten. Indien uit de aanvraag tot vaststelling 
blijkt dat de werkelijke kosten van uw project minder bedragen, wordt de subsidie naar rato vastgesteld. 
 
Bij de definitieve vaststelling van uw subsidie wordt het betaalde voorschot verrekend met de vastgestelde 
subsidie. Is het bedrag wat u als voorschot heeft ontvangen lager dan de vastgestelde subsidie, dan 
ontvangt u van ons het restant. Is bedrag wat u als voorschot heeft ontvangen hoger dan de vastgestelde 
subsidie, dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd. 
 
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 aan de subsidie verbonden verplichtingen 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. 
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Overige verplichtingen 
Naast de verplichtingen ten aanzien van subsidiabele kosten, de verplichtingen die gesteld zijn aan de 
verantwoording van deze subsidie en de meldingsplicht, zijn de volgende verplichtingen aan de verlening 
van deze subsidie verbonden: 
 
o 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; 
o U werkt mee aan verzoeken om kennis en informatie te delen die zijn opgedaan tijdens uw project; 
o U werkt mee aan alle eventuele nulmetingen, eindmetingen, monitoringen, evaluaties en overige 

informatieverzoeken die voortvloeien uit de Regio Deal; 
o 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 ten nadele van u wordt gewijzigd of zelfs wordt ingetrokken. 
 
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 2021-130279 vermelden? 
 
Ik wens u veel succes toe bij de uitvoering van uw project. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, 

 
 
M. van den Bosch 
Manager Bedriuwsfiering 
 
 
 
 
 
 
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. 


