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Geachte heer Veistra,

Op 31 mei 2022 hebben wij een aanvraag om subsidie voor het project Grip op bodemdaling’ van u
ontvangen. Deze subsidieaanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2022-1 25979. In deze brief
leest u welk besluit wij over uw aanvraag genomen hebben.

Ons besluit
Wij hebben besloten om Stichting Acacia Institute en haar projectpartners HZPC Research B.V. en
Maatschap Timpelsteed een subsidie van maximaal € 196.654,- te verlenen voor de uitvoering van het
project Grip op bodemdaling’ (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 een
voorwaarde en diverse verplichtingen verbonden.

Voorwaarde
De bijdrage van het Waddenfonds aan uw project is nog niet verleend. Toekenning van deze bijdrage is
noodzakelijk is om uw project te financieren. Daarom verlenen wij u deze subsidie onder de opschortende
voorwaarde dat deze bijdrage eveneens toegekend worden. Wanneer deze bijdrage is toegekend,
ontvangen wij daar graag een schriftelijke bevestiging van.

Indien om enige reden v66r 1 februari 2023 niet aan deze opschortende voorwaarde is voldaan, dan
behouden wij ons het recht voor om de door ons aan u toegekende subsidie in te trekken.

Verplichtingen
1. U dient zich in te spannen om 20 boeren uit de regio Noordoost-Fryslân bereid te vinden om aan uw

project deel te nemen.
2. U dient aansluiting te zoeken bij de kennisinstellingen in de regio om kennis te delen en de continuïteit

na afloop van uw project te borgen.

In de tussen- en eindrapportages dient u verantwoording over deze verplichtingen aan ons af te leggen.

Doel subsidie
De verleende subsidie dient overeenkomstig het projectplan aangewend te worden om:
- bodemdaling op agrarische percelen in de regio inzichtelijk te maken door inzet en optimalisatie van een

innovatieve bodemdalingssensor, die in dit project wordt ontwikkeld van TRL niveau 5 (validatie
prototype) tot en met TRL niveau 7 (demonstratie prototype in een operationele omgeving).

- acceptatie van bodemdalingsdata door geëigende instanties te bewerkstelligen zodat deze ook als
feitenbasis wordt erkend in gesprekken met overige stakeholders in het gebied.

- bodemdalingsdata voor de agrariër te vertalen naar prognoses met betrekking tot mogelijke problemen
rondom verzilting, wateroverlast en schade, en veenafbraak.



- te communiceren en kennis te delen over het meten van bodemdaling op agrarische percelen met de
sensor en over de mogelijkheden om met het verkregen inzicht de agrarische verdienmodellen te
verduurzamen.

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 bi] 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 6 juli 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 Economische en ecologische versterking landbouw’ van de Versnellingsagenda en uit een
aantal algemene beoordelingscriteria. De Regioboard heeft 4,5 punten toegekend aan uw project op de
inhoudelijke beoordelingscriteria en 5,2 punten op de algemene beoordelingscriteria.

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 zijn als bijlagen aan deze brief toegevoegd. Deze bijlagen maken
onderdeel uit van dit besluit.

Het subsidieplafond wordt niet overschreden
De aanvragen die gedurende de openstelling van 18 april t/m 31 mei 2022 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 Acacia Institute over. Dit voorschot bedraagt in totaal € 157.323,20. Dit bedrag maken
wij conform artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling in drie gelijke termijnen van € 52.441 07 aan Stichting
Acacia Institute over.

Het le voorschot maken wij binnen zes weken na ontvangst van de gevraagde bevestiging (zie Voorwaarde’
hierboven) over op NL83 RABO 0117 6692 61 ten name van Stichting Acacia lnstitute, onder vermelding
van ‘le voorschot project Grip op bodemdaling’. Het 2 en 3 voorschot maken wij binnen zes weken na
ontvangst van de jaarlijkse tussenrapportages (zie ‘Tussenrapportages’ hieronder) over aan Stichting Acacia
Institute.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving inclusief daarin opgenomen verplichtingen van toepassing:
• Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU)
• Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25juni 2014 (PbLU, L193/1) (LVV)
• 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 www.noardeast-fryslan.nI.

Staatssteun
Uit de bij uw subsidieaanvraag gevoegde staatssteun-analyse blijkt dat de gevraagde steun voor uitvoering
van het project ‘Grip op bodemdaling’ verenigbaar is met steunruimte die op grond van de LVV geboden
wordt. Artikel 31 van de LVV voorziet in het bieden van steunruimte voor onderzoek en ontwikkeling in de
land bouw- en de bos bouwsector.
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Om een 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 subsidieaanvraag gevoegde staatssteun-analyse
blijkt dat voldaan wordt aan deze voorwaarden. Met het voldoen aan de voorwaarden van artikel 31 lid 2 tot
en met lid 6 bedraagt de maximale steunruimte voor dit project 100% (lid 7).

Wij hebben overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de LVV minimaal 10 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 www.noardeast
fryslan.nl/subsidie van-meer-dan-eu-25000.

Looptijd project
Uw project start per 15 september 2022 en eindigt per 31 december 2024.

Algemene verplichtingen
Subsidiabele kosten
In artikel 4 van de subsidieregeling is vastgelegd welke kosten subsidiabel zijn. Kosten die gemaakt zijn
voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag zijn niet subsidiabel, tenzij het kosten
betreft van projectvoorbereiding, planvorming, onderzoek of voorlichting. Verrekenbare btw is ook niet
subsidiabel, net als kosten die gemaakt zijn na de einddatum van uw project. Tenslotte wijzen wij u erop dat
eventuele opbrengsten uit het project gedurende de looptijd van het project in mindering gebracht dienen te
worden op de subsidiabele kosten.

Tussenrapportages
Artikel 14 lid c van de subsidieregeling bepaalt dat u jaarlijks over de inhoudelijke en financiële voortgang
van uw project aan ons dient te rapporteren. Wij ontvangen deze tussenrapportages graag uiterlijk 1 juli
2023 en 1juli 2024 van u. U dient daarvoor gebruik te maken van het format op www.noardeast
fryslan.nl!subsidie van-meer-dan-eu-25000. In deze rapportages dient u onder andere aan te geven 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.

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 uw aanvraag tot
vaststelling gebruik te maken van het format op 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 ook 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, tav. 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 Grip op bodemdaling’ bedragen in totaal
€ 578.759,-. De verleende subsidie bedraagt maximaal € 196.654,-. Als uit de aanvraag tot vaststelling blijkt
dat de werkelijke kosten van uw project minder dan € 578.759,- bedragen, wordt de subsidie naar rato
vastgesteld.

Bij de definitieve vaststelling van uw subsidie worden betaalde voorschotten 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 9 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
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informeren over relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden en over
relevante wijzigingen betreffende de gesubsidieerde rechtspersoon.

Verplichtingen op grond van de LVV
Op grond van de LVV zijn de volgende verplichtingen aan de verlening van deze subsidie verbonden:
- Voor de begindatum van uw project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt:

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 de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden

bekendgemaakt;
e) de vermelding dat de resultaten van het gesteunde 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 worden op internet 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.

Overige verplichtingen
Tenslotte zijn de overige verplichtingen aan de verlening van deze subsidie verbonden:
- Projectpartners die kwalificeren als aanbestedende dienst zijn verplicht zich te houden aan de

Aanbestedingswet en dienen indien van toepassing hun eigen aanbestedingsbeleid te volgen;
-

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 in dit besluit genoemde 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 2022-1 25979 vermelden?

Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,
Namens het college an burgemeester en wethouders

.J .M. Verbunt, MBA
Secretaris

Het maken van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een ien. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de
dag na de verzenddatum van dit besluit indienen, In uw 1 ten 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-Frysln, 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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