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Besluit op uw subsidieaanvraag
Agenda vitaal platteland
Project: Boert Bewust - deelproject Gelderland 2018-2020

Beste mevrouw Oskam – Van de Vliert,
Op 30 april 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 2018006685. Wij verzoeken u in al uw correspondentie betreffende dit project naar dit zaaknummer te
verwijzen.
In de periode van 14 augustus 2018 tot 29 oktober 2018 hebben wij van u aanvullende informatie
ontvangen. Deze informatie hebben wij betrokken bij het beoordelen van uw aanvraag.
Uw aanvraag
U heeft een subsidie aangevraagd van € 150.000,-- voor de uitvoering van het project "Boert Bewust deelproject Gelderland 2018-2010 in het kader van de Agenda vitaal platteland.
Met de beweging Boert Bewust wordt gewerkt aan meer verbinding tussen boeren en tuinders en de
samenleving. Het doel is de zichtbaarheid van de agrarische sector in eigen streek en de interactie
tussen boeren en tuinders en hun omgeving te vergroten. Daarbij ontwikkelen de agrarisch
ondernemers zich tot transparante en maatschappelijk verantwoorde ondernemers en wordt de
samenleving bewust van de herkomst en productiewijze van hun voedsel.
Boert Bewust werkt als koepelorganisatie landelijk breed. De komende periode ligt de focus op
activiteiten in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. Specifiek wordt in deze aanvraag in
Gelderland gewerkt aan de ontwikkeling van Boert Bewust in de streken Rijk van Nijmegen/Maas en
Waal, Achterhoek en Rivierengebied.
Besluit
Wij hebben besloten u, op grond van het besluit van Provinciale Staten, kenmerk PS2017-600, éénmalig
een subsidie te verlenen van maximaal € 150.000,--.
Wij attenderen u op de in deze beschikking opgenomen verplichtingen ten aanzien van de uitvoering
van uw project en de aanvraag tot subsidievaststelling.

inlichtingen bij

Provincieloket

telefoonnummer(026)

359 99 99

e-mailadres

post@gelderland.nl

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G
btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Staatssteun
Bij onderhavige subsidieverlening is sprake van geoorloofde staatssteun op grond van artikel 21 (steun
voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting) van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de
Commissie, PBEU L193 van 1 juli 2014 (de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening, LVV).
Prestaties
U ontvangt een subsidie voor de volgende prestaties (onder verwijzing naar de betreffende kostensoort
in tabel begroting hieronder):
Prestaties
A1:

-

30-40 gesprekken met individuele (netwerk)partijen en (kleine) groepen van (potentiële)
deelnemers, inclusief follow up;
Jaarlijks delen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers in de streek (fysiek en/of digitaal);

A2:

-

9-12 workshops die inzetten op verbinding boer-burger;

A3:

-

20-25 bordonthullingen bij een uniek moment;
2 evenementen (aansluiting bij jaarlijks landelijk Boert-Bewust event en uitvoering in de
afzonderlijke streken);
15-20 specifieke streekactiviteiten;

B1:

-

B2:

-

2-4 trainingen waarbij onder andere wordt ingezet op de training Praktijkschool voor Verbindend
ondernemen als ook op de inzet van social media en weerbaarheid;
Jaarlijks delen van kennis en ervaringen tussen de deelnemers in de streek (fysiek en/of digitaal);
2 evenementen (aansluiting bij jaarlijks landelijk Boert-Bewust event en uitvoering in de
afzonderlijke streken);
Jaarlijks 7-10 specifieke streekactiviteiten organiseren in de betreffende streek.

De omschrijving van deze prestaties zijn gebaseerd op uw aanvraag.
Begroting
De definitieve begroting, inclusief btw, is onderverdeeld in de volgende kostensoorten:
Kostensoort
A:
A1:
A2:
A3:
B:
B1:
B2:

C:

Subsidiabele
kosten (€)

Niet-subsidiabele
kosten (€)

Doorontwikkelen Boert Bewust in Achterhoek en
Rivierenland
Kennisoverdracht Boert bewust concept
Workshops organiseren vaardigheden
Voorlichtingsacties verbinding boer-samenleving

99.696

0

37.208
17.540
44.948

0
0
0

Doorontwikkelen streek Rijk van Nijmegen/Maas en Waal
Doorontwikkelen vaardigheden betrekken
burgers/samenleving (workshops/coaching)
Organiseren van demonstratiebijeenkomsten en
voorlichtingsacties ter versterking relatie
boer/samenleving

34.133

0

13.192

0

20.941

0

16.171

0

150.000

0
150.000

Projectcoördinatie
Totale kosten
Totale kosten (subsidiabel en niet-subsidiabel)
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Financiering
De financiering is als volgt opgebouwd:
Financiering subsidiabele kosten
Bijdrage Provincie Gelderland vanuit Agenda vitaal platteland

%
100%

Totale projectfinanciering

Bedrag (€)
150.000
150.000

Kosten gemaakt voor 1 september 2018 komen niet voor subsidie in aanmerking. De manier waarop
we uw subsidie vaststellen is geregeld in artikel 23, eerste lid Algemene subsidieverordening Gelderland
2016. Daar staat dat we de werkelijke inkomsten en kosten gebruiken van de activiteiten waarvoor u de
subsidie ontvangt. Dit betekent in ieder geval dat:
.
De subsidie op een lager bedrag wordt vastgesteld, wanneer de subsidiabele kosten lager zijn
dan u had begroot;
.
De subsidie nooit hoger is dan het bedrag uit deze verlening;
.
De subsidie nooit meer bedraagt dan het financieringstekort. De berekening van dit tekort gebeurt
bij de vaststelling van de subsidie;
.
Bij de vaststelling het percentage wordt gebruikt dat in deze verlening is genoemd, tenzij door
een wijziging in de financiering het financieringstekort minder wordt. Dit leidt ertoe dat het
percentage dat wij bijdragen in de vastgestelde subsidie lager is.
Bevoorschotting
Wij verstrekken u voorts op basis van artikel 21, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening
Gelderland 2016 een voorschot van € 120.000,-- (80% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt
volgens het onderstaande schema overgemaakt op IBAN-rekeningnummer: NL32 RABO 0315 2984 64
op naam van Stichting Boert Bewust onder vermelding van het zaaknummer 2018-006685. De wettelijke
termijn voor betaling bedraagt zes weken, maar wij streven ernaar de betaling binnen drie weken te
verrichten.
Bedrag voorschot (€)
60.000
60.000

Datum betaalbaarstelling
Bij subsidieverlening
1 juni 2019

Verplichtingen
Leveren van prestaties: U levert de prestaties overeenkomstig uw projectvoorstel.
Meldingsplicht: Indien de prestaties waarvoor de subsidie is verleend niet worden uitgevoerd, dan dient
u ons hierover binnen twee weken nadat dit bij u bekend is schriftelijk te informeren. Ook indien u overige
verplichtingen niet na kunt komen of er wijzigingen optreden, verzoekt u ons voorafgaand gemotiveerd
en schriftelijk om toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
.
Wijziging van de prestaties;
.
Vertraging in de uitvoering;
.
Wijzigingen in de subsidiabele kosten;
.
Wijzigingen in de begroting;
.
Stopzetting van het project of de activiteiten;
.
Ontbinding van de rechtspersoon.
Het niet naleven van de meldingsplicht kan leiden tot een korting op deze subsidie voor deze
subsidieverlening en kan gevolgen hebben voor uw eventuele subsidieaanvragen in de toekomst.
Toepasselijke regelgeving: Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de verplichtingen
opgenomen in de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 en de Regels Ruimte voor
Gelderland 2016.
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Afstemming met gemeenten: Met betrekking tot de korte ketens hebben de gemeenten een centrale rol,
zie www.voedselbijgeldersegemeenten.nl. Wij verzoeken u om het project uit te voeren in nauwe
samenwerking met de (voedselcoördinator van de) gemeenten.
Voortgangsrapportage: Wij willen goed op de hoogte blijven van de voortgang van de activiteiten. Wij
worden daarom geïnformeerd via de voortgang overleggen die u hebt met uw accounthouder van onze
afdeling Programmering.
Afronding project: Het project dient op 31 augustus 2020 te zijn afgerond.
Subsidievaststelling
U dient de aanvraag tot de vaststelling van de subsidie binnen dertien weken na afronding van het
project, maar uiterlijk op 30 november 2020 in. De subsidievaststelling geschiedt op basis van een
eindrapportage van het project. U voegt in ieder geval de volgende stukken bij:
.
Een overzicht, onderverdeeld naar streek en activiteit, met de ondernemers die aan het project
hebben deelgenomen;
.
Foto’s van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden;
.
Kopieën van opgestelde rapporten en communicatie uitingen.
Financieel verslag, met de stand van de werkelijk gemaakte en betaalde kosten, ingedeeld naar en
afgezet tegen de posten van de subsidiabele kostenbegroting. De gerealiseerde bijdragen van derden
behoren in het financieel verslag opgenomen te worden. Het financieel verslag dient te zijn voorzien
van een controleverklaring, welke is gebaseerd op het controleprotocol van de provincie Gelderland. Op
www.gelderland.nl/subsidies via Uitgelicht, Subsidies: algemene informatie kunt u het controleprotocol
vinden dat voor uw subsidie van toepassing is.
Inhoudelijk verslag, waarin wordt ingegaan op de aard en omvang van de prestaties waarvoor de
subsidie is verleend alsmede een toelichting op de gerealiseerde doelstellingen en resultaten en op
eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan.
Digitale indiening
Voortgangsrapportages (indien van toepassing) en de aanvraag tot vaststelling worden via internet
ingediend. De handleiding hiervoor staat op www.gelderland.nl/subsidies. Indien uw subsidieaanvraag
niet digitaal is ingediend, moeten hiervoor nog de volgende acties worden verricht:
.
Maak een account aan op www.gelderland.nl/sum, u kunt hiervoor de knop registreren gebruiken.
.
Indien het betreffende project niet in uw overzicht wordt getoond kunt u een email verzenden naar
post@gelderland.nl met het verzoek uw project te koppelen aan uw account, onder vermelding
van het betreffende zaaknummer en gebruikersnaam.
Communicatie
De provincie Gelderland vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de
samenleving. Van u, als ontvanger van een provinciale subsidie, verwachten wij dat u in uw
communicatie over het project de bijdrage van de provincie vermeldt in beeld en/of tekst. Hoe u dat het
beste kunt doen vindt u op www.gelderland.nl/downloads. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de
provincie Gelderland en uw project.
Contact en informatie
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met het Provincieloket.
De documentatie behorende bij deze beschikking kunt u vinden op www.gelderland.nl/subsidies (onder
rapporteren).
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel succes toe met
de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

H.A.J. van Gerven

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief
duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf
of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u
vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie
verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van
de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens
met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.
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