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Geachte heer Schep,
Met belangstelling hebben wij de subsidieaanvraag voor het project Mestkoeling van 9 mei 2018 gelezen die de
heer Rob Jacobs van L'Orel Consultancy namens u heeft ingediend.
Wat is ons besluit?
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld en besloten u een subsidie voor bovengenoemd project te verlenen van
maximaal € 28.122,-. Dit is 40% van de totale begrote subsidiabele kosten è € 70.305,-. De subsidie komt ten
goede aan uw melkveebedrijf.
Staatssteun
De subsidie vormt staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie. Deze subsidie kan worden aangemerkt als geoorloofde staatssteun omdat voldaan wordt
aan de voorwaarden van hoofdstuk I en artikel 14 van de Verordening van de Europese Commissie van 25 juni
2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouwsector op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard,
hierna: Landbouwvrijstellingsverordening (Nr. 702/2014; PbEU 2014, L 193/1).
Uw melkveebedrijf dient als begunstigde van de te verstrekken steun te worden aangemerkt. De investeringen
die worden verricht in het kader van het project Mestkoeling vinden plaats bij uw bedrijf. De investeringen zijn
gericht op het reduceren van emissies en het gebruik van restwarmte voor het eigen bedrijf en richten zich
daarmee op de doelstelling genoemd onder a van het derde lid van artikel 14 van de
Landbouwvrijstellingsverordening.
De subsidiabele kosten die worden opgevoerd in het project zijn:
Aankoop van mestkoelingsinstallatie en bijbehorende apparatuur en uitrusting. Deze kosten vallen onder
artikel 14, lid 6, onder b, van de Landbouwvrijstellingsverordening: koop van machines en uitrusting.
Aanpassingen en metingen voor aanpassingen (uren van de boeren) aan de mestkoelingsinstallatie. Deze
kosten vallen onder artikel 14, lid 6, onder a, van de Landbouwvrijstellingsverordening: verbetering van
onroerende goederen.
Uren van de adviseurs zijn kosten van de adviseurs voor het doen van de aanpassingen aan de
mestkoelingsinstallatie. Deze kosten vallen onder artikel 14, lid 6 onder c, van de
Landbouwvrijstellingsverordening.
De cumulatiebepalingen uit artikel 8 van de Landbouwvrijstellingsverordening worden in acht genomen.
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Voorwaarden en verplichtingen
Aan deze verlening verbinden wij de volgende voorwaarden en verplichtingen:
1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van het project zoals beschreven in uw aanvraag.
2. De gesubsidieerde activiteiten dienen uitgevoerd te zijn voor 21 april 2019.
3. De aan u te verstrekken subsidie vormt staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan uw melkveebedrijf.
4. De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 14 van
de Landbouwvrijsteiiingsverordening.
5. Conform artikel 1, vijfde lid, onder b, van de Landbouwvrijsteliingsverordening wordt betaling van
subsidie uitgesloten indien ten aanzien van een onderneming een bevel tot terugvordering uitstaat
ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar
met de interne markt is verklaard. U heeft verklaard dat hier geen sprake van is bij uw bedrijf.
6. Conform artikel 1, zesde lid, van de Landbouwvrijsteiiingsverordening wordt geen steun verstrekt
aan ondernemingen in moeilijkheden. U heeft verklaard dat hier geen sprake van is bij uw bedrijf.
7. Indien u voor de subsidiabele kosten van dit project een subsidie is verstrekt door een ander
bestuursorgaan dient u dit schriftelijk bij ons te melden. Deze verplichting wordt opgelegd om na te
kunnen gaan of de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van de Landbouwvrijstellingsverordening in
acht worden genomen.
8. Als er sprake is van een (substantiële) wijziging van de inhoud, de omvang en/of voortgang van het
uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.
9. Indien u niet, niet tijdig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde verplichtingen kunt
voldoen, dient u dit schriftelijk bij ons te melden.
Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening de naam van uw
bedrijf en het toegekende subsidiebedrag melden aan de Europese Commissie en publiceren in een openbaar
register.
Bevoorschotting
Wij bevoorschotten 80% op het moment van subsidieverlening. Na vaststelling van de subsidie wordt het
restantbedrag uitgekeerd. Uit te betalen (voorschot)bedragen maken wij aan u over op bankrekeningnummer
NL52RABO0328701467 op naam van Melkveehouderij Ballingheim V.O.F. onder vermelding van "Mestkoeling",
betalingsomschrijving '2018-075826'.
Subsidievaststelling
Uiterlijk binnen 13 weken na einddatum van het project dient u een aanvraag tot vaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling dient u te overleggen:
1. Een activiteitenverslag waaruit bljkt dat de activiteit, waarvoor subsidie is verstrekt, overeenkomstig het
besluit tot subsidieverlening is verricht en aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.
2. Een financieel verslag waarin in ieder geval is opgenomen een opgave van het bedrag van de werkelijke
subsidiabele kosten.
De beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en
de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader provincie Groningen van toepassing. Deze informatie vindt u op
onze website www.Drovinciearoninaen.nl
Bent u het niet eens met dit besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure
'Bezwaar maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.provinciearoninaen.nl).
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kuntdaarvoor een verzoek om
voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op
www.rechtspraak.nl.

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Margot Faber via 050-316 4951 of
A.M.Faber@provincieqroninqen.nl.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
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