BIJLAGE 6 Staatssteunformulieren

BIJLAGE I (Energie-innovaties, 121)
Standaardformulier voor de aanmelding van staatssteun op grond van
artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag en voor het verstrekken van
informatie over onrechtmatige steun
Dit formulier dient te worden gebruikt voor de aanmelding, uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EGVerdrag, van nieuwe steunregelingen en individuele steun.. Dit formulier dient tevens te worden
gebruikt wanneer een maatregel die geen steunmaatregel is om redenen van rechtszekerheid bij de
Commissie wordt aangemeld.
De lidstaten worden eveneens verzocht dit formulier te gebruiken wanneer de Commissie om uitvoerige
informatie over onrechtmatige steun verzoekt.
Dit formulier bestaat uit drie delen:

I.

Algemene informatie: dit deel moet in alle gevallen worden ingevuld

II.

Beknopte informatie ter bekendmaking in het Publicatieblad

III.

Formulier aanvullende informatie per steuntype

Indien dit formulier niet correct wordt ingevuld, kan de aanmelding als onvolledig worden
teruggestuurd. Het ingevulde formulier moet door de permanente vertegenwoordiger van de betrokken
lidstaat schriftelijk bij de Commissie worden ingediend. Het moet aan de secretaris-generaal van de
Commissie worden gericht.
Indien de lidstaat voornemens is gebruik te maken van een bijzondere procedure welke in een van de
verordeningen, richtsnoeren, kaderregelingen en andere teksten op het gebied van staatssteun is
vastgesteld, dient tevens een afschrift van de aanmelding te worden toegezonden aan de
directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat van de Commissie.



DEEL I. ALGEMENE INFORMATIE

 AARD VAN DE AANMELDING

Betreft de op dit formulier verstrekte informatie:
X

een aanmelding ingevolge artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag?
mogelijke onrechtmatige steun1?
Zo ja, vermeld de datum van inwerkingtreding van de steun. Gelieve dit formulier, evenals het
relevante formulier aanvullende informatie in te vullen.
een maatregel die geen steunmaatregel vormt maar die om redenen van rechtszekerheid bij
de Commissie wordt aangemeld?
Vermeld hieronder de redenen waarom de aanmeldende lidstaat van mening is dat de maatregel
geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag. Gelieve de relevante
gedeelten van dit formulier in te vullen en alle noodzakelijke bewijsstukken over te leggen.
Een maatregel wordt niet als staatssteun beschouwd indien niet is voldaan aan een van de
voorwaarden van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Gelieve een uitvoerige beoordeling te
geven van de maatregel in het licht van de volgende criteria, waarbij u met name aandacht
besteedt aan de voorwaarde waaraan volgens u niet is voldaan:

 geen overdracht van openbare middelen (wanneer u bijvoorbeeld van mening bent dat de
maatregel niet aan de Staat kan worden toegerekend of dat wettelijke maatregelen ten uitvoer
worden gelegd zonder overdracht van openbare middelen);
 geen voordeel (bijvoorbeeld wanneer het beginsel van de particuliere marktinvesteerder in acht
wordt genomen);
 geen selectiviteit/specificiteit (bijvoorbeeld wanneer de maatregel ter beschikking staat van alle
ondernemingen, in alle sectoren van de economie, zonder territoriale beperking en zonder
onderscheid);
 geen vervalsing van de mededinging / geen ongunstige beïnvloeding van de intracommunautaire
handel (bijvoorbeeld wanneer de activiteit niet van economische aard is of wanneer het een
louter plaatselijke economische activiteit betreft).

1

Overeenkomstig artikel 1, onder f) van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling
van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1) (hierna
“procedureverordening”) wordt onder onrechtmatige steun nieuwe steun verstaan die in strijd met artikel 88, lid 3, van
het EG-Verdrag tot uitvoering wordt gebracht.

1. IDENTITEIT

VAN DE AUTORITEIT OF
INSTANTIE DIE DE STEUN VERLEENT

1.1. Lidstaat
Nederland

1.2. Betrokken regio(s) (indien van toepassing)
n.v.t.

1.3.
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verantwoordelijke contactpersoon
Naam
Adres
Telefoon
Fax
E-mail

: D.J. Jans / L.S.Ensink
: Postbus 20401 , 2500 EK Den Haag
: 070-3784358/5738
: 070-3786127
: d.j.jans@minlnv.nl / l.s.ensink@minlnv.nl

1.4. Verantwoordelijke contactpersoon bij de Permanente Vertegenwoordiging
Naam
Telefoon
Fax
E-mail

: N. Runia
: 0032-25110610
: : nynke.runia@minbuza.nl

1.5. Indien u wenst dat een afschrift van de ambtelijke brieven die door de Commissie aan de
lidstaat worden gericht ook naar andere nationale autoriteiten wordt gezonden, gelieve hun
naam en adres te vermelden
Naam
Adres

: ...................................................................................................…………………….….
: ...................................................................................................…………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

1.6. Gelieve aan te geven welke referentie van de lidstaat in de brieven van de Commissie moet
worden vermeld.
Het zaaknummer dat deze staatssteunmelding zal ontvangen.

2. BESCHRIJVING VAN DE STEUN

2.1. Benaming van de steun (of naam van de begunstigde onderneming in geval van individuele
steun)
Investeringen energie-innovatie glastuinbouw
Het betreft hier steun aan bedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten, zie
punt IV.A.2 Landbouwrichtsnoeren, onderdeel 29, in samenhang met artikel 4, eerste lid, van
Verordening 1857/2006. Concreet betreft het steun voor investeringen voor extra kosten in verband met
milieubescherming en –verbetering, zie punt IV.A.2 Landbouwrichtsnoeren, onderdeel 32 en artikel 4,
tweede lid, onderdeel e, van Verordening 1857/2006. Voorgaande betekent dat de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu niet van toepassing is, zie hoofdstuk B,
definitie en toepassingsgebied, punt 7 (toepassingsgebied)
De in dit kader te steunen investeringen betreffen bovenwettelijke acties van de eindbegunstigden..

2.2. Korte beschrijving van het doel van de steun
Gelieve de primaire doelstelling te vermelden en, in voorkomend geval, de secundaire
doelstelling(en):
Primaire doelstelling
(slechts één vakje
aankruisen)
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Regionale ontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling
Milieubescherming
Redding van ondernemingen in
moeilijkheden
Herstructurering van
ondernemingen in moeilijkheden
KMO’s
Werkgelegenheid
Opleiding
Risicokapitaal
Bevordering van de export en
internationalisering
Diensten van algemeen economisch
belang
Sectorale ontwikkeling3
Sociale ondersteuning van
individuele consumenten
Vergoeding van schade veroorzaakt
door natuurrampen of andere
buitengewone gebeurtenissen
Verwezenlijking van een belangrijk
project van gemeenschappelijk
Europees belang

Secundaire doelstelling2

X

Een secundaire doelstelling is een doelstelling waarvoor de steun uitsluitend is bestemd, naast de primaire doelstelling.
Een regeling met als primaire doelstelling onderzoek en ontwikkeling kan bijvoorbeeld als secundaire doelstelling
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) hebben indien de steun uitsluitend voor KMO's bestemd is. De
secundaire doelstelling kan tevens sectorgericht zijn, zoals bijvoorbeeld bij een steunregeling voor onderzoek en
ontwikkeling in de staalsector.
3
Gelieve de secor te specificeren in punt 4.2.





Opheffing van een ernstige
verstoring in de economie
Instandhouding van het erfgoed
Cultuur

2.3. Steunregeling – Individuele steun4
2.3.1. Heeft de aanmelding betrekking op een steunregeling?
X


ja

Zo ja, wijzigt de regeling een bestaande steunregeling?
X



nee

ja

nee

Zo ja, is aan de voorwaarden voor de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure
ingevolge artikel 4, lid 2 van uitvoeringsverordening (EG) nr. (…) van (…) voldaan?
ja

X

nee



Zo ja, gelieve het formulier voor vereenvoudigde aanmelding in te vullen (zie
bijlage II).



Zo niet, gelieve het onderhavige formulier in te vullen en aan te geven of de
oorspronkelijke regeling die thans wordt gewijzigd, bij de Commissie is aangemeld.
X


ja

nee

Zo ja, gelieve te vermelden:

Nummer van de steun: Het nummer van de POP
goedkeuringsbeschikking....................................................................................………
……………..
Datum van goedkeuring door de Commissie (referentie van de brief van de
Commissie (SG(..)D/…):
.…/…./……………………………………………………………………………………
Datum van de oorspronkelijke regeling:
……………………………………………………………………………
Gelieve te specificeren welke wijzigingen in de oorspronkelijke regeling zijn
aangebracht en waarom: Het betreft uitsluitend de ophoging van het budget
(top up) bedrag van maatregelfiche 121 van het Nederlandse
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 waaruit deze steunregeling
wordt gefinancierd. ………………………….…………………………………………………
2.3.2

Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun?
ja
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X

nee

Zo ja, gelieve het passende vakje hieronder aan te kruisen

Overeenkomstig artikel 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999)
wordt onder individuele steun, steun verstaan die niet wordt toegekend op grond van een steunregeling alsook steun die
op grond van een steunregeling wordt toegekend en moet worden aangemeld.

steun op basis van een regeling die individueel moet worden aangemeld
Referentie van de goedgekeurde regeling:
Benaming
: .....................……………………………..............................
Nummer van de steunregeling: : .................................................……………..……….……...
Goedkeuringsbrief van de Commissie: ……........…………………………..………………...

individuele steun die niet op een regeling is gebaseerd:

2.3.3. Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun of een steunregeling die uit hoofde van
een vrijstellingsverordening is aangemeld?

Nee
Zo ja, gelieve het passende vakje aan te kruisen:

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen5. Gelieve het formulier aanvullende informatie van deel III.1 te
gebruiken.

Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun6. Gelieve het formulier
aanvullende informatie van deel III.2 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun7. Gelieve het
formulier aanvullende informatie van deel III.3 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 1
van 02.01.2004).

5
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en
88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
6
Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en
88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20.
7
Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun, PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3 en PB L 349 van
24.12.2002, blz. 126.

3. NATIONALE RECHTSGROND
3.1. Vermeld de nationale rechtsgrond, de uitvoeringsbepalingen en hun respectievelijke
referentiebronnen:
Titel: artikel 2:37 in samenhang met bijlage 2, hoofdstuk 2, van de Regeling LNV-subsidies
Referentie (indien van toepassing): nvt
3.2.Vermeld het document / de documenten die als bijlage aan deze aanmelding zijn gehecht:
X een afschrift van de relevante bepalingen van de definitieve tekst(en) van de rechtsgrondslag
(of, indien mogelijk, een web link) : www.overheid.nl (gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr.
33), ook te vinden via: www.hetlnvloket.nl
een afschrift van de relevante bepalingen van de ontwerptekst(en) van de rechtsgrondslag (of,
indien mogelijk, een web link)

3.3. Indien de rechtsgrondslag een definitieve tekst betreft, wordt in deze definitieve tekst dan
bepaald dat de steunverlenende instantie de steun pas kan verlenen nadat de Commissie deze
heeft goedgekeurd ("stand still"-bepaling)?
X
ja
nee
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is met de Commissie afgesproken
dat voor het POP 2 geen betalingen worden verricht vóór de goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Dit is vastgelegd in artikel 1:20, tweede lid, van de Regeling LNV-subsidies

4. BEGUNSTIGDEN
4.1. Vestigingsplaats van de begunstigde(n)
X

in (een) niet-gesteunde regio('s)
in (een) regio/regio's die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3,
onder c) van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 3 of lager)
in een regio('s) die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3, onder a)
van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 2 of lager)
gemengd: specificeer ................................................................……………………………….

4.2. Sector(en) van de begunstigde(n):
X

.....................
Niet aan een bepaalde sector gebonden
..................... A
Landbouw
..................... B
Visserij en aquacultuur
..................... C
Winning van delfstoffen
..................... 10.1 Steenkool
..................... D
Industrie
……………17
Textiel
……………21
Pulp en papier
……………24
Chemische en farmaceutische industrie
……………24.7
Kunstmatige vezels

……………27.1
Staal 8
……………29
Industriële machines
……………DL
Elektrische en optische apparaten en instrumenten
……………34.1
Motorvoertuigen
……………35.1
Scheepsbouw
…………… Diverse industrie, gelieve te specificeren:………………………………
..................... E
Elektriciteit-, gas- en watervoorziening
..................... F
Bouwnijverheid
..................... 52
Detailhandel
..................... H
Hotels en restaurants (toerisme)
..................... I
Vervoer
……………60
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
……………60.1 Vervoer per spoor
……………60.2 Overig vervoer te land
……………61.1
Zee- en kustvaart
……………61.2 Binnenvaart
……………62 Luchtvaart
..................... 64
Post en telecommunicatie
..................... J
Financiële instellingen
..................... 72
Activiteiten in verband met computers
..................... 92
Cultuur, sport en recreatie
……………
Overige, te specificeren overeenkomstig de bedrijfsindeling van NACE
rev.1.19: …………

4.3. Indien het individuele steun betreft:
nvt
Naam van de begunstigde: ……………………………………………………………………...
Aard van de begunstigde onderneming:……………………………………………………………………………...
KMO
Aantal werknemers
Jaaromzet
Jaarbalans
Zelfstandigheid

: .......................................................………………………………...
: ......................................................………………………………….
: ......................................................…………………………….…...
: ……………………………………………………………………………………..

(Gelieve een verklaring op erewoord overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie
betreffende KMO's10 of andere bewijsstukken bij te voegen ter staving van de bovenstaande
gegevens: .....................................................................................................……………………………
grote onderneming
onderneming in moeilijkheden11

4.4. Indien het een steunregeling betreft:
Aard van de begunstigde ondernemingen:

8

Bijlage B bij de mededeling van de Commissie – Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten PB C 70 van 19.3.2002, blz.8.
9
NACE rev. 1.1 is de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.
10
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en microondernemingen, PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36 en ontwerp-verordening (EG) nr. …/. van de Commissie tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft het toepassingsbereik ervan om zodoende steun ten behoeve van
onderzoek en ontwikkeling in te sluiten.
11
Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen
in moeilijkheden, PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.

X

alle ondernemingen (grote ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen)
uitsluitend grote ondernemingen
kleine en middelgrote ondernemingen
middelgrote ondernemingen
kleine ondernemingen
micro-ondernemingen
de volgende begunstigde ondernemingen: ......................................................................………………..

NB: de steun staat in beginsel open voor alle ondernemingen, maar in de praktijk zullen vooral kleine en
middelgrote ondernemingen begunstigde zijn omdat de primaire landbouwsector grotendeel bestaat uit
dergelijke ondernemingen.
Geschat aantal begunstigde ondernemingen:

X

minder dan 10
van 11 tot en met 50
van 51 tot en met 100
van 101 tot en met 500
van 501 tot en met 1000
meer dan 1000

5. BEDRAG VAN DE STEUN/JAARLIJKSE UITGAVEN
In geval van individuele steun, vermeld het totaalbedrag van elke betrokken maatregel:
nvt…………………………………………………………………………………………………………
In geval van een steunregeling, vermeld het jaarlijkse bedrag van de uitgetrokken begrotingsmiddelen
en het totaalbedrag (in nationale valuta):
De steun wordt gefinancierd uit het top-up bedrag (€ 347,6 miljoen waarvan € 215 miljoen voor energieinnovaties) van maatregel 121 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Verwijderd: 32
Verwijderd: 200

Voor belastingmaatregelen, gelieve een jaarlijkse en een totale raming te geven van de gederfde
inkomsten door belastingvrijstellingen voor de door de aanmelding bestreken periode:
nvt…………………………………………………………………………………………………………
Indien de begroting niet jaarlijks wordt vastgesteld, gelieve te specificeren op welke periode zij
betrekking heeft:
2007-2015
Indien de aanmelding wijzigingen in een bestaande steunregeling aanbrengt, vermeld de budgettaire
gevolgen van deze wijzigingen:
nvt………………………………………………………………………………………………

6. AARD VAN DE STEUN EN FINANCIERINGSMETHODE
Specificeer de aard van de steun die aan de begunstigde onderneming(en) ter beschikking wordt gesteld
(in voorkomend geval voor elke maatregel):
X

Rechtstreekse subsidie
Zachte lening (geef bijzonderheden over de gestelde zekerheid)
Rentesubsidie
Belastingvoordeel (b.v. belastingvermindering, grondslagvermindering, tariefsvermindering,
uitstel). Gelieve te specificeren: ............................................…………………………

Verwijderd: 2013

Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen
Verstrekking van risicokapitaal
Afschrijving van schulden
Garantie (geef onder andere informatie over de lening of andere financiële transactie die door
de garantie wordt gedekt, de gestelde zekerheid en de verschuldigde premie)
Overige. Gelieve te specificeren:…………………………………………………………....
Geef voor ieder steuninstrument een nauwkeurige beschrijving van de toepassingsregels en
-voorwaarden, in het bijzonder de hoogte van de steun en de fiscale behandeling; vermeld of de
steun automatisch wordt toegekend zodra aan bepaalde criteria is voldaan (zo ja, gelieve deze
criteria te vermelden) of dat de steunverlenende autoriteiten een zekere discretionaire
bevoegdheid hebben.
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 121 (modernisering landbouwondernemingen, onderdeel Investeringen energie-innovatie
glastuinbouw) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89 van Verordening
(G) nr. 1698/2005.
De toepassingsregels en –voorwaarden zijn derhalve die van de maatregelen 121 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma.
De investering dient te leiden tot de instandhouding en verbetering van het natuurlijk milieu (art 2:37,
eerste lid, onderdeel d, van de Regeling LNV-subsidies). De nadere voorwaarden voor subsidieverlening
staan vermeld in de artikelen 2:37, tweede en derde lid, en 2:41, en bijlage 2, hoofdstuk 2,
(marktintroductie energie-innovaties), van de Regeling LNV-subsidies www.hetlnvloket.nl.
De maatregel kent twee typen steun:
Onderdeel a: Investeringen in energiesystemen die tot tenminste 10% reductie leiden van CO2-emissie
uit de glasopstanden van de glastuinbouwondernemingen of uit de glasopstanden van het
samenwerkingsverband. De aanvraag voor steun wordt gerangschikt op grond van de grootte van de
bijdrage aan de doelstelling van de steun.
Onderdeel b: Investeringen in semi-gesloten kassystemen welke tot tenminste 25% reductie leiden van
CO2 emissie uit de glasopstanden van de glastuinbouwondernemingen of uit de glasopstanden van het
samenwerkingsverband; de CO2-reductie wordt getoetst aan een door de minister vastgesteld
rekenmodel. De steun wordt toegekend indien de CO2-reductie 25% bedraagt.
De hoogte van de steun bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
Per kalenderjaar wordt bepaald wanneer aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend en op
welke wijze deze worden gerangschikt.
De rekenformule is opgenomen in de bijlage bij het Openstellingsbesluit LNV-subsidies.
Specificeer de financiering van de steun: indien de steun niet uit de algemene begroting van de
overheid/regio/gemeente wordt gefinancierd, zet de wijze van financiering uiteen:
nvt
Parafiscale heffingen of belastingen die voor een andere begunstigde dan de overheid bestemd
zijn. Gelieve een volledige beschrijving te geven van de heffingen en van de
producten/activiteiten waarover zij worden geheven. Specificeer met name of uit andere
lidstaten ingevoerde producten aan heffingen worden onderworpen. Voeg als bijlage een
afschrift van de rechtsgrondslag van de heffingen toe. ………………………………………
Geaccumuleerde reserves
Openbare ondernemingen
Andere (specificeer) …………………………………………………………………………

7. DUUR
7.1. Individuele steun:

nvt
Vermeld de datum waarop de steun ten uitvoer zal worden gelegd (Indien de steun in tranches wordt
toegekend, vermeld de datum van iedere tranche)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Specificeer de duur van de maatregel waarvoor de steun wordt verleend, indien van toepassing
…..……………………………………………………………………………….…………………….

7.2. Steunregeling:
Vermeld de aanvangsdatum voor verlening van de steun
Deze steun heeft tot doel aanvullende financiering te verschaffen voor plattelandsontwikkeling
waarvoor overeenkomstig het Plattelandsontwikkelingsprogramma (2007-2013) communautaire steun
wordt verleend (artikel 89 van Verordening 1689/2005) Steunaanvragen kunnen voor het eerst worden
ingediend vanaf 16 april 2007.
Overeenkomstig de afspraken met de Commissie en overeenkomstig artikel 1:20, tweede lid, van de
Regeling LNV-subsidies worden betalingen verricht na goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Vermeld de einddatum voor verlening van de steun
De steun kan alleen worden verleend binnen de programmeringsperiode van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, welke loopt tot en met 31 december 2013.
Indien de duur van de regeling langer is dan zes jaar, gelieve aan te tonen dat een langere periode
noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de regeling te bereiken.
De steun is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en volgt daarmee de duur van het
programma tot en met 31 december 2015.

8.

CUMULERING VAN VERSCHILLENDE SOORTEN STEUN

Kan de steun worden gecumuleerd met steun die op grond van andere plaatselijke regionale, nationale
of communautaire regelingen wordt toegekend voor het dekken van dezelfde subsidiabele kosten?
X

ja

nee

Zo ja, geef aan welke regels zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de cumuleringsregels worden
nageleefd:
Op grond van artikel 1:16 van de Regeling LNV-subsidies wordt cumulering en overcompensatie
voorkomen. Ondernemingen die voor dezelfde energie-innovatie op grond van de tijdelijke
energieregeling markt en innovatie worden gesubsidieerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

9. BEROEPSGEHEIM
Bevat de aanmelding vertrouwelijke informatie die niet aan derden mag worden bekendgemaakt?
ja

X

nee

Zo ja, gelieve aan te geven welke delen vertrouwelijk zijn en waarom:
................................................................................................................................................................
Zo niet, dan zal de Commissie haar besluit bekendmaken zonder de lidstaat te raadplegen.

Verwijderd: 2013

10. VERENIGBAARHEID VAN DE STEUN

Gelieve aan te geven welke bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten
die van toepassing zijn op staatssteun, een uitdrukkelijke rechtsgrondslag voor de goedkeuring van de
steun zouden kunnen vormen (in voorkomend geval voor elke maatregel) en het/de relevante
formulier(en) aanvullende informatie van deel III in te vullen.
KMO-steun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG)
nr. 70/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen
Steun voor KMO’s in de landbouwsector
Opleidingssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
68/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen

nr.

Werkgelegenheidssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding van een steunregeling overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen

X

Regionale steun
Steun vallend onder de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten
Steun voor onderzoek en ontwikkeling
Reddingssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Steun voor de productie van audiovisuele werken
Steun voor milieubescherming
Steun en risicokapitaal
Steun in de landbouwsector
Steun in de vervoersector
Steun voor visserij en aquaculuur

Wanneer de bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten die van
toepassing zijn op staatssteun geen uitdrukkelijke grondslag vormen voor de goedkeuring van de
steuntypen waarop dit formulier betrekking heeft, wordt u verzocht naar behoren te motiveren waarom
de steun als verenigbaar met het EG-Verdrag kan worden beschouwd, onder verwijzing naar de
toepasselijke vrijstellingsclausule van het EG-Verdrag (artikel 86, lid 2, artikel 87, lid 2, onder a) of b),
artikel 87, lid 3, onder a), b), c) of d)) en onder verwijzing naar andere specifieke bepalingen met
betrekking tot landbouw en vervoer.

11. OUTSTANDING RECOVERY ORDERS
N.v.t.

In the case of individual aid has any potential beneficiary of the measure received state aid which is the
subject of an outstanding recovery order by the Commission?
yes

no

Deel II

 BEKNOPTE INFORMATIE TER BEKENDMAKING IN HET PUBLICATIEBLAD
Maatregel 121, energie-innovaties
Nummer van de steun:
Lidstaat:
Regio:
Benaming en doel van de steun
van de steunregeling of naam van
de onderneming die induviduele
steun ontvangt (steun op grond
van een rgeling die niettemin
individueel moet worden
aangemeld en steun die niet op
grond van een steunregling wordt
verleend)
Rechtsgrondslag:

Voorziene jaarlijkse uitgaven of
totaalbedrag van de verleende
individuele steun

Nederland
Investeringen energie-innovatie glastuinbouw

Titel: artikel 2:37 in samenhang met bijlage 2, hoofdstuk 2, van
de Regeling LNV-subsidies
Steunregeling
Voorziene
De steun wordt gefinancierd uit het jaarlijkse
uitgaven
top-up bedrag (€ 347,6 miljoen,
waarvan € 215miljoen voor energieinnovaties) van maatregel 121 van
het
Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013
Totaalbedrag:
Individuele steun -

Duur:
Maximale steunintensiteit van de
individuele steun of steunregeling
Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit
die de steun verleent

Totaalbedrag
van elke
maatregel

Eur 347,6
miljoen

Verwijderd: 332
Verwijderd: 32
Verwijderd: 200miljoen

Eur 347,6
miljoen
Eur…….
Miljoen

2007-2015
40%
Alle sectoren: beperkt tot landbouw
Of beperkt tot bijzondere sectoren als
genoemd in de ‘Algemene Informatie’, (Deel
I, punt 4.2.)
ministerie van Economische Zaken, voorheen het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verwijderd: 332

Verwijderd: 2013

 DEEL III 12
 INFORMATIEFORMULIER LANDBOUW

Dit formulier voor de aanmelding van staatssteun mag alleen worden gebruikt voor activiteiten in
verband met de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten als omschreven in punt 6
van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007201312. De specifieke regels voor staatssteun in de landbouw zijn niet van toepassing op
maatregelen in verband met de verwerking van producten van bijlage I tot producten die niet onder
bijlage I vallen. Gelieve voor dergelijke maatregelen het toepasselijke aanmeldingsformulier in te
vullen.
Energie-innovaties, 121
1.

BETROKKEN PRODUCTEN

Is de maatregel van toepassing op een van de volgende producten waarvoor nog geen
gemeenschappelijke marktordening geldt:
aardappelen (andere dan voor de zetmeelproductie),
paardenvlees,
koffie,
kurk,
van alcohol afgeleide azijn?
X

2.

De maatregel is op geen van de genoemde producten van toepassing.

STIMULEREND EFFECT

A.

Steunregelingen

2.1. Wordt de steun in het kader van een steunregeling uitsluitend toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de
Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.2. Als de steunregeling automatisch en zonder verdere administratieve handelingen recht geeft op
steun, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de
Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?
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Niet van toepassing
ja

neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.3. Als voor de steunregeling een aanvraag moet worden ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a)
de steunregeling moet zijn ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EGVerdrag zijn aangemerkt;
b)
de steunaanvraag moet naar behoren zijn ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit;
c)
de betrokken bevoegde autoriteit moet de aanvraag hebben aanvaard en zich daarbij tot
steunverlening hebben verplicht, met uitdrukkelijke vermelding van het te betalen
steunbedrag of van de wijze waarop de steun wordt berekend; de bevoegde autoriteit
mag een aanvraag slechts aanvaarden als de voor de betrokken steunmaatregel of
steunregeling beschikbare begrotingsmiddelen niet zijn opgebruikt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
B. Individuele steun
nvt
2.4. Zal individuele steun die buiten een regeling valt, uitsluitend worden toegekend voor
activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de in punt 2.3, onder
b) en c), genoemde voorwaarden is voldaan?
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
C. Compenserende steun
2.5. Is de steunregeling van compenserende aard?
ja

X

neen

Zo ja, dan zijn de bovenstaande punten A en B niet van toepassing.
3.

AARD VAN DE STEUN

Welke soort(en) steun omvat de geplande maatregel?
MAATREGELEN VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
A.

Steun voor investeringen in landbouwbedrijven

DEEL III. 12. A
FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE STEUN VOOR INVESTERINGEN IN
LANDBOUWBEDRIJVEN
Dit aanmeldingsformulier moet worden gebruikt voor de investeringen in landbouwbedrijven als
bedoeld in punt IV.A van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de
bosbouwsector 2007-201313.
Energie-innovatie, 121
1.

DOELSTELLINGEN VAN DE STEUN
1.1.

Welke van de onderstaande doelstellingen worden met de investering beoogd:
verlaging van de productiekosten;
verbetering en omschakeling van de productie;
verhoging van de kwaliteit;
X

bescherming en verbetering van het milieu, inachtneming van de normen inzake hygiëne
en dierenwelzijn;
bevordering van de diversificatie van de landbouwactiviteiten.
andere (gelieve te specificeren).

Als de investering andere doelstellingen heeft, wijzen wij erop dat steun voor investeringen in
landbouwbedrijven waarmee geen enkele van de bovengenoemde doelstellingen wordt beoogd,
niet is toegestaan.
1.2.

Betreft de steun gewone vervangingsinvesteringen?
ja

X

neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat voor gewone vervangingsinvesteringen geen steun voor
investeringen in landbouwbedrijven mag worden verleend.
1.3.

Heeft de steun betrekking op investeringen ten behoeve van producten waarvoor in
het kader van een uit het ELGF gefinancierde gemeenschappelijke marktordening (inclusief de
regelingen inzake rechtstreekse steunverlening) op het niveau van individuele landbouwers,
landbouwbedrijven of verwerkende bedrijven productiebeperkingen of beperkingen op
communautaire steunverlening gelden, en die de productie boven het op grond van deze
beperkingen toegestane niveau zouden doen uitkomen?
ja

X

neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat volgens punt 37 van de richtsnoeren geen steun voor dit soort
investeringen mag worden verleend .
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2.

BEGUNSTIGDEN

Wie zijn de begunstigden van de steun?
X

3.

landbouwers;
producentengroeperingen;
andere (gelieve te specificeren).
……………………………………………………

STEUNINTENSITEIT
3.1. Vermeld de maximale overheidssteun, uitgedrukt als percentage van het bedrag aan
subsidiabele investeringen:
f) 40% voor investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en –
verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het
welzijn van landbouwhuisdieren, met betrekking tot uitgaven die worden gedaan binnen de
termijnen voor de omzetting van pas ingestelde minimumnormen;

3.2.

Hebben de meerkosten, in het geval van investeringen die leiden tot extra kosten in verband
met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op
veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, uitsluitend
betrekking op investeringen die verder gaan dan de huidige minimumnormen van de
Gemeenschap, op investeringen die worden gedaan om aan pas ingevoerde minimumnormen
te voldoen, of op aanvullende subsidiabele kosten die noodzakelijk zijn om deze doelstellingen
te bereiken, zonder dat de productiecapaciteit erdoor stijgt?
X

3.3

ja

neen

Heeft, in het geval van investeringen die worden gedaan met het oog op de tenuitvoerlegging
van Richtlijn 91/676/EEG, de beoogde steunintensiteit uitsluitend betrekking op noodzakelijke
en aanvullende subsidiabele kosten en geldt zij niet voor investeringen die een stijging van de
productiecapaciteit tot gevolg hebben?

Nvt
ja
3.4.

neen

Is, in het geval van investeringen die jonge landbouwers doen om aan bestaande
communautaire of nationale normen te voldoen, de steun beperkt tot de extra kosten die
binnen 36 maanden na de datum van vestiging worden gemaakt in verband met de
tenuitvoerlegging van de norm?

Nvt
ja
4.
4.1.

neen

SUBSIDIABILITEITSCRITERIA
Is bepaald dat de steun uitsluitend mag worden toegekend aan landbouwbedrijven
die niet in moeilijkheden verkeren?
X ja

neen

4.2.

Is het de bedoeling dat de steun wordt verleend voor de vervaardiging en de afzet
van producten die melk of zuivelproducten imiteren of vervangen?
X

ja

5.

neen

SUBSIDIABELE UITGAVEN

5.1.

Hebben de subsidiabele uitgaven betrekking op:
X
X

X

de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;
de aankoop of huurkoop van machines en uitrusting, met inbegrip van
computerprogrammatuur, ten belope van de marktwaarde van het goed, met
uitzondering van de kosten in verband met het huurkoopcontract, zoals belastingen,
marge voor de verhuurder, herfinancieringskosten, algemene kosten,
verzekeringskosten, enz.;
algemene kosten in verband met de twee genoemde uitgavenposten (bijvoorbeeld
honoraria van architecten, ingenieurs en deskundigen, haalbaarheidsstudies, het
verkrijgen van octrooien en licenties)?

Goedkeuring wordt gevraagd voor alle bovengenoemde drie categorieën kostenposten. Voor de
precieze subsidiabele uitgaven, die passen binnen de hierboven beschreven subsidiabele
uitgaven, zij verwezen naar artikel 2:40 van de Regeling LNV-subsidies en de in bijlage 2,
hoofdstuk 2, (marktintroductie energie-innovaties) bij de Regeling LNV-subsidies opgenomen
subsidiabele uitgaven.
5.2.

Wordt er steun verleend voor de aankoop van tweedehands materieel?
ja

5.3.

X

neen

Zo ja, is de betrokken aankoop alleen subsidiabel voor kleine en middelgrote ondernemingen
met een beperkte technische startbasis en weinig kapitaal?

Nvt
ja
5.4

neen

Zijn de aankoop van productierechten, dieren en eenjarige gewassen, alsmede de aanplant van
eenjarige gewassen van de steun uitgesloten?
X

ja

neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat krachtens punt 29 van de richtsnoeren geen steun mag
worden verleend voor deze uitgavenposten.
5.5.

Wordt het deel van de subsidiabele kosten van de investering dat wordt gevormd door de
aankoop van andere grond dan bouwgrond, beperkt tot 10 %?

Vraag niet van toepassing: aankoop van grond is niet subsidiabel.
ja

neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze beperking tot 10 % krachtens punt 29 van de
richtsnoeren een van de voorwaarden is om voor steun in aanmerking te komen.

6.

STEUN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN TRADITIONELE LANDSCHAPPEN EN GEBOUWEN

N.v.t.

6.1.

Heeft de steun betrekking op investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel
hebben van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven?
ja

neen

overige vragen zijn derhalve niet van toepassing
6.1.1.

Zo ja, wat is het beoogde steunpercentage (max. 100 %) :
……………………………

6.1.2

Omvatten de subsidiabele uitgaven ook de vergoeding van werken die de landbouwer of zijn
personeel uitvoeren?
ja

6.1.3

neen

Zo ja, zal die vergoeding beperkt zijn tot 10 000 euro per jaar?
ja

neen

6.1.4

Zo neen, geef een verantwoording voor de overschrijding van dit maximumbedrag.

6.2.

Heeft de steun betrekking op investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel
hebben van productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven?
ja

6.2.1.

Zo ja, leidt de betrokken investering tot een verhoging van de productiecapaciteit van het
bedrijf?
ja

6.2.2.

neen

neen

Wat zijn de maximale steunpercentages voor deze soort investeringen?

Vraag niet van toepassing, zie antwoord op vraag 6.2
Investeringen zonder capaciteitsverhoging:
Maximumpercentage voor probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in
artikel 36, onder a), punten i), ii), of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005
(max. 75 %): ……….……………..
Maximumpercentage voor de andere gebieden (max. 60 %): ….…………………..
Investeringen met capaciteitsverhoging:
Maximumpercentage bij gebruik van hedendaagse materialen (max.: zie punt
3.1.): ………………….
Maximumpercentage bij gebruik van traditionele materialen, uitgedrukt als
percentage van de extra kosten (max. 100 %): …………..
7.

VERPLAATSING VAN LANDBOUWBEDRIJFSGEBOUWEN IN HET ALGEMEEN BELANG

N.v.t.
7.1.

Is de verplaatsing het gevolg van een onteigening?
ja

neen

7.2.

Wordt de verplaatsing gerechtvaardigd door een in de rechtsgrond omschreven reden van
algemeen belang?
ja

neen

Hierbij wijzen wij erop dat het algemeen belang ten behoeve waarvan het landbouwbedrijf
wordt verplaatst, in de rechtsgrond moet zijn toegelicht.
7.3.

Bestaat de verplaatsing gewoon uit het uit elkaar halen, het verhuizen en het weer oprichten
van bestaande installaties?
ja

neen

7.3.1.

Zo ja, wat is de steunintensiteit? (max. 100 %)
…………………………………………………….

7.4.

Levert de verplaatsing de landbouwer modernere installaties op?
ja

7.4.1.

neen

Zo ja, wat is de eigen bijdrage van de landbouwer, uitgedrukt als percentage van de
meerwaarde van de installaties na de verplaatsing?
in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36, onder a), punten i), ii), of
iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 50 %):
…………………………
in de andere gebieden (min. 60 %):
…………………………………..
voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36,
onder a), punten i), ii), of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 45 %):
……………………………………
voor jonge landbouwers in de andere gebieden (min. 55 %):
……………………………………

7.5.

Leidt de verplaatsing tot een toename van de productiecapaciteit?
ja

7.5.1.

neen

Zo ja, wat is de eigen bijdrage van de landbouwer, uitgedrukt als percentage van de uitgaven
die op de toename betrekking hebben?
in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36, onder a), punten i), ii), of
iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 50 %):
…………………………
in de andere gebieden (min. 60 %):
…………………………………..
voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36,
onder a), punten i), ii), of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 45 %):
……………………………………
voor jonge landbouwers in de andere gebieden (min. 55 %): ……………………………………

8.
8.1.

OVERIGE GEGEVENS
Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de beoogde
staatssteun coherent is met het(de) desbetreffende plan(nen) voor plattelandsontwikkeling?

ja

neen

Nvt
Achtergrond:
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 121 (modernisering landbouwbedrijven, onderdeel steun voor investeringen in energieinnovaties) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89 van Verordening (G)
nr. 1698/2005.
De Commissie wordt dan ook verzocht de gewijzigde steunmaatregel overeenkomstig artikel 89 van
Verordening (G) nr. 1698/2005 goed te keuren als onderdeel van de in artikel 16 van Verordening (EG) nr.
1689/2005 bedoelde programmaring voor plattelandsontwikkeling.
Voor de achtergrond van deze steunmaatregel zij verwezen naar de bijlage bij deze steunmaatregel en
maatregelfiche 121 van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.
Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de
landbouwrichtsnoeren.
8.2.

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de steun wordt
toegespitst op duidelijk omschreven doelstellingen die aansluiten bij onderkende structurele en
territoriale behoeften en structurele nadelen?
X

ja

neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.
Zie bijlage bij dit formulier
Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 36 van de
landbouwrichtsnoeren.

Bijlage bij informatieformulier III.12.A. vraag 8.2 ‘marktintroductie- energie-innovaties’
Relatie met POP-2
Deze steunmaatregel maakt als aanvullende nationale financiering als bedoeld in artikel 89 van
Vo. 1698/2005 onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
(POP-2).
In hoofdstuk 5.3.1 van het POP-2 is beschreven dat Nederland landbouwbedrijven wil ondersteunen bij
het voldoen aan maatschappelijke randvoorwaarden. Aangegeven is dat Nederland het POP-2 ook wil
gebruiken om bedrijven te ondersteunen bij gerichte investeringen om energiebesparing en reducties
van broeikasgasemissies te realiseren.
In bijlage 4 bij het POP-2 is in maatregel 121 (bedrijfsmodernisering: onderdeel B Verduurzaming landen tuinbouw) beschreven dat Nederland landbouwbedrijven wil ondersteunen bij het verder
verduurzamen van de productie door het verminderen van de milieubelasting. Het verder verlagen
van de emissies van broeikasgassen wordt hierbij expliciet genoemd. Aangegeven is dat voor wat betreft
het terugdringen van de emissies van broeikasgassen en de inzet van duurzame energiebronnen in de
glastuinbouw, de voorkeur uitgaat naar het ondersteunen van ondernemers die investeren in
risicovollere innovatieve technieken en concepten gericht op CO2-reductie. Het betreft hier innovatieve
technieken en concepten die een marktintroductie van maximaal 15% kennen.
In de beschrijving van maatregel 121 is aangegeven dat de steunbedragen voor het soort investeringen
waar het hier over gaat, hoger kunnen zijn dan €400.000 per bedrijf per drie jaar.
Hoofddoelen van Onderdeel B Verduurzaming land- en tuinbouw, sub-onderdeel
‘marktintroductie energie-innovaties’
Stimuleren en versnellen van de vroege marktintroductie van energie-innovaties gericht op
CO2-reductie, welke in dat kader een bijdrage vormen aan:
• het tot stand komen van de energieneutrale glastuinbouw met een zo laag mogelijk gebruik van
fossiele brandstoffen en zo min mogelijk emissie van broeikasgassen;
• verbetering en optimalisering van het (teelt)technisch en/of economisch perspectief van de
innovatieve energiesystemen en –concepten, en
• de (door)ontwikkeling naar inpasbare energiesystemen en -concepten op de
glastuinbouwbedrijven die tevens tot verlaging van productiekosten leiden.
Voor de beschrijving van de subsidiabele activiteiten van het onderdeel ‘martkintroductie energieinnovaties’zij verwezen naar artikel 2:40 van de Regeling LNV-subsidies en de in bijlage 2, hoofdstuk 2
(marktintroductie energie-innovaties) bij de Regeling LNV-subsidies opgenomen lijst met subsidiabele
uitgaven (zie tevens punt 5.1 van formulier deel III.12.A).
Reden van deze steunmaatreqel
De glastuinbouw, welke met name in het westen van Nederland is gesitueerd, heeft in het kader van het
energietransitiebeleid, de ambitie dat vanaf 2020 nieuw te bouwen kassen energieneutraal zijn. De
overheid steunt deze ambitie. Om deze ambitie binnen bereik te krijgen worden innovatieve
energiesystemen en -concepten ontwikkeld.
Ondersteuning middels deze steunmaatregel is nodig, omdat innovatieve energiesystemen en concepten (de energie-innovaties), ook na toepassing door de allereerste innovatoren, zich kenmerken
door hoge meerinvesteringen en lange terugverdientijden. Wanneer de consequenties voor de teelt en
de bedrijven van de innovatieve energiesystemen en -concepten breder bekend en geaccepteerd zijn,
en het kostenniveau door schaalvoordelen, optimalisaties en leereffecten verder verlaagd is, is een
bredere doorbraak in toepassing door een grotere groep glastuinbouwondernemers mogelijk, en
daarmee een substantiële CO2-reductie realiseerbaar.

Door toepassing van de innovatieve energiesystemen en -concepten kan de glastuinbouw
versneld minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, hetgeen een bijdrage levert aan
het terugdringen van de emissies van broeikasgassen en een structurele oplossing biedt voor
de hoge gasprijzenproblematiek.
De grondslag voor deze steunmaatregel is derhalve punt 32 van onderdeel IV.A.2 van de
Landbouwrichtsnoeren in samenhang met artikel 4, tweede lid, onderdeel e, van Verordening
1857/2006 (steun voor investeringen waarbij het gaat om extra kosten in verband met
milieubescherming en –verbetering). Daarmee is de beperkende voorwaarde van artikel 4,
negende lid, van verordening 1857/2006 inzake het maximale steunbedrag niet van toepassing.
Hoogte van het subsidiebedrag
Gegeven de omvang van bedrijven in de glastuinbouw14 en de hoge kosten van de investering in
innovatieve energiesystemen en -concepten in de beginfase van de marktintroductie, zal her
steunbedrag per landbouwbedrijf in veel gevallen het maximum overstijgen van €400.000 per
bedrijf per drie jaar genoemd in artikel 4 inzake investeringen in landbouwbedrijven van Verordening
(EG) nr. 1857/2006, inzake staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die
landbouwproducten produceren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.
Voor bijvoorbeeld semi-gesloten kassystemen komt de meerinvestering op ca € 40/m2 oftewel, ca € 2
mln. op een bedrijf van 5 ha; waarmee bij een subsidiepercentage van 40% de subsidie uitkomt op rond €
800.000. Voor aardwarmteprojecten is de investering al snel in de orde van €4 mln tot €5 mln waarmee
de subsidie bij genoemd percentage €1,6 mln tot €2 mln zou bedragen. Ook vergistingsprojecten
vragen een investering van enkele miljoenen Euro's.
Afzetmogelijkheden
De glastuinbouw opereert op de vrije markt, waarvoor er voor de producten afzetmogelijkheden zijn. Er
zijn geen beperkingen als gevolg van marktordeningen.

14
In de glastuinbouw vindt een voortdurend proces van schaalvergroting plaats. Zo is in de glastuinbouw de gemiddelde
oppervlakte glas per bedrijf toegenomen van minder dan een halve hectare in de sierteelt en minder dan een hectare in
de glasgroenteteelt begin jaren 70, tot 1,3 ha in de snijbloementeelt, 1,4 ha in de potplantenteelt en 2,3 ha in de
glasgroententeelt in 2005. Verwachting is dat de bedrijfsgrootte de komende 10 jaar groeit naar gemiddeld 2,5 ha glas,
echter met een grote spreiding in bedrijfsomvang. Bron: LEI, LEB 2006, p. 127

BIJLAGE I (Luchtwassystemen, 121)
Standaardformulier voor de aanmelding van staatssteun op grond van
artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag en voor het verstrekken van
informatie over onrechtmatige steun
Dit formulier dient te worden gebruikt voor de aanmelding, uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EGVerdrag, van nieuwe steunregelingen en individuele steun.. Dit formulier dient tevens te worden
gebruikt wanneer een maatregel die geen steunmaatregel is om redenen van rechtszekerheid bij de
Commissie wordt aangemeld.
De lidstaten worden eveneens verzocht dit formulier te gebruiken wanneer de Commissie om uitvoerige
informatie over onrechtmatige steun verzoekt.
Dit formulier bestaat uit drie delen:

I.

Algemene informatie: dit deel moet in alle gevallen worden ingevuld

II.

Beknopte informatie ter bekendmaking in het Publicatieblad

III.

Formulier aanvullende informatie per steuntype

Indien dit formulier niet correct wordt ingevuld, kan de aanmelding als onvolledig worden
teruggestuurd. Het ingevulde formulier moet door de permanente vertegenwoordiger van de betrokken
lidstaat schriftelijk bij de Commissie worden ingediend. Het moet aan de secretaris-generaal van de
Commissie worden gericht.
Indien de lidstaat voornemens is gebruik te maken van een bijzondere procedure welke in een van de
verordeningen, richtsnoeren, kaderregelingen en andere teksten op het gebied van staatssteun is
vastgesteld, dient tevens een afschrift van de aanmelding te worden toegezonden aan de
directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat van de Commissie.



DEEL I. ALGEMENE INFORMATIE

 AARD VAN DE AANMELDING

Betreft de op dit formulier verstrekte informatie:
X

een aanmelding ingevolge artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag?
mogelijke onrechtmatige steun15?
Zo ja, vermeld de datum van inwerkingtreding van de steun. Gelieve dit formulier, evenals het
relevante formulier aanvullende informatie in te vullen.
een maatregel die geen steunmaatregel vormt maar die om redenen van rechtszekerheid bij
de Commissie wordt aangemeld?
Vermeld hieronder de redenen waarom de aanmeldende lidstaat van mening is dat de maatregel
geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag. Gelieve de relevante
gedeelten van dit formulier in te vullen en alle noodzakelijke bewijsstukken over te leggen.
Een maatregel wordt niet als staatssteun beschouwd indien niet is voldaan aan een van de
voorwaarden van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Gelieve een uitvoerige beoordeling te
geven van de maatregel in het licht van de volgende criteria, waarbij u met name aandacht
besteedt aan de voorwaarde waaraan volgens u niet is voldaan:

 geen overdracht van openbare middelen (wanneer u bijvoorbeeld van mening bent dat de
maatregel niet aan de Staat kan worden toegerekend of dat wettelijke maatregelen ten
uitvoer worden gelegd zonder overdracht van openbare middelen);
 geen voordeel (bijvoorbeeld wanneer het beginsel van de particuliere marktinvesteerder
in acht wordt genomen);
 geen selectiviteit/specificiteit (bijvoorbeeld wanneer de maatregel ter beschikking staat
van alle ondernemingen, in alle sectoren van de economie, zonder territoriale beperking
en zonder onderscheid);
 geen vervalsing van de mededinging / geen ongunstige beïnvloeding van de
intracommunautaire handel (bijvoorbeeld wanneer de activiteit niet van economische
aard is of wanneer het een louter plaatselijke economische activiteit betreft).

15

Overeenkomstig artikel 1, onder f) van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz.
1) (hierna “procedureverordening”) wordt onder onrechtmatige steun nieuwe steun verstaan die in strijd met artikel 88,
lid 3, van het EG-Verdrag tot uitvoering wordt gebracht.

 1. IDENTITEIT

VAN DE AUTORITEIT OF
INSTANTIE DIE DE STEUN VERLEENT

1.1 Lidstaat
Nederland

1.2. Betrokken regio(s) (indien van toepassing)
n.v.t.

1.3
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verantwoordelijke contactpersoon
Naam
Adres
Telefoon
Fax
E-mail

: D.J. Jans / L.S. Ensink
: Postbus 20401 , 2500 EK Den Haag
: 070-3784358/4883
: 070-3786127
: d.j.jans@minlnv.nl / l.s.ensink@minlnv.nl

1.4 Verantwoordelijke contactpersoon bij de Permanente Vertegenwoordiging
Naam
Telefoon
Fax
E-mail

: N. Runia
: 0032-25110610
: : nynke.runia@minbuza.nl

1.5 Indien u wenst dat een afschrift van de ambtelijke brieven die door de Commissie aan de
lidstaat worden gericht ook naar andere nationale autoriteiten wordt gezonden, gelieve hun naam en
adres te vermelden
Naam : ...................................................................................................……………………...
Adres : ...................................................................................................……………………...

1.6 Gelieve aan te geven welke referentie van de lidstaat in de brieven van de Commissie moet
worden vermeld.
Het zaaknummer dat deze staatssteunmelding krijgt.

 2. BESCHRIJVING VAN DE STEUN

2.1 Benaming van de steun (of naam van de begunstigde onderneming in geval van individuele
steun)
Steun voor investeringen in luchtwasssystemen in stallen.

Het betreft hier steun aan bedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten, zie
punt IV.A.2 Landbouwrichtsnoeren, onderdeel 29, in samenhang met artikel 4, eerste lid, van
Verordening 1857/2006. Concreet betreft het steun voor investeringen voor extra kosten in verband met
milieubescherming en –verbetering, zie punt IV.A.2 Landbouwrichtsnoeren, onderdeel 32 en artikel 4,
tweede lid, onderdeel e, van Verordening 1857/2006. Voorgaande betekent dat de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu niet van toepassing is, zie hoofdstuk B,
definitie en toepassingsgebied, punt 7 (toepassingsgebied).
De in dit kader te steunen investeringen betreffen bovenwettelijke acties van de eindbegunstigden.
De steun voor in aanmerking komende luchtwassystemen zijn opgesomd in de Regeling ammoniak en
veehouderij.
2.2 Korte beschrijving van het doel van de steun
Gelieve de primaire doelstelling te vermelden en, in voorkomend geval, de secundaire
doelstelling(en):
Primaire doelstelling
(slechts één vakje
aankruisen)
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Regionale ontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling
Milieubescherming
Redding van ondernemingen in
moeilijkheden
Herstructurering van
ondernemingen in moeilijkheden
KMO’s
Werkgelegenheid
Opleiding
Risicokapitaal
Bevordering van de export en
internationalisering
Diensten van algemeen economisch
belang
Sectorale ontwikkeling17
Sociale ondersteuning van
individuele consumenten
Vergoeding van schade veroorzaakt

Secundaire doelstelling16

X

Een secundaire doelstelling is een doelstelling waarvoor de steun uitsluitend is bestemd, naast de primaire
doelstelling. Een regeling met als primaire doelstelling onderzoek en ontwikkeling kan bijvoorbeeld als secundaire
doelstelling kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) hebben indien de steun uitsluitend voor KMO's bestemd is.
De secundaire doelstelling kan tevens sectorgericht zijn, zoals bijvoorbeeld bij een steunregeling voor onderzoek en
ontwikkeling in de staalsector.
17
Gelieve de secor te specificeren in punt 4.2.






door natuurrampen of andere
buitengewone gebeurtenissen
Verwezenlijking van een belangrijk
project van gemeenschappelijk
Europees belang
Opheffing van een ernstige
verstoring in de economie
Instandhouding van het erfgoed
Cultuur

2.3. Steunregeling – Individuele steun18
2.3.1.Heeft de aanmelding betrekking op een steunregeling?
X


nee

Zo ja, wijzigt de regeling een bestaande steunregeling?
X



ja

ja

nee

Zo ja, is aan de voorwaarden voor de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure
ingevolge artikel 4, lid 2 van uitvoeringsverordening (EG) nr. (…) van (…) voldaan?
X

ja

nee



Zo ja, gelieve het formulier voor vereenvoudigde aanmelding in te vullen (zie
bijlage II).



Zo niet, gelieve het onderhavige formulier in te vullen en aan te geven of de
oorspronkelijke regeling die thans wordt gewijzigd, bij de Commissie is aangemeld.
ja


nee

Zo ja, gelieve te vermelden:

Nummer van de steun: Het nummer van de POP
goedkeuringsbeschikking.......................................................................................……
………………..
Datum van goedkeuring door de Commissie (referentie van de brief van de
Commissie (SG(..)D/…):
.…/…./……………………………………………………………………………………
Datum van de oorspronkelijke regeling:
……………………………………………………………………………
Gelieve te specificeren welke wijzigingen in de oorspronkelijke regeling zijn
aangebracht en waarom: Het betreft uitsluitend de ophoging van het budget
(top up) bedrag van maatregelfiche 121 van het Nederlandse
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 waaruit deze steunregeling
wordt gefinancierd. ………………………….…………………………………………………
2.3.2
18

Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun?

Overeenkomstig artikel 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999)
wordt onder individuele steun, steun verstaan die niet wordt toegekend op grond van een steunregeling alsook steun die
op grond van een steunregeling wordt toegekend en moet worden aangemeld.

ja


X

nee

Zo ja, gelieve het passende vakje hieronder aan te kruisen

steun op basis van een regeling die individueel moet worden aangemeld
Referentie van de goedgekeurde regeling:
Benaming
: .....................…………………………….............................
Nummer van de steunregeling: : .................................................……………..……….……...
Goedkeuringsbrief van de Commissie: ……........…………………………..……………….…………..

individuele steun die niet op een regeling is gebaseerd:

2.3.3 .Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun of een steunregeling die uit hoofde van een
vrijstellingsverordening is aangemeld?
Nee
Zo ja, gelieve het passende vakje aan te kruisen:

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen19. Gelieve het formulier aanvullende informatie van deel III.1 te
gebruiken.

Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun20. Gelieve het formulier
aanvullende informatie van deel III.2 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun21. Gelieve het
formulier aanvullende informatie van deel III.3 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 1
van 02.01.2004).
19
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
20
Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20.
21
Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun, PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3 en PB L 349 van
24.12.2002, blz. 126.

 3. NATIONALE RECHTSGROND
3.1. Vermeld de nationale rechtsgrond, de uitvoeringsbepalingen en hun respectievelijke
referentiebronnen:
Titel: artikel 2:37 in samenhang met bijlage 2, hoofdstuk 3, van de Regeling LNV-subsidies
Referentie (indien van toepassing):……………………………………………………………….
…………………………….............................................................……………………........………
………………………………………………………………….……………………………...
3.2.Vermeld het document / de documenten die als bijlage aan deze aanmelding zijn gehecht:
X een afschrift van de relevante bepalingen van de definitieve tekst(en) van de rechtsgrondslag
(of, indien mogelijk, een web link) : www.overheid.nl (gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr.
33), ook te vinden via: www.hetlnvloket.nl.

een afschrift van de relevante bepalingen van de ontwerptekst(en) van de rechtsgrondslag (of,
indien mogelijk, een web link)

3.3.Indien de rechtsgrondslag een definitieve tekst betreft, wordt in deze definitieve tekst dan
bepaald dat de steunverlenende instantie de steun pas kan verlenen nadat de Commissie deze heeft
goedgekeurd ("stand still"-bepaling)?
X
ja
nee
In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is met de Commissie afgesproken
dat voor het POP 2 geen betalingen worden verricht vóór de goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
Dit is vastgelegd in artikel 1:20, tweede lid, van de Regeling LNV-subsidies

 4. BEGUNSTIGDEN
4.1. Vestigingsplaats van de begunstigde(n)
X

in (een) niet-gesteunde regio('s)
in (een) regio/regio's die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3,
onder c) van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 3 of lager)
in een regio('s) die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3, onder a)
van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 2 of lager)
gemengd: specificeer ................................................................……………………………….

4.2 Sector(en) van de begunstigde(n):
X

.....................
..................... A
..................... B
..................... C

Niet aan een bepaalde sector gebonden
Landbouw
Visserij en aquacultuur
Winning van delfstoffen

..................... 10.1 Steenkool
..................... D
Industrie
……………17
Textiel
……………21
Pulp en papier
……………24
Chemische en farmaceutische industrie
……………24.7
Kunstmatige vezels
……………27.1
Staal 22
……………29
Industriële machines
……………DL
Elektrische en optische apparaten en instrumenten
……………34.1
Motorvoertuigen
……………35.1
Scheepsbouw
…………… Diverse industrie, gelieve te specificeren:………………………………
..................... E
Elektriciteit-, gas- en watervoorziening
..................... F
Bouwnijverheid
..................... 52
Detailhandel
..................... H
Hotels en restaurants (toerisme)
..................... I
Vervoer
……………60
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
……………60.1 Vervoer per spoor
……………60.2 Overig vervoer te land
……………61.1
Zee- en kustvaart
……………61.2 Binnenvaart
……………62 Luchtvaart
..................... 64
Post en telecommunicatie
..................... J
Financiële instellingen
..................... 72
Activiteiten in verband met computers
..................... 92
Cultuur, sport en recreatie
……………
Overige, te specificeren overeenkomstig de bedrijfsindeling van NACE
rev.1.123: …………

4.3. Indien het individuele steun betreft:
nvt
Naam van de begunstigde: ……………………………………………………………………...
Aard van de begunstigde onderneming:……………………………………………………………………………...
KMO
Aantal werknemers
Jaaromzet
Jaarbalans
Zelfstandigheid

: .......................................................………………………………...
: ......................................................…………………………………..
: ......................................................…………………………….….…
: ……………………………………………………………………………………..

(Gelieve een verklaring op erewoord overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie
betreffende KMO's24 of andere bewijsstukken bij te voegen ter staving van de bovenstaande
gegevens: .....................................................................................................……………………………
grote onderneming
onderneming in moeilijkheden25

22

Bijlage B bij de mededeling van de Commissie – Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten PB C 70 van 19.3.2002, blz.8.
23
NACE rev. 1.1 is de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.
24
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en microondernemingen, PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36 en ontwerp-verordening (EG) nr. …/. van de Commissie tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft het toepassingsbereik ervan om zodoende steun ten behoeve van
onderzoek en ontwikkeling in te sluiten.

4.4. Indien het een steunregeling betreft:
Aard van de begunstigde ondernemingen:
X

alle ondernemingen (grote ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen)
uitsluitend grote ondernemingen
kleine en middelgrote ondernemingen
middelgrote ondernemingen
kleine ondernemingen
micro-ondernemingen
de volgende begunstigde ondernemingen: ........................................................................

NB: de steun staat in beginsel open voor alle ondernemingen, maar in de praktijk zullen vooral kleine en
middelgrote ondernemingen begunstigde zijn omdat de primaire landbouwsector grotendeel bestaat uit
dergelijke ondernemingen.
Geschat aantal begunstigde ondernemingen:

X

minder dan 10
van 11 tot en met 50
van 51 tot en met 100
van 101 tot en met 500
van 501 tot en met 1000
meer dan 1000

 5. BEDRAG VAN DE STEUN/JAARLIJKSE UITGAVEN
In geval van individuele steun, vermeld het totaalbedrag van elke betrokken maatregel:
nvt…………………………………………………………………………………………………………
In geval van een steunregeling, vermeld het jaarlijkse bedrag van de uitgetrokken begrotingsmiddelen
en het totaalbedrag (in nationale valuta):
De steun wordt gefinancierd uit het top-up bedrag (€ 347,6 miljoen waarvan 94,2 miljoen voor
luchtwassystemen) van maatregel 121 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Verwijderd: 332

Voor belastingmaatregelen, gelieve een jaarlijkse en een totale raming te geven van de gederfde
inkomsten door belastingvrijstellingen voor de door de aanmelding bestreken periode:
nvt…………………………………………………………………………………………………………
Indien de begroting niet jaarlijks wordt vastgesteld, gelieve te specificeren op welke periode zij
betrekking heeft:
2007-2015
Indien de aanmelding wijzigingen in een bestaande steunregeling aanbrengt, vermeld de budgettaire
gevolgen van deze wijzigingen:
nvt…………………………………………………………………………………………………………

 6. AARD VAN DE STEUN EN FINANCIERINGSMETHODE

25

Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen
in moeilijkheden, PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.

Verwijderd: 2013

Specificeer de aard van de steun die aan de begunstigde onderneming(en) ter beschikking wordt gesteld
(in voorkomend geval voor elke maatregel):
X

Rechtstreekse subsidie
Zachte lening (geef bijzonderheden over de gestelde zekerheid)
Rentesubsidie
Belastingvoordeel (b.v. belastingvermindering, grondslagvermindering, tariefsvermindering,
uitstel). Gelieve te specificeren: ............................................…………………………
Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen
Verstrekking van risicokapitaal
Afschrijving van schulden
Garantie (geef onder andere informatie over de lening of andere financiële transactie die door
de garantie wordt gedekt, de gestelde zekerheid en de verschuldigde premie)
Overige. Gelieve te specificeren:…………………………………………………………....
Geef voor ieder steuninstrument een nauwkeurige beschrijving van de toepassingsregels en
-voorwaarden, in het bijzonder de hoogte van de steun en de fiscale behandeling; vermeld of de
steun automatisch wordt toegekend zodra aan bepaalde criteria is voldaan (zo ja, gelieve deze
criteria te vermelden) of dat de steunverlenende autoriteiten een zekere discretionaire
bevoegdheid hebben.

Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 121 (modernisering landbouwondernemingen, onderdeel steun voor investeringen in
luchtwasssystemen in stallen) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89
van Verordening (EG) nr. 1698/2005.
De toepassingsregels en –voorwaarden zijn derhalve die van de maatregelen 121 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma.
De investering dient te leiden tot de instandhouding en verbetering van het natuurlijk milieu (art
2:37, eerste lid, onderdeel d, van de Regeling LNV-subsidies). De nadere voorwaarden voor
subsidieverlening staan vermeld in de artikelen 2:37, tweede en derde lid, en 2:41, en bijlage 2,
hoofdstuk 3, (investeringen in gecombineerde luchtwassystemen), van de Regeling LNV-subsidies
alsmede het Openstellingsbesluit LNV-subsidies (zie voor beide besluiten: www.hetlnvloket.nl.
De hoogte van de steun bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Per kalenderjaar
wordt bepaald wanneer aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend en op welke wijze
deze worden gerangschikt.
Specificeer de financiering van de steun: indien de steun niet uit de algemene begroting van de
overheid/regio/gemeente wordt gefinancierd, zet de wijze van financiering uiteen:
n.v.t.
Parafiscale heffingen of belastingen die voor een andere begunstigde dan de overheid bestemd
zijn. Gelieve een volledige beschrijving te geven van de heffingen en van de
producten/activiteiten waarover zij worden geheven. Specificeer met name of uit andere
lidstaten ingevoerde producten aan heffingen worden onderworpen. Voeg als bijlage een
afschrift van de rechtsgrondslag van de heffingen toe. ………………………………………
Geaccumuleerde reserves
Openbare ondernemingen
Andere (specificeer) …………………………………………………………………………

 7. DUUR
7.1. Individuele steun:

n.v.t.
Vermeld de datum waarop de steun ten uitvoer zal worden gelegd (Indien de steun in tranches wordt
toegekend, vermeld de datum van iedere tranche)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Specificeer de duur van de maatregel waarvoor de steun wordt verleend, indien van toepassing
…..……………………………………………………………………………….…………………….

7.2. Steunregeling:
Vermeld de aanvangsdatum voor verlening van de steun
Deze steun heeft tot doel aanvullende financiering te verschaffen voor plattelandsontwikkeling
waarvoor overeenkomstig het Plattelandsontwikkelingsprogramma (2007-2013) communautaire steun
wordt verleend (artikel 89 van Verordening 1689/2005) Steunaanvragen kunnen voor het eerst worden
ingediend vanaf 2 april 2007.
Overeenkomstig de afspraken met de Commissie en overeenkomstig artikel 1:20, tweede lid, van de
Regeling LNV-subsidies worden betalingen verricht na goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Vermeld de einddatum voor verlening van de steun
De steun kan alleen worden verleend binnen de programmeringsperiode van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, welke loopt tot en met 31 december 2015.

Verwijderd: 2013

Indien de duur van de regeling langer is dan zes jaar, gelieve aan te tonen dat een langere periode
noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de regeling te bereiken.
De steun is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en volgt daarmee de duur van het
programma tot en met 31 december 2015.

Verwijderd: 2013

 8. CUMULERING VAN VERSCHILLENDE SOORTEN STEUN
Kan de steun worden gecumuleerd met steun die op grond van andere plaatselijke regionale, nationale
of communautaire regelingen wordt toegekend voor het dekken van dezelfde subsidiabele kosten?
X

ja

nee

Zo ja, geef aan welke regels zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de cumuleringsregels worden
nageleefd:
Op grond van artikel 1:16 van de Regeling LNV-subsidies wordt cumulering en overcompensatie
voorkomen.

 9. BEROEPSGEHEIM
Bevat de aanmelding vertrouwelijke informatie die niet aan derden mag worden bekendgemaakt?
ja

X

nee

Zo ja, gelieve aan te geven welke delen vertrouwelijk zijn en waarom:
..................................................................................................................................................................................
....................................................………………………………………………………
Zo niet, dan zal de Commissie haar besluit bekendmaken zonder de lidstaat te raadplegen.

 10. VERENIGBAARHEID VAN DE STEUN

Gelieve aan te geven welke bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten
die van toepassing zijn op staatssteun, een uitdrukkelijke rechtsgrondslag voor de goedkeuring van de
steun zouden kunnen vormen (in voorkomend geval voor elke maatregel) en het/de relevante
formulier(en) aanvullende informatie van deel III in te vullen.
KMO-steun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG)
nr. 70/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen
Steun voor KMO’s in de landbouwsector
Opleidingssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
68/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen

nr.

Werkgelegenheidssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding van een steunregeling overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen

X

Regionale steun
Steun vallend onder de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten
Steun voor onderzoek en ontwikkeling
Reddingssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Steun voor de productie van audiovisuele werken
Steun voor milieubescherming
Steun en risicokapitaal
Steun in de landbouwsector
Steun in de vervoersector
Steun voor visserij en aquaculuur

Wanneer de bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten die van
toepassing zijn op staatssteun geen uitdrukkelijke grondslag vormen voor de goedkeuring van de
steuntypen waarop dit formulier betrekking heeft, wordt u verzocht naar behoren te motiveren waarom
de steun als verenigbaar met het EG-Verdrag kan worden beschouwd, onder verwijzing naar de
toepasselijke vrijstellingsclausule van het EG-Verdrag (artikel 86, lid 2, artikel 87, lid 2, onder a) of b),
artikel 87, lid 3, onder a), b), c) of d)) en onder verwijzing naar andere specifieke bepalingen met
betrekking tot landbouw en vervoer.

Deel II

 BEKNOPTE INFORMATIE TER BEKENDMAKING IN HET PUBLICATIEBLAD
Maatregel 121, luchtwassers
Nummer van de steun:
Lidstaat:
Regio:
Benaming en doel van de steun
van de steunregeling of naam van
de onderneming die induviduele
steun ontvangt (steun op grond
van een rgeling die niettemin
individueel moet worden
aangemeld en steun die niet op
grond van een steunregling wordt
verleend)
Rechtsgrondslag:

Voorziene jaarlijkse uitgaven of
totaalbedrag van de verleende
individuele steun

Nederland
Steun voor investeringen in luchtwasssystemen in stallen.

Titel: artikel 2:37 in samenhang met bijlage 2, hoofdstuk 3, van
de Regeling LNV-subsidies
Steunregeling
Voorziene
De steun wordt gefinancierd uit het jaarlijkse
top-up bedrag (€ 347,6 miljoen
uitgaven
waarvan € 94,2 miljoen voor
luchtwassystemen) van maatregel
121 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013
Totaalbedrag:
Individuele steun -

Duur:
Maximale steunintensiteit van de
individuele steun of steunregeling
Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit
die de steun verleent

Totaalbedrag
van elke
maatregel

2007-2015
40%
Alle sectoren: beperkt tot landbouw
Of beperkt tot bijzondere sectoren als
genoemd in de ‘Algemene Informatie’, (Deel
I, punt 4.2.)
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eur 347,6
miljoen

Verwijderd: 332
Verwijderd: 332

Eur 347,6
miljoen
Eur…….
Miljoen

Verwijderd: 332

Verwijderd: 2013

 DEEL III 12
 INFORMATIEFORMULIER LANDBOUW

Dit formulier voor de aanmelding van staatssteun mag alleen worden gebruikt voor activiteiten in
verband met de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten als omschreven in punt 6
van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007201326. De specifieke regels voor staatssteun in de landbouw zijn niet van toepassing op
maatregelen in verband met de verwerking van producten van bijlage I tot producten die niet onder
bijlage I vallen. Gelieve voor dergelijke maatregelen het toepasselijke aanmeldingsformulier in te
vullen.
Luchtwassystemen, 121
1. BETROKKEN PRODUCTEN

Is de maatregel van toepassing op een van de volgende producten waarvoor nog geen
gemeenschappelijke marktordening geldt:
aardappelen (andere dan voor de zetmeelproductie),
paardenvlees,
koffie,
kurk,
van alcohol afgeleide azijn?
X

De maatregel is op geen van de genoemde producten van toepassing.

2. STIMULEREND EFFECT

A.

Steunregelingen
2.1. Wordt de steun in het kader van een steunregeling uitsluitend toegekend voor activiteiten
die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door
de Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.2. Als de steunregeling automatisch en zonder verdere administratieve handelingen recht geeft
op steun, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de
Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?

Niet van toepassing
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ja

neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.3. Als voor de steunregeling een aanvraag moet worden ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a)
de steunregeling moet zijn ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EGVerdrag zijn aangemerkt;
b)
de steunaanvraag moet naar behoren zijn ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit;
c)
de betrokken bevoegde autoriteit moet de aanvraag hebben aanvaard en zich daarbij tot
steunverlening hebben verplicht, met uitdrukkelijke vermelding van het te betalen
steunbedrag of van de wijze waarop de steun wordt berekend; de bevoegde autoriteit
mag een aanvraag slechts aanvaarden als de voor de betrokken steunmaatregel of
steunregeling beschikbare begrotingsmiddelen niet zijn opgebruikt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
B. Individuele steun
nvt
2.4. Zal individuele steun die buiten een regeling valt, uitsluitend worden toegekend voor
activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de in punt 2.3, onder
b) en c), genoemde voorwaarden is voldaan?
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
C. Compenserende steun
2.5. Is de steunregeling van compenserende aard?
ja

X

neen

Zo ja, dan zijn de bovenstaande punten A en B niet van toepassing.
3. AARD VAN DE STEUN

Welke soort(en) steun omvat de geplande maatregel?
MAATREGELEN VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
A.

Steun voor investeringen in landbouwbedrijven

DEEL III. 12. A
FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE STEUN VOOR INVESTERINGEN IN
LANDBOUWBEDRIJVEN
Dit aanmeldingsformulier moet worden gebruikt voor de investeringen in landbouwbedrijven als
bedoeld in punt IV.A van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de
bosbouwsector 2007-201327.
Luchtwassystemen, 121
1. DOELSTELLINGEN VAN DE STEUN
1.1. Welke van de onderstaande doelstellingen worden met de investering beoogd:
verlaging van de productiekosten;
verbetering en omschakeling van de productie;
verhoging van de kwaliteit;
X

bescherming en verbetering van het milieu, inachtneming van de normen inzake hygiëne
en dierenwelzijn;
bevordering van de diversificatie van de landbouwactiviteiten.
andere (gelieve te specificeren).

Als de investering andere doelstellingen heeft, wijzen wij erop dat steun voor investeringen in
landbouwbedrijven waarmee geen enkele van de bovengenoemde doelstellingen wordt beoogd,
niet is toegestaan.
1.2. Betreft de steun gewone vervangingsinvesteringen?
ja

X

neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat voor gewone vervangingsinvesteringen geen steun voor
investeringen in landbouwbedrijven mag worden verleend.
1.3. Heeft de steun betrekking op investeringen ten behoeve van producten waarvoor in het kader
van een uit het ELGF gefinancierde gemeenschappelijke marktordening (inclusief de regelingen
inzake rechtstreekse steunverlening) op het niveau van individuele landbouwers, landbouwbedrijven
of verwerkende bedrijven productiebeperkingen of beperkingen op communautaire steunverlening
gelden, en die de productie boven het op grond van deze beperkingen toegestane niveau zouden
doen uitkomen?
ja

X

neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat volgens punt 37 van de richtsnoeren geen steun voor dit soort
investeringen mag worden verleend .
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2. BEGUNSTIGDEN
Wie zijn de begunstigden van de steun?
X

landbouwers;
producentengroeperingen;
andere (gelieve te specificeren).
……………………………………………………

3. STEUNINTENSITEIT
3.1. Vermeld de maximale overheidssteun, uitgedrukt als percentage van het bedrag aan
subsidiabele investeringen:
f) 40% voor investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en –
verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het
welzijn van landbouwhuisdieren, met betrekking tot uitgaven die worden gedaan binnen de
termijnen voor de omzetting van pas ingestelde minimumnormen;
3.2.

Hebben de meerkosten, in het geval van investeringen die leiden tot extra kosten in verband
met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op
veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, uitsluitend
betrekking op investeringen die verder gaan dan de huidige minimumnormen van de
Gemeenschap, op investeringen die worden gedaan om aan pas ingevoerde minimumnormen
te voldoen, of op aanvullende subsidiabele kosten die noodzakelijk zijn om deze doelstellingen
te bereiken, zonder dat de productiecapaciteit erdoor stijgt?
X

3.3

ja

neen

Heeft, in het geval van investeringen die worden gedaan met het oog op de tenuitvoerlegging
van Richtlijn 91/676/EEG de beoogde steunintensiteit uitsluitend betrekking op noodzakelijke
en aanvullende subsidiabele kosten en geldt zij niet voor investeringen die een stijging van de
productiecapaciteit tot gevolg hebben?

Nvt
ja
3.4.

neen

Is, in het geval van investeringen die jonge landbouwers doen om aan bestaande
communautaire of nationale normen te voldoen, de steun beperkt tot de extra kosten die
binnen 36 maanden na de datum van vestiging worden gemaakt in verband met de
tenuitvoerlegging van de norm?

Nvt
ja

neen

4. SUBSIDIABILITEITSCRITERIA
4.1. Is bepaald dat de steun uitsluitend mag worden toegekend aan landbouwbedrijven die niet
in moeilijkheden verkeren?
X ja

neen

4.2. Is het de bedoeling dat de steun wordt verleend voor de vervaardiging en de afzet van
producten die melk of zuivelproducten imiteren of vervangen?
ja

X

neen

5. SUBSIDIABELE UITGAVEN
5.1.

Hebben de subsidiabele uitgaven betrekking op:
X

X

de aankoop of huurkoop van machines en uitrusting, met inbegrip van
computerprogrammatuur, ten belope van de marktwaarde van het goed, met
uitzondering van de kosten in verband met het huurkoopcontract, zoals belastingen,
marge voor de verhuurder, herfinancieringskosten, algemene kosten,
verzekeringskosten, enz.;
algemene kosten in verband met de twee genoemde uitgavenposten (bijvoorbeeld
honoraria van architecten, ingenieurs en deskundigen, haalbaarheidsstudies, het
verkrijgen van octrooien en licenties)?

Goedkeuring wordt gevraagd voor alle bovengenoemde twee categorieën kostenposten.
Hierbij zij aangetekend dat in bijlage 2, hoofdstuk 3, bij de Regeling LNV-subsidies thans
een nadere inperking van de subsidiabele kosten is doorgevoerd waardoor categorie 3
thans niet subsidiabel is.
5.2.

Wordt er steun verleend voor de aankoop van tweedehands materieel?
ja

5.3.

X

neen

Zo ja, is de betrokken aankoop alleen subsidiabel voor kleine en middelgrote ondernemingen
met een beperkte technische startbasis en weinig kapitaal?

Nvt
ja
5.4

neen

Zijn de aankoop van productierechten, dieren en eenjarige gewassen, alsmede de aanplant van
eenjarige gewassen van de steun uitgesloten?
X

ja

neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat krachtens punt 29 van de richtsnoeren geen steun mag
worden verleend voor deze uitgavenposten.
5.5.

Wordt het deel van de subsidiabele kosten van de investering dat wordt gevormd door de
aankoop van andere grond dan bouwgrond, beperkt tot 10 %?

Vraag niet van toepassing, aankoop grond niet subsidiabel
ja

neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze beperking tot 10 % krachtens punt 29 van de
richtsnoeren een van de voorwaarden is om voor steun in aanmerking te komen.

6. STEUN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN TRADITIONELE LANDSCHAPPEN EN GEBOUWEN
N.V.T.
6.1.

Heeft de steun betrekking op investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel
hebben van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven?

ja
6.1.1.

neen

Zo ja, wat is het beoogde steunpercentage (max. 100 %) :
……………………………

6.1.2. Omvatten de subsidiabele uitgaven ook de vergoeding van werken die de landbouwer of zijn
personeel uitvoeren?
ja
6.1.3

neen

Zo ja, zal die vergoeding beperkt zijn tot 10 000 euro per jaar?
ja

neen

6.1.4

Zo neen, geef een verantwoording voor de overschrijding van dit maximumbedrag.

6.2.

Heeft de steun betrekking op investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel
hebben van productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven?
ja

6.2.1.

Zo ja, leidt de betrokken investering tot een verhoging van de productiecapaciteit van het
bedrijf?
ja

6.2.2.

neen

neen

Wat zijn de maximale steunpercentages voor deze soort investeringen?

Vraag niet van toepassing, zie antwoord op vraag 6.2
Investeringen zonder capaciteitsverhoging:
Maximumpercentage voor probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in
artikel 36, onder a), punten i), ii), of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005
(max. 75 %): ……….……………..
Maximumpercentage voor de andere gebieden (max. 60 %): ….…………………..
Investeringen met capaciteitsverhoging:
Maximumpercentage bij gebruik van hedendaagse materialen (max.: zie punt
3.1.): ………………….
Maximumpercentage bij gebruik van traditionele materialen, uitgedrukt als
percentage van de extra kosten (max. 100 %): …………..
7. VERPLAATSING VAN LANDBOUWBEDRIJFSGEBOUWEN IN HET ALGEMEEN BELANG
N.V.T.
7.1.

Is de verplaatsing het gevolg van een onteigening?
ja

neen

7.2.

Wordt de verplaatsing gerechtvaardigd door een in de rechtsgrond omschreven reden van
algemeen belang?
ja

neen

Hierbij wijzen wij erop dat het algemeen belang ten behoeve waarvan het landbouwbedrijf
wordt verplaatst, in de rechtsgrond moet zijn toegelicht.
7.3.

Bestaat de verplaatsing gewoon uit het uit elkaar halen, het verhuizen en het weer oprichten
van bestaande installaties?
ja

neen

7.3.1.

Zo ja, wat is de steunintensiteit? (max. 100 %)
…………………………………………………….

7.4.

Levert de verplaatsing de landbouwer modernere installaties op?
ja

7.4.1.

neen

Zo ja, wat is de eigen bijdrage van de landbouwer, uitgedrukt als percentage van de
meerwaarde van de installaties na de verplaatsing?
in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36, onder a), punten i), ii), of
iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 50 %):
…………………………
in de andere gebieden (min. 60 %):
…………………………………..
voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36,
onder a), punten i), ii), of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 45 %):
……………………………………
voor jonge landbouwers in de andere gebieden (min. 55 %):
……………………………………

7.5.

Leidt de verplaatsing tot een toename van de productiecapaciteit?
ja

7.5.1.

neen

Zo ja, wat is de eigen bijdrage van de landbouwer, uitgedrukt als percentage van de uitgaven
die op de toename betrekking hebben?
in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36, onder a), punten i), ii), of
iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 50 %):
…………………………
in de andere gebieden (min. 60 %):
…………………………………..
voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden als bedoeld in artikel 36,
onder a), punten i), ii), of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 45 %):
……………………………………
voor jonge landbouwers in de andere gebieden (min. 55 %): ……………………………………

8. OVERIGE GEGEVENS
8.1.

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de beoogde
staatssteun coherent is met het(de) desbetreffende plan(nen) voor plattelandsontwikkeling?
ja

neen

Nvt
Achtergrond:
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 121 (modernisering landbouwbedrijven, onderdeel steun voor investeringen in
luchtwassystemen in stallen) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89 van
Verordening (G) nr. 1698/2005.
De Commissie wordt dan ook verzocht de gewijzigde steunmaatregel overeenkomstig artikel 89 van
Verordening (G) nr. 1698/2005 goed te keuren als onderdeel van de in artikel 16 van Verordening (EG) nr.
1689/2005 bedoelde programmaring voor plattelandsontwikkeling.
Voor de achtergrond van deze steunmaatregel zij verwezen naar de bijlage bij deze steunmaatregel en
maatregelfiche 121 van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.
Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de
landbouwrichtsnoeren.
8.2.

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de steun wordt
toegespitst op duidelijk omschreven doelstellingen die aansluiten bij onderkende structurele en
territoriale behoeften en structurele nadelen?
X

ja

neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.
Zie bijlage bij dit formulier
Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 36 van de
landbouwrichtsnoeren.

 BIJLAGE BIJ INFORMATIEFORMULIER III.12.A. VRAAG 8.2 VOOR GECOMBINEERDE LUCHTWASSERS
Relatie met POP-2
Deze steunmaatregel maakt als aanvullende nationale financiering als bedoeld in artikel 89 van
Vo. 1698/2005 onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
(POP-2).
In hoofdstuk 5.3.1 van het POP-2 is beschreven dat Nederland landbouwbedrijven wil ondersteunen bij
het voldoen aan maatschappelijke randvoorwaarden. Aangegeven is dat Nederland het POP-2 ook wil
gebruiken om bedrijven te ondersteunen bij gerichte investeringen in zogenaamde ‘gecombineerde
luchtwassers’ om de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof uit veehouderijbedrijven te
verlagen.
In bijlage 4 bij het POP-2 is in maatregel 121 (bedrijfsmodernisering: onderdeel B, Verduurzaming landen tuinbouw) beschreven dat Nederland landbouwbedrijven wil ondersteunen bij het verder
verduurzamen van de productie door het verminderen van de milieubelasting. Het verder verlagen
van de emissies van ammoniak en andere gasvormige emissies wordt hierbij expliciet genoemd.
In de beschrijving van maatregel 121 is aangegeven dat in geval van zeer grote veehouderijbedrijven die
investeren in genoemde luchtwassers, het kan gaan om zeer grote investeringen, waarbij de
steunbedragen voor het soort investeringen waar het hier over gaat, hoger kunnen zijn dan €400.000 per
bedrijf per drie jaar.
Reden van onderdeel B Verduurzaming land- en tuinbouw, sub-onderdeel ‘gecombineerde
luchtwassers’
De intensieve veehouderij is een belangrijke bron van ammoniak, geur en fijn stof. Deze
emissies dragen bij aan milieu-, (geur)hinder- en gezondheidsproblemen op verschillende
schaalniveaus (lokaal, regionaal en (inter)nationaal). Het is wenselijk dat emissies van deze
stoffen verder worden teruggedrongen dan het wettelijk voorgeschreven niveau.
Technische ontwikkelingen maken het thans mogelijk dat zuiveringsinstallaties – de
gecombineerde luchtwassystemen - in stalruimten van landbouwbedrijven hiervoor genoemde
stoffen tegelijkertijd afvangen en daarmee zorgen voor forse emissiereducties per dierplaats.
In de Regeling ammoniak en veehouderij is vastgelegd welke gecombineerde
luchtwassystemen voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid en welke
reductiepercentages met die systemen worden behaald. Voor subsidie komen uitsluitend deze
in de Regeling ammoniak en veehouderij genoemde gecombineerde luchtwassystemen in
aanmerking.
Zoals hiervoor aangegeven worden met gecombineerde luchtwassystemen forse
emissiereducties behaald. Het betreft reducties die aanzienlijk verdergaande reducties tot
stand brengen dan de andere (eveneens) in de Regeling ammoniak en veehouderij vastgelegde
emissiereducerende technieken. Het gebruik van een gecombineerd luchtwassysteem op een
landbouwbedrijf is daarmee een
(milieu-)maatregel die een hoger milieurendement oplevert dan op grond van de IPPC-richtlijn
(richtlijn nr. 96/61/EG: geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Wet ammoniak en
veehouderij en daarop gebaseerde regelgeving, waaronder de Regeling ammoniak en
veehouderij) is vereist.
Deze steunmaatregel is derhalve nodig om te stimuleren dat veehouders in deze systemen investeren en
zo aanzienlijke – bovenwettelijke - emissiereducties realiseren.
De grondslag voor deze steunmaatregel die gericht is op investeringen in gecombineerde
luchtwassystemen is derhalve punt 32 van onderdeel IV.A.2 van de Landbouwrichtsnoeren in samenhang

met artikel 4, tweede lid, onderdeel e, van Verordening 1857/2006 (steun voor investeringen waarbij het
gaat om extra kosten in verband met milieubescherming en –verbetering). Daarmee is de beperkende
voorwaarde van artikel 4, negende lid, van verordening 1857/2006 inzake het maximale steunbedrag niet
van toepassing.
Hoogte van het subsidiebedrag
Gegeven de (groei van de) omvang van bedrijven in de intensieve veehouderij en de hoge kosten van de
investering in gecombineerde luchtwassystemen, zal het steunbedrag per landbouwbedrijf in
enkele gevallen het maximum overstijgen van €400.000 per bedrijf per drie jaar genoemd in artikel
4 inzake investeringen in landbouwbedrijven van Verordening (EG) nr 1857/2006 inzake staatssteun
voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 70/2001.
Afzetmogelijkheden
De intensieve veehouderij opereert op de vrije markt, waarvoor er voor de producten
afzetmogelijkheden zijn. Er zijn geen beperkingen als gevolg van marktordeningen.

BIJLAGE I (212, probleemgebieden)
Standaardformulier voor de aanmelding van staatssteun op grond van
artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag en voor het verstrekken van
informatie over onrechtmatige steun
Dit formulier dient te worden gebruikt voor de aanmelding, uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EGVerdrag, van nieuwe steunregelingen en individuele steun.. Dit formulier dient tevens te worden
gebruikt wanneer een maatregel die geen steunmaatregel is om redenen van rechtszekerheid bij de
Commissie wordt aangemeld.
De lidstaten worden eveneens verzocht dit formulier te gebruiken wanneer de Commissie om uitvoerige
informatie over onrechtmatige steun verzoekt.
Dit formulier bestaat uit drie delen:

I.

Algemene informatie: dit deel moet in alle gevallen worden ingevuld

II.

Beknopte informatie ter bekendmaking in het Publicatieblad

III.

Formulier aanvullende informatie per steuntype

Indien dit formulier niet correct wordt ingevuld, kan de aanmelding als onvolledig worden
teruggestuurd. Het ingevulde formulier moet door de permanente vertegenwoordiger van de betrokken
lidstaat schriftelijk bij de Commissie worden ingediend. Het moet aan de secretaris-generaal van de
Commissie worden gericht.
Indien de lidstaat voornemens is gebruik te maken van een bijzondere procedure welke in een van de
verordeningen, richtsnoeren, kaderregelingen en andere teksten op het gebied van staatssteun is
vastgesteld, dient tevens een afschrift van de aanmelding te worden toegezonden aan de
directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat van de Commissie.



DEEL I. ALGEMENE INFORMATIE

 AARD VAN DE AANMELDING

Betreft de op dit formulier verstrekte informatie:
X

een aanmelding ingevolge artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag?
mogelijke onrechtmatige steun28?
Zo ja, vermeld de datum van inwerkingtreding van de steun. Gelieve dit formulier, evenals het
relevante formulier aanvullende informatie in te vullen.
een maatregel die geen steunmaatregel vormt maar die om redenen van rechtszekerheid bij
de Commissie wordt aangemeld?
Vermeld hieronder de redenen waarom de aanmeldende lidstaat van mening is dat de maatregel
geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag. Gelieve de relevante
gedeelten van dit formulier in te vullen en alle noodzakelijke bewijsstukken over te leggen.
Een maatregel wordt niet als staatssteun beschouwd indien niet is voldaan aan een van de
voorwaarden van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Gelieve een uitvoerige beoordeling te
geven van de maatregel in het licht van de volgende criteria, waarbij u met name aandacht
besteedt aan de voorwaarde waaraan volgens u niet is voldaan:

 geen overdracht van openbare middelen (wanneer u bijvoorbeeld van mening bent dat de
maatregel niet aan de Staat kan worden toegerekend of dat wettelijke maatregelen ten
uitvoer worden gelegd zonder overdracht van openbare middelen);
 geen voordeel (bijvoorbeeld wanneer het beginsel van de particuliere marktinvesteerder
in acht wordt genomen);
 geen selectiviteit/specificiteit (bijvoorbeeld wanneer de maatregel ter beschikking staat
van alle ondernemingen, in alle sectoren van de economie, zonder territoriale beperking
en zonder onderscheid);
 geen vervalsing van de mededinging / geen ongunstige beïnvloeding van de
intracommunautaire handel (bijvoorbeeld wanneer de activiteit niet van economische
aard is of wanneer het een louter plaatselijke economische activiteit betreft).

28

Overeenkomstig artikel 1, onder f) van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz.
1) (hierna “procedureverordening”) wordt onder onrechtmatige steun nieuwe steun verstaan die in strijd met artikel 88,
lid 3, van het EG-Verdrag tot uitvoering wordt gebracht.

 1. IDENTITEIT

VAN DE AUTORITEIT OF
INSTANTIE DIE DE STEUN VERLEENT

1.1. Lidstaat
Nederland

1.2. Betrokken regio(s) (indien van toepassing)
De 12 Nederlandse provincies: Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland,
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
1.3.
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verantwoordelijke contactpersoon
Naam
Adres
Telefoon
Fax
E-mail

: D.J. Jans / L.S.Ensink
: Postbus 20401 , 2500 EK Den Haag
: 070-3784358/5738
: 070-3786127
: d.j.jans@minlnv.nl / l.s.ensink@minlnv.nl

1.4. Verantwoordelijke contactpersoon bij de Permanente Vertegenwoordiging
Naam
Telefoon
Fax
E-mail

: G.P.G. Kunst
: 0032-26791543
:: g.p.g.kunst@minlnv.nl

1.5. Indien u wenst dat een afschrift van de ambtelijke brieven die door de Commissie aan de
lidstaat worden gericht ook naar andere nationale autoriteiten wordt gezonden, gelieve hun naam en
adres te vermelden
Naam
Adres

: Interprovinciaal Overleg
: Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

1.6. Gelieve aan te geven welke referentie van de lidstaat in de brieven van de Commissie moet
worden vermeld.
Het zaaknummer dat deze staatssteunmelding zal ontvangen.

 2. BESCHRIJVING VAN DE STEUN

2.1. Benaming van de steun (of naam van de begunstigde onderneming in geval van individuele
steun)
Steun ter compensatie van handicaps in bepaalde gebieden
2.2. Korte beschrijving van het doel van de steun
Gelieve de primaire doelstelling te vermelden en, in voorkomend geval, de secundaire
doelstelling(en):
Primaire doelstelling
(slechts één vakje
aankruisen)



















Regionale ontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling
Milieubescherming
Redding van ondernemingen in
moeilijkheden
Herstructurering van
ondernemingen in moeilijkheden
KMO’s
Werkgelegenheid
Opleiding
Risicokapitaal
Bevordering van de export en
internationalisering
Diensten van algemeen economisch
belang
Sectorale ontwikkeling30
Sociale ondersteuning van
individuele consumenten
Vergoeding van schade veroorzaakt
door natuurrampen of andere
buitengewone gebeurtenissen
Verwezenlijking van een belangrijk
project van gemeenschappelijk
Europees belang
Opheffing van een ernstige
verstoring in de economie
Instandhouding van het erfgoed
Cultuur

Secundaire doelstelling29

X

2.3. Steunregeling – Individuele steun31
2.3.1. Heeft de aanmelding betrekking op een steunregeling?
29

Een secundaire doelstelling is een doelstelling waarvoor de steun uitsluitend is bestemd, naast de primaire
doelstelling. Een regeling met als primaire doelstelling onderzoek en ontwikkeling kan bijvoorbeeld als secundaire
doelstelling kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) hebben indien de steun uitsluitend voor KMO's bestemd is.
De secundaire doelstelling kan tevens sectorgericht zijn, zoals bijvoorbeeld bij een steunregeling voor onderzoek en
ontwikkeling in de staalsector.
30
Gelieve de secor te specificeren in punt 4.2.
31
Overeenkomstig artikel 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999)
wordt onder individuele steun, steun verstaan die niet wordt toegekend op grond van een steunregeling alsook steun die
op grond van een steunregeling wordt toegekend en moet worden aangemeld.

X


ja

Zo ja, wijzigt de regeling een bestaande steunregeling?
ja



nee

X

nee

Zo ja, is aan de voorwaarden voor de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure
ingevolge artikel 4, lid 2 van uitvoeringsverordening (EG) nr. (…) van (…) voldaan?
ja

nee



Zo ja, gelieve het formulier voor vereenvoudigde aanmelding in te vullen (zie
bijlage II).



Zo niet, gelieve het onderhavige formulier in te vullen en aan te geven of de
oorspronkelijke regeling die thans wordt gewijzigd, bij de Commissie is aangemeld.
ja


nee

Zo ja, gelieve te vermelden:

Nummer van de steun:
....................................................................................……………………..
Datum van goedkeuring door de Commissie (referentie van de brief van de
Commissie (SG(..)D/…):
.…/…./……………………………………………………………………………………
Datum van de oorspronkelijke regeling:
……………………………………………………………………………
Gelieve te specificeren welke wijzigingen in de oorspronkelijke regeling zijn
aangebracht en waarom: ………………………….…………………………………………………
2.3.2

Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun?
ja


X

nee

Zo ja, gelieve het passende vakje hieronder aan te kruisen

steun op basis van een regeling die individueel moet worden aangemeld
Referentie van de goedgekeurde regeling:
Benaming
: .....................…………………………….............................
Nummer van de steunregeling: : .................................................……………..……….……...
Goedkeuringsbrief van de Commissie: ……........…………………………..……………….…………..

individuele steun die niet op een regeling is gebaseerd:

2.3.3. Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun of een steunregeling die uit hoofde van een
vrijstellingsverordening is aangemeld?
Nee
Zo ja, gelieve het passende vakje aan te kruisen:

1.

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen32. Gelieve het formulier aanvullende informatie van
deel III.1 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun33. Gelieve het formulier
aanvullende informatie van deel III.2 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun34. Gelieve het
formulier aanvullende informatie van deel III.3 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 1
van 02.01.2004).

 3. NATIONALE RECHTSGROND
3.1. Vermeld de nationale rechtsgrond, de uitvoeringsbepalingen en hun respectievelijke
referentiebronnen:
- Artikel 4.2.1 van de Ontwerp model-Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer (na
goedkeuring van notificatie 2009-I kan de omzetting van de model-Subsidieverordening Natuur- en
landschapsbeheer in provinciale subsidieverordeningen goedgekeurd worden door de minister)

Referentie (indien van toepassing): 3.2. Vermeld het document / de documenten die als bijlage aan deze aanmelding zijn gehecht:
X een afschrift van de relevante bepalingen van de ontwerp tekst(en) van de rechtsgrondslag
(of, indien mogelijk, een web link):
32
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
33
Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20.
34
Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun, PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3 en PB L 349 van
24.12.2002, blz. 126.

http://www.natuurbeheersubsidie.nl (tab Algemene informatie/ Verordening/IPO modelverordening
SNL)
een afschrift van de relevante bepalingen van de ontwerptekst(en) van de rechtsgrondslag
(of, indien mogelijk, een web link)

3.3. Indien de rechtsgrondslag een definitieve tekst betreft, wordt in deze definitieve tekst dan
bepaald dat de steunverlenende instantie de steun pas kan verlenen nadat de Commissie deze heeft
goedgekeurd ("stand still"-bepaling)?
X

ja

nee

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is met de Commissie
afgesproken dat voor het POP 2 geen betalingen worden verricht vóór de goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
Voor bovengenoemde provinciale subsidieverordeningen vloeit de “stand-still” voort uit artikel 11,
derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). Op grond van dat artikel dienen
provinciale staten van de onderscheiden provincies (provinciale) subsidieverordeningen vast te
stellen met betrekking tot maatregelen die ingevolge Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor
cofinanciering uit het ELFPO in aanmerking worden gebracht. Ingevolge artikel 11, derde lid, van
de WILG behoeven deze subsidieverordeningen de goedkeuring van de minister van LNV. Dit kan
pas gebeuren ná goedkeuring van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma door de
Europese Commissie. De (onderdelen van de) provinciale verordeningen die uitvoeren geven aan
het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 moeten derhalve nog door de minister van
LNV worden goedgekeurd.

 4. BEGUNSTIGDEN
4.1. Vestigingsplaats van de begunstigde(n)
X

in (een) niet-gesteunde regio('s)
in (een) regio/regio's die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3,
onder c) van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 3 of lager)
in een regio('s) die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3, onder a)
van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 2 of lager)
gemengd: specificeer ................................................................……………………………….

4.2. Sector(en) van de begunstigde(n):
X

35

.....................
Niet aan een bepaalde sector gebonden
..................... A
Landbouw
..................... B
Visserij en aquacultuur
..................... C
Winning van delfstoffen
..................... 10.1 Steenkool
..................... D
Industrie
……………17
Textiel
……………21
Pulp en papier
……………24
Chemische en farmaceutische industrie
……………24.7
Kunstmatige vezels
……………27.1
Staal 35
……………29
Industriële machines
……………DL
Elektrische en optische apparaten en instrumenten

Bijlage B bij de mededeling van de Commissie – Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten PB C 70 van 19.3.2002, blz.8.

……………34.1
Motorvoertuigen
……………35.1
Scheepsbouw
…………… Diverse industrie, gelieve te specificeren:………………………………
..................... E
Elektriciteit-, gas- en watervoorziening
..................... F
Bouwnijverheid
..................... 52
Detailhandel
..................... H
Hotels en restaurants (toerisme)
..................... I
Vervoer
……………60
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
……………60.1 Vervoer per spoor
……………60.2 Overig vervoer te land
……………61.1
Zee- en kustvaart
……………61.2 Binnenvaart
……………62 Luchtvaart
..................... 64
Post en telecommunicatie
..................... J
Financiële instellingen
..................... 72
Activiteiten in verband met computers
..................... 92
Cultuur, sport en recreatie
……………
Overige, te specificeren overeenkomstig de bedrijfsindeling van NACE
rev.1.136: …………

4.3. Indien het individuele steun betreft:
Nvt
Naam van de begunstigde: ………………………...
Aard van de begunstigde onderneming:………………………………………..
KMO
Aantal werknemers
Jaaromzet
Jaarbalans
Zelfstandigheid

:
:
:
:

(Gelieve een verklaring op erewoord overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie
betreffende KMO's37 of andere bewijsstukken bij te voegen ter staving van de bovenstaande
gegevens: .....................................................................................................……………………………
grote onderneming
onderneming in moeilijkheden38

4.4. Indien het een steunregeling betreft:
Aard van de begunstigde ondernemingen:
X

alle ondernemingen (grote ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen)
uitsluitend grote ondernemingen
kleine en middelgrote ondernemingen
middelgrote ondernemingen

36

NACE rev. 1.1 is de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en microondernemingen, PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36 en ontwerp-verordening (EG) nr. …/. van de Commissie tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft het toepassingsbereik ervan om zodoende steun ten behoeve van
onderzoek en ontwikkeling in te sluiten.
38
Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen
in moeilijkheden, PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.

37

kleine ondernemingen
micro-ondernemingen
de volgende begunstigde ondernemingen: ........................................................................
NB: de steun staat in beginsel open voor alle landbouwondernemingen, maar in de praktijk zullen vooral
kleine en middelgrote ondernemingen begunstigde zijn omdat de primaire landbouwsector grotendeel
bestaat uit dergelijke ondernemingen.
Geschat aantal begunstigde ondernemingen:

X

minder dan 10
van 11 tot en met 50
van 51 tot en met 100
van 101 tot en met 500
van 501 tot en met 1000
meer dan 1000

 5. BEDRAG VAN DE STEUN/JAARLIJKSE UITGAVEN
In geval van individuele steun, vermeld het totaalbedrag van elke betrokken maatregel:
Nvt
In geval van een steunregeling, vermeld het jaarlijkse bedrag van de uitgetrokken begrotingsmiddelen
en het totaalbedrag (in nationale valuta):
De steun wordt gefinancierd uit het top-up bedrag (€ 42,12 miljoen) van maatregel 212 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Verwijderd: 43,62

Voor belastingmaatregelen, gelieve een jaarlijkse en een totale raming te geven van de gederfde
inkomsten door belastingvrijstellingen voor de door de aanmelding bestreken periode:
Nvt
Indien de begroting niet jaarlijks wordt vastgesteld, gelieve te specificeren op welke periode zij
betrekking heeft:
2007-2015
Indien de aanmelding wijzigingen in een bestaande steunregeling aanbrengt, vermeld de budgettaire
gevolgen van deze wijzigingen:
Nvt

 6. AARD VAN DE STEUN EN FINANCIERINGSMETHODE
Specificeer de aard van de steun die aan de begunstigde onderneming(en) ter beschikking wordt gesteld
(in voorkomend geval voor elke maatregel):
X

Rechtstreekse subsidie
Zachte lening (geef bijzonderheden over de gestelde zekerheid)
Rentesubsidie
Belastingvoordeel (b.v. belastingvermindering, grondslagvermindering, tariefsvermindering,
uitstel). Gelieve te specificeren: ............................................…………………………
Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen
Verstrekking van risicokapitaal
Afschrijving van schulden
Garantie (geef onder andere informatie over de lening of andere financiële transactie die door
de garantie wordt gedekt, de gestelde zekerheid en de verschuldigde premie)

Verwijderd: 2013

Overige. Gelieve te specificeren:…………………………………………………………....
Geef voor ieder steuninstrument een nauwkeurige beschrijving van de toepassingsregels en
-voorwaarden, in het bijzonder de hoogte van de steun en de fiscale behandeling; vermeld of de
steun automatisch wordt toegekend zodra aan bepaalde criteria is voldaan (zo ja, gelieve deze
criteria te vermelden) of dat de steunverlenende autoriteiten een zekere discretionaire
bevoegdheid hebben.
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 212 (probleemgebieden) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in
artikel 89 van Verordening (EG) nr. 1698/2005.
De toepassingsregels en –voorwaarden zijn derhalve die van de maatregelen 212 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma. Zie voor de beschrijving van de maatregel maatregelfiche
212 en de daarbij behorende (sub-)bijlagen.
De probleemgebiedenvergoeding wordt verstrekt als een subsidieaanvrager is gevestigd in een
probleemgebied en hij de subsidieaanvraag overeenkomstig de provinciale voorschriften
indient.
De hoogte van de steun is afhankelijk van het type probleemgebied waarin de subsidieaanvrager
is gevestigd. De hoogte wordt bepaald door het economisch nadeel van de bestaande
belemmeringen (extra kosten en gederfde inkomsten) die het gevolg zijn van de betreffende
handicap voor de landbouwproductie in het betrokken gebied. Deze vergoeding bedraagt echter
nooit meer dan €150/hectare.
Specificeer de financiering van de steun: indien de steun niet uit de algemene begroting van de
overheid/regio/gemeente wordt gefinancierd, zet de wijze van financiering uiteen:
Nvt
Parafiscale heffingen of belastingen die voor een andere begunstigde dan de overheid bestemd
zijn. Gelieve een volledige beschrijving te geven van de heffingen en van de
producten/activiteiten waarover zij worden geheven. Specificeer met name of uit andere
lidstaten ingevoerde producten aan heffingen worden onderworpen. Voeg als bijlage een
afschrift van de rechtsgrondslag van de heffingen toe. ………………………………………
Geaccumuleerde reserves
Openbare ondernemingen
Andere (specificeer) …………………………………………………………………………

 7. DUUR
7.1. Individuele steun:
Nvt
Vermeld de datum waarop de steun ten uitvoer zal worden gelegd (Indien de steun in tranches wordt
toegekend, vermeld de datum van iedere tranche)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Specificeer de duur van de maatregel waarvoor de steun wordt verleend, indien van toepassing
…..……………………………………………………………………………….…………………….

7.2. Steunregeling:
Vermeld de aanvangsdatum voor verlening van de steun
Deze steun heeft tot doel aanvullende financiering te verschaffen voor plattelandsontwikkeling
waarvoor overeenkomstig het Plattelandsontwikkelingsprogramma (2007-2013) communautaire steun
wordt verleend (artikel 89 van Verordening 1689/2005).
Overeenkomstig de afspraken met de Commissie worden betalingen verricht na goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Vermeld de einddatum voor verlening van de steun
De steun kan alleen worden verleend binnen de programmeringsperiode van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, welke loopt tot en met 31 december 2015.

Verwijderd: 2013

Indien de duur van de regeling langer is dan zes jaar, gelieve aan te tonen dat een langere periode
noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de regeling te bereiken.
De steun is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en volgt daarmee de duur van het
programma tot en met 31 december 2015.

Verwijderd: 2013

 8. CUMULERING VAN VERSCHILLENDE SOORTEN STEUN
Kan de steun worden gecumuleerd met steun die op grond van andere plaatselijke regionale, nationale
of communautaire regelingen wordt toegekend voor het dekken van dezelfde subsidiabele kosten?
X

ja

nee

Zo ja, geef aan welke regels zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de cumuleringsregels worden
nageleefd:
In de provinciale verordeningen is bepaald dat indien uit voor eenzelfde activiteit steun door
verschillende overheden steun kan worden verleend, de totale steun voor die activiteit nooit meer mag
bedragen dan het maximum dat is opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramnma.

 9. BEROEPSGEHEIM
Bevat de aanmelding vertrouwelijke informatie die niet aan derden mag worden bekendgemaakt?
ja

X

nee

Zo ja, gelieve aan te geven welke delen vertrouwelijk zijn en waarom:
..................................................................................................................................................................................
....................................................………………………………………………………………………………………………………………………
Zo niet, dan zal de Commissie haar besluit bekendmaken zonder de lidstaat te raadplegen.

 10. VERENIGBAARHEID VAN DE STEUN
Gelieve aan te geven welke bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten
die van toepassing zijn op staatssteun, een uitdrukkelijke rechtsgrondslag voor de goedkeuring van de
steun zouden kunnen vormen (in voorkomend geval voor elke maatregel) en het/de relevante
formulier(en) aanvullende informatie van deel III in te vullen.
KMO-steun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG)
nr. 70/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen
Steun voor KMO’s in de landbouwsector
Opleidingssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
68/2001

nr.

Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen
Werkgelegenheidssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding van een steunregeling overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen

X

Regionale steun
Steun vallend onder de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten
Steun voor onderzoek en ontwikkeling
Reddingssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Steun voor de productie van audiovisuele werken
Steun voor milieubescherming
Steun en risicokapitaal
Steun in de landbouwsector
Steun in de vervoersector
Steun voor visserij en aquaculuur

Wanneer de bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten die van
toepassing zijn op staatssteun geen uitdrukkelijke grondslag vormen voor de goedkeuring van de
steuntypen waarop dit formulier betrekking heeft, wordt u verzocht naar behoren te motiveren waarom
de steun als verenigbaar met het EG-Verdrag kan worden beschouwd, onder verwijzing naar de
toepasselijke vrijstellingsclausule van het EG-Verdrag (artikel 86, lid 2, artikel 87, lid 2, onder a) of b),
artikel 87, lid 3, onder a), b), c) of d)) en onder verwijzing naar andere specifieke bepalingen met
betrekking tot landbouw en vervoer.

 11. UITSTAANDE BEVELEN TOT TERUGVORDERING
Ingeval van individuele steun, heeft een potentiële begunstigde van de maatregel staatssteun ontvangen
welke het voorwerp is van een bevel tot terugvordering van de Commissie?
Nvt
ja

nee

Zo ja, gelieve de volledige gegevens te vermelden:
………………………………………………………………….

 12. OVERIGE INLICHTINGEN
Gelieve hier alle andere inlichtingen te verstrekken die u van belang acht voor de beoordeling van de
betrokken maatregel(en) in het licht van de staatssteunregels.
Deze melding maakt onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007 2013

Deel II

 BEKNOPTE INFORMATIE TER BEKENDMAKING IN HET PUBLICATIEBLAD
Maatregel 212, probleemgebieden
Nummer van de steun:
Lidstaat:
Regio:
Benaming en doel van de steun
van de steunregeling of naam van
de onderneming die induviduele
steun ontvangt (steun op grond
van een rgeling die niettemin
individueel moet worden
aangemeld en steun die niet op
grond van een steunregling wordt
verleend)
Rechtsgrondslag:

Nederland
Steun ter compensatie van handicaps in bepaalde gebieden

Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied
Artikelen 105, 145 en 158 van de Provinciewet
Provinciale subsidieverordeningen

Voorziene jaarlijkse uitgaven of
totaalbedrag van de verleende
individuele steun

Steunregeling
Voorziene
De steun wordt gefinancierd uit het jaarlijkse
top-up bedrag (€ 42,12 miljoen) van uitgaven
maatregel 212 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013.
Totaalbedrag:
Individuele steun -

Duur:
Maximale steunintensiteit van de
individuele steun of steunregeling
Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit
die de steun verleent

Totaalbedrag
van elke
maatregel

2007-2015
Intensiteit is gerelateerd aan het
probleemgebied. Steun is afhankelijk van de
handicap het betreffende gebied.
Alle sectoren: beperkt tot landbouw
Of beperkt tot bijzondere sectoren als
genoemd in de ‘Algemene Informatie’, (Deel
I, punt 4.2.)
Nederlandse Provincies

Eur .. miljoen

Verwijderd: 37,55
Verwijderd: 43,62

Eur 42,12
miljoen
Eur…….
Miljoen

Verwijderd: 37,55

Verwijderd: 2013

 DEEL III 12
 INFORMATIEFORMULIER LANDBOUW
Probleemgebieden, 212

Dit formulier voor de aanmelding van staatssteun mag alleen worden gebruikt voor activiteiten in
verband met de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten als omschreven in punt 6
van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007201339. De specifieke regels voor staatssteun in de landbouw zijn niet van toepassing op
maatregelen in verband met de verwerking van producten van bijlage I tot producten die niet onder
bijlage I vallen. Gelieve voor dergelijke maatregelen het toepasselijke aanmeldingsformulier in te
vullen.
1. BETROKKEN PRODUCTEN

Is de maatregel van toepassing op een van de volgende producten waarvoor nog geen
gemeenschappelijke marktordening geldt:
aardappelen (andere dan voor de zetmeelproductie),
paardenvlees,
koffie,
kurk,
van alcohol afgeleide azijn?
X

De maatregel is op geen van de genoemde producten van toepassing.

2. STIMULEREND EFFECT

A.

Steunregelingen

2.1. Wordt de steun in het kader van een steunregeling uitsluitend toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de
Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?
X

ja

neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.2. Als de steunregeling automatisch en zonder verdere administratieve handelingen recht geeft op
steun, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die plaatsvinden
of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de Commissie als
verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?
Niet van toepassing

39

PB …

ja

neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.3. Als voor de steunregeling een aanvraag moet worden ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a)
de steunregeling moet zijn ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EGVerdrag zijn aangemerkt;
b)
de steunaanvraag moet naar behoren zijn ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit;
c)
de betrokken bevoegde autoriteit moet de aanvraag hebben aanvaard en zich daarbij tot
steunverlening hebben verplicht, met uitdrukkelijke vermelding van het te betalen
steunbedrag of van de wijze waarop de steun wordt berekend; de bevoegde autoriteit
mag een aanvraag slechts aanvaarden als de voor de betrokken steunmaatregel of
steunregeling beschikbare begrotingsmiddelen niet zijn opgebruikt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
B. Individuele steun
Nvt
2.4. Zal individuele steun die buiten een regeling valt, uitsluitend worden toegekend voor
activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de in punt 2.3, onder
b) en c), genoemde voorwaarden is voldaan?
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
C. Compenserende steun
2.5. Is de steunregeling van compenserende aard?
X

ja

neen

Zo ja, dan zijn de bovenstaande punten A en B niet van toepassing.
3. AARD VAN DE STEUN

Welke soort(en) steun omvat de geplande maatregel?
MAATREGELEN VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
D.

Steun ter compensatie van handicaps in bepaalde gebieden



DEEL III.12.D

 FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE STEUN TER COMPENSATIE
VAN HANDICAPS IN BEPAALDE GEBIEDEN
Probleemgebieden, 212
Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van steun ter compensatie van natuurlijke
handicaps in bepaalde gebieden, als bedoeld in punt IV.D. van de Communautaire richtsnoeren voor
staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-201340.

 1. VRAGEN DIE MOETEN WORDEN BEANTWOORD VOOR ALLE AANMELDINGEN
VAN STEUN TER COMPENSATIE VAN HANDICAPS IN BEPAALDE GEBIEDEN

1.

Geef een beschrijving van de betrokken handicap:
Deze steunmaatregel heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van aanvullende nationale
financiering voor plattelandsontwikkeling als bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG) nr
1698/2005. Voor de beschrijving van de betrokken handicaps zij dan ook verwezen naar het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, maatregel 212, inclusief de daarbij horende
bijlagen.

De handicapgebieden aangewezen voor het jaar 2000, zijn aangewezen onder verordening (EG) 950/97
en (75/268/EEG, 2328/91/EEG). De aanwijzing is gebaseerd op verschillende handicaps. Deze
handicaps zijn niet gespecificeerd per aangewezen gebied en zijn om die reden ook niet beschreven
in maatregelfiche 212. Nederland evalueert het probleemgebiedenbeleid in 2007. Vanaf 2010 zal
een herziening plaatsvinden van de criteria en de gebieden, in lijn met de nieuwe, dan geldende EUcriteria voor handicapgebieden.
Zie voor een beschrijving van de onder het POP1 gemelde en de uitbreiding van de gebieden onder
POP2, maatregelficht 212 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.
2.

Toon aan dat het te betalen compensatiebedrag er niet toe leidt dat de landbouwers worden
overgecompenseerd voor de gevolgen van de handicaps:

De onderbouwing van het compensatiebedrag staat beschreven in het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, maatregel 212, inclusief SUB-bijlage 5 bij as 2. De
berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde bedrijven die dezelfde producten produceren in gebieden
zonder handicaps. Het economische nadeel is berekend aan de hand van de verminderde
gewasopbrengst in gebieden met handicaps, vergeleken met gebieden zonder handicaps. De grootte
van het bedrijf heeft geen invloed op de gewasopbrengst per hectare; de kwantiteit en kwaliteit van het
gras per hectare is voor grote en kleine bedrijven hetzelfde.

Ter toelichting: voor Midden Delfland is de berekening van het economische nadeel gebaseerd
op de grondwaterstand ( (€148,- tot €341,-/ha). De bodemgesteldheid en de perceelsstructuur
zorgen ook voor een economisch nadeel, maar deze factoren zijn niet meegenomen in de
berekening. Het daadwerkelijke nadeel ligt dus nog hoger. In SUB-Bijlage 5 bij as 2 is de
berekening van de verschillende handicaps weergegeven. Hieronder zijn de belangrijkste
gegevens nogmaals weergegeven.
40

PB …

De ook voor veenweidegebieden gehanteerde HELP-tabellen (Herziene Evaluatie Landinrichtingsprojecten)
laten voor veen- en klei-op-veengronden de volgende opbrengstdepressies zien ten opzichte van optimale
productie (gerekend is met een optimale graslandopbrengst van 9.796 kVEM en een marktprijs van € 0,1513
per kVEM):
Inkomensderving in Midden Delfland
Veengrond
kei-op-veengrond
Derving
financieel
derving
financieel
‘Natschade’
Grondwatertrap II
23%
€ 341
20%
€ 296
Grondwatertrap II*
13%
€ 193
10%
€ 148
Grondwatertrap III
18%
€ 267
16%
€ 237
Droogteschade
Grondwatertrap V
19%
€ 282
16%
€ 237
Grondwatertrap V*
15%
€ 222
14%
€ 207
Berekende handicap: minimaal € 148,-, maximaal € 528,- per ha.
Maximale vergoeding: € 150,- per ha. Om overcompensatie te voorkomen, is de maximale vergoeding
voor ‘grondwatertrap II*, klei op veen’: max. €148,-. Dit is de enige probleemgebiedenvergoeding
waarvoor de inkomstenderving minder bedraagt dan €150,-.
Ter toelichting eiland Texel:
Texel heeft door zijn eilandpositie extra kosten waardoor de winstgevendheid van de ondernemingen
wordt aangetast. Daarnaast heeft Texel een specifieke hydrologische situatie. Op Texel mag niet worden
beregend. Het eiland is in het voorjaar relatief droger (als de gewassen moeten groeien en het water
meer dan nodig is) en in het najaar (als de gewassen geoogst worden) natter dan elders in Nederland.
Verder heeft het eiland met zoute kwel te maken en met stuifgevoelige gronden. Omdat er niet
beregend mag worden, worden de gewassen vaker met organische mest of compost bemest dan elders
in het land om het stuiven tegen te gaan. Het tijdstip van bemesting is dan ook eerder afhankelijk van
het stuifmoment dan van de behoefte aan meststoffen van het gewas. De opbrengsten per ha zijn door
bovengenoemde redenen gemiddeld genomen lager.
Om een totale berekening van het concurrentienadeel voor Texel te maken zijn de meerkosten per
hectare vergeleken met de bijdrage die de bedrijfstak levert qua oppervlakte.
Oppervlakte
(ha)
Akkerbouw
Veehouderij
Bollenbedrijf

3957
4249
336
8542

%
oppervlakte
van totaal
46%
50%
4%

meerkosten per ha
in euro’s
363
185
609

gedragen kosten per
% oppervlakte
€ 167,€ 93,€ 24,€ 284,-

Het concurrentienadeel voor Texel komt uit op gemiddeld € 284,- /ha, minimaal €185,- en maximaal
€ 609,- /ha.
3.

Als er gebieden met handicaps zijn waar de gemiddelde impact van de handicaps per hectare op
vergelijkbare landbouwbedrijven verschillend is, toon dan aan dat het niveau van de
compensatiebetalingen in verhouding is tot de economische impact van de handicaps in de
verschillende gebieden:

Deze steunmaatregel heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van aanvullende nationale financiering
voor plattelandsontwikkeling als bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG) nr. 1698/2005. Voor inzicht
in het niveau van de compensatiebetalingen in verhouding tot de economische impact van de handicaps
in de verschillende gebieden zij dan ook verwezen naar het Plattelandsontwikkelingsprogramma 20072013, maatregel 212, inclusief de daarbij horende bijlagen of sub-bijlagen.

4.

Kan de mens de economische impact van de permanente handicap ongedaan maken?
ja

X

neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat bij de berekening van de compensatiebetalingen uitsluitend de
economische impact van permanente handicaps waarover de mens geen controle heeft, in
aanmerking mag worden genomen. Structurele nadelen die dankzij de modernisering van
landbouwbedrijven of door maatregelen, zoals heffingen, subsidies of de tenuitvoerlegging van de
hervorming van het GLB, kunnen worden verholpen, mogen niet in aanmerking worden genomen.
Zo neen, licht toe waarom de mens de economische impact van de permanente handicap niet
ongedaan kan maken:
•

•

•
•

•

Diepe veenweide: In de veenweide-gebieden is het hoge waterpeil de belangrijkste handicap.
Het is niet duurzaam om het waterpeil te verlagen om de handicap te verminderen. Het
waterpeil moet relatief hoog blijven om bodemdaling door inklinking van veen en oxidatie te
voorkomen. De agrariër heeft geen invloed op het waterpeil (wordt door het waterschap
bepaald). Het economische nadeel is daarom niet met modernisering, heffingen, subsidies op te
lossen. In verband met de klimaatveranderingen is het handhaven van het waterpeil extra
belangrijk.
Uiterwaarden: De uiterwaarden liggen tussen de rivier en de dijk in. Deze gebieden kennen een
overstroming in de winter en het vroege voorjaar. Dit is ook noodzakelijk om de rivier voldoende
ruimte te geven. Omdat de agrariër geen invloed heeft op de overstroming is het probleem niet
met modernisering, heffingen, subsidies op te lossen. Met de klimaatproblemen zal dit probleem
alleen maar groter worden.
Hellingen: De handicap hellingen kan uiteraard niet ongedaan gemaakt worden. De hellingen
vergen een dusdanige aanpassing van de bedrijfsvoering die leidt tot een economisch nadeel.
Het probleem is niet met modernisering, heffingen, subsidies op te lossen.
Beekdalen en overstromingsgebieden: De economische handicap wordt gevormd door
overstromingen. Deze overstromingen zullen zich frequenter en in grotere mate voordoen,
gezien de klimaatsverandering. Het is niet duurzaam deze overstroming in te perken, gezien de
klimaatsverandering, het beleid i.v.m. Kaderrichtlijn Water, waterbeheer 21e eeuw. De agrariër
heeft geen invloed op de overstroming. De inkomensderving die optreedt door overstroming is
niet ongedaan te maken door modernisering, heffingen of subsidies.
Eiland Texel: de specifieke hydrologische situatie van het eiland heeft tot gevolg dat er niet mag
worden beregend. Hierdoor is er sprake van zoute kwel en stuifgevoelige gronden. Deze situatie
kan niet worden gewijzigd omdat er niet voldoende zoet water op het eiland voorradig is en het
eiland omgeven is door zout zeewater.

Kunt u aangeven hoe groot de landbouwbedrijven zijn die voor deze betalingen in aanmerking
zullen komen?
De grootte van de bedrijven in gebieden met handicaps is vergelijkbaar met het gemiddelde. Van de
akkerbouwbedrijven omvat 80% 5-100 hectares, de meeste bedrijven zijn 10-20 hectares groot. Voor
graasdierbedrijven zit 80% in de range van 0,1 tot 100 hectare en meer. Het gros van de bedrijven
heeft 30-50 hectare (Land en tuinbouwcijfers 2005 van het LEI, www.lei.nl). De grootte van het
bedrijf heeft geen invloed op de gewasopbrengst per hectare; de kwantiteit en kwaliteit van het gras
per hectare is voor grote en kleine bedrijven hetzelfde.
5.

Wordt het compensatiebedrag vastgesteld door het gemiddelde inkomen per hectare van
landbouwbedrijven in gebieden met handicaps te vergelijken met dat van even grote bedrijven die
dezelfde producten vervaardigen in gebieden zonder handicaps in dezelfde lidstaat, of als de
volledige lidstaat als gebied met handicaps wordt beschouwd, in gebieden zonder handicaps in
andere lidstaten waar de productievoorwaarden op zinvolle wijze kunnen worden vergeleken met
die in de eerste lidstaat? Het inkomen dat in dit verband in aanmerking moet worden genomen, is
het rechtstreekse inkomen uit landbouwactiviteiten, met uitsluiting van met name betaalde
heffingen of ontvangen subsidies.
X

ja

neen

Beschrijf hoe de vergelijking is gemaakt…
De berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde bedrijven die dezelfde producten produceren in
gebieden zonder handicaps. Het economische nadeel is berekend aan de hand van de verminderde
gewasopbrengst in gebieden met handicaps, vergeleken met gebieden zonder handicaps. De grootte
van het bedrijf heeft geen invloed op de gewasopbrengst per hectare; de kwantiteit en kwaliteit van het
gras per hectare is voor grote en kleine bedrijven hetzelfde.
Ter toelichting: voor Midden Delfland is de berekening van het economische nadeel gebaseerd op de
grondwaterstand ( (€148,- tot €341,-/ha). De bodemgesteldheid en de perceelsstructuur zorgen ook
voor een economisch nadeel, maar deze factoren zijn niet meegenomen in de berekening. Het
daadwerkelijke nadeel ligt dus nog hoger. In subbijlage 5 bij as 2 is de berekening van de
verschillende handicaps weergegeven.
6. Wordt de steunmaatregel gecombineerd met steun op grond van de artikelen 13, 14 en 15 van
Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad41?
X

neen

ja

7. Kunt u bevestigen dat de totale steun die aan de landbouwer wordt verleend, niet hoger zal zijn dan
het overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde bedrag?
X

ja

neen

Gelieve het bedrag te vermelden: maximaal het berekende economische nadeel, maar nooit
meer dan €150,- per hectare (zie Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, maatregel 212,
inclusief de daarbij horende bijlagen)
Zo neen, let wel dat volgens punt 72 van de landbouwrichtsnoeren geen hogere steun in de vorm
van een compenserende vergoeding mag worden toegekend dan het bovenvermelde bedrag.
8. Is in de maatregel bepaald dat aan het volgende subsidiabiliteitscriterium moet worden voldaan?
X

De landbouwers moeten de landbouw beoefenen op een minimumoppervlakte grond (vermeld
deze oppervlakte);
(namelijk: 0,5 hectare)

X

De landbouwers moeten zich ertoe verbinden hun landbouwactiviteit in een probleemgebied
voort te zetten gedurende ten minste vijf jaar vanaf de eerste betaling van een compenserende
vergoeding;

X

De landbouwers moeten de verplichte normen toepassen die zijn vastgesteld ingevolge
Verordening (EG) nr. 1782/200342, artikelen 4 en 5 en bijlagen III en IV en voldoen aan
minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en andere
verbindende voorschriften die in de nationale wetgeving zijn vastgesteld en in het programma
voor plattelandsontwikkeling zijn vermeld..

X

ja

neen

NB: Ten aanzien van het derde punt: Nederland stelt vast dat op grond van punt 70 van de Richtsnoeren
en artikel 51 van verordening (EG) nr. 1698/2005 moet worden voldaan aan de randvoorwaarden. Dit zijn
slechts de verplichte normen die volgens art. 4 en 5 van Bijlage II en IV van (EG) Verordening nr.
1782/2003 gelden. De minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen en andere verbindende voorschriften die in de nationale wetgeving zijn
vastgesteld zijn derhalve niet relevant.
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Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal
verordeningen; PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80-102.
42 Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

9. Is in de maatregel bepaald dat, indien de eigenaar of houder van de dieren zich verzet tegen de
uitvoering van de inspecties en monsternemingen die voor de toepassing van de nationale
programma's inzake toezicht op residuen nodig zijn, of wanneer de onderzoekingen en controles die
op grond van Richtlijn 96/23/EG worden verricht, de producent zal worden uitgesloten van de
ontvangst van een compenseerde vergoeding voor het kalenderjaar waarin het verzet heeft
plaatsgevonden?
Nee. Deze voorziening moet nog worden getroffen.
Ingevolge artikel 11, derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) dienen provinciale staten
van de onderscheiden provincies (provinciale) subsidieverordeningen vast te stellen met betrekking tot
maatregelen die in ingevolge Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor cofinanciering uit het ELFPO in
aanmerking gebracht. Ingevolge artikel 11, derde lid, van de WILG behoeven deze
subsidieverordeningen (zie deel I) goedkeuring van de minister van LNV. Nederland stelt het opnemen
van de in de vraag bedoelde bepaling als voorwaarde voor goedkeuring van de subsidieverordening in
het kader van artikel 11, derde lid, van de WILG.
X

ja

neen

10. Als de steunregeling nog steeds van kracht is op de datum waarop artikel 37 en artikel 88, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 1698/200543 van toepassing worden, wordt zij dan zodanig gewijzigd dat zij
vanaf die datum in overeenstemming met die artikelen zal zijn?
X

ja

neen

Zo neen, let wel dat met ingang van de datum waarop artikel 37 en artikel 88, lid 3, van de genoemde
verordening van toepassing worden, nieuwe regels zullen gelden voor maatregelen ter compensatie
van natuurlijke handicaps in bepaalde gebieden en dat steunmaatregelen die niet aan alle criteria van
die artikelen en aan de betrokken uitvoeringsbepalingen van de Raad of de Commissie voldoen,
zullen moeten worden stopgezet.

……………………………………………………………….

 2. OVERIGE GEGEVENS
Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun past in en
coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?
NVT
ja

neen

Achtergrond:
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 212 (probleemgebiedenvergoeding) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, als
bedoeld in artikel 89 van Verordening (G) nr. 1698/2005.
De Commissie wordt dan ook verzocht deze steunmaatregel overeenkomstig artikel 89 van Verordening
(G) nr. 1698/2005 goed te keuren als onderdeel van de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1689/2005
bedoelde programmaring voor plattelandsontwikkeling.
Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.
43

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1-40.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de
landbouwrichtsnoeren.

BIJLAGE I
Argomilieuverbintenissen en daaraan gekoppelde niet productieve investeringen, 214 en 216

Standaardformulier voor de aanmelding van staatssteun op grond van
artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag en voor het verstrekken van
informatie over onrechtmatige steun
Dit formulier dient te worden gebruikt voor de aanmelding, uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het EGVerdrag, van nieuwe steunregelingen en individuele steun.. Dit formulier dient tevens te worden
gebruikt wanneer een maatregel die geen steunmaatregel is om redenen van rechtszekerheid bij de
Commissie wordt aangemeld.
De lidstaten worden eveneens verzocht dit formulier te gebruiken wanneer de Commissie om uitvoerige
informatie over onrechtmatige steun verzoekt.
Dit formulier bestaat uit drie delen:

I.

Algemene informatie: dit deel moet in alle gevallen worden ingevuld

II.

Beknopte informatie ter bekendmaking in het Publicatieblad

III.

Formulier aanvullende informatie per steuntype

Indien dit formulier niet correct wordt ingevuld, kan de aanmelding als onvolledig worden
teruggestuurd. Het ingevulde formulier moet door de permanente vertegenwoordiger van de betrokken
lidstaat schriftelijk bij de Commissie worden ingediend. Het moet aan de secretaris-generaal van de
Commissie worden gericht.
Indien de lidstaat voornemens is gebruik te maken van een bijzondere procedure welke in een van de
verordeningen, richtsnoeren, kaderregelingen en andere teksten op het gebied van staatssteun is
vastgesteld, dient tevens een afschrift van de aanmelding te worden toegezonden aan de
directeur-generaal van het verantwoordelijke directoraat van de Commissie.

DEEL I. ALGEMENE INFORMATIE

AARD VAN DE AANMELDING

Betreft de op dit formulier verstrekte informatie:
X

een aanmelding ingevolge artikel 88, lid 3 van het EG-Verdrag?

mogelijke onrechtmatige steun44?
Zo ja, vermeld de datum van inwerkingtreding van de steun. Gelieve dit formulier, evenals het
relevante formulier aanvullende informatie in te vullen.
een maatregel die geen steunmaatregel vormt maar die om redenen van rechtszekerheid bij
de Commissie wordt aangemeld?
Vermeld hieronder de redenen waarom de aanmeldende lidstaat van mening is dat de maatregel
geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag. Gelieve de relevante
gedeelten van dit formulier in te vullen en alle noodzakelijke bewijsstukken over te leggen.
Een maatregel wordt niet als staatssteun beschouwd indien niet is voldaan aan een van de
voorwaarden van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Gelieve een uitvoerige beoordeling te
geven van de maatregel in het licht van de volgende criteria, waarbij u met name aandacht
besteedt aan de voorwaarde waaraan volgens u niet is voldaan:

 geen overdracht van openbare middelen (wanneer u bijvoorbeeld van mening bent dat de
maatregel niet aan de Staat kan worden toegerekend of dat wettelijke maatregelen ten
uitvoer worden gelegd zonder overdracht van openbare middelen);
 geen voordeel (bijvoorbeeld wanneer het beginsel van de particuliere marktinvesteerder
in acht wordt genomen);
 geen selectiviteit/specificiteit (bijvoorbeeld wanneer de maatregel ter beschikking staat
van alle ondernemingen, in alle sectoren van de economie, zonder territoriale beperking
en zonder onderscheid);
 geen vervalsing van de mededinging / geen ongunstige beïnvloeding van de
intracommunautaire handel (bijvoorbeeld wanneer de activiteit niet van economische
aard is of wanneer het een louter plaatselijke economische activiteit betreft).

1. IDENTITEIT

VAN DE AUTORITEIT OF
INSTANTIE DIE DE STEUN VERLEENT

1.1 Lidstaat
Nederland
1.2. Betrokken regio(s) (indien van toepassing)
De 12 Nederlandse provincies: Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland,
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
1.3.
44

Overeenkomstig artikel 1, onder f) van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999, blz.
1) (hierna “procedureverordening”) wordt onder onrechtmatige steun nieuwe steun verstaan die in strijd met artikel 88,
lid 3, van het EG-Verdrag tot uitvoering wordt gebracht.

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verantwoordelijke contactpersoon
Naam
Adres
Telefoon
Fax
E-mail

: D.J. Jans / L.S. Ensink
: Postbus 20401 , 2500 EK Den Haag
: 070-3784358/4883
: 070-3786127
: d.j.jans@minlnv.nl / l.s.ensink@minlnv.nl

1.4. Verantwoordelijke contactpersoon bij de Permanente Vertegenwoordiging
Naam
Telefoon
Fax
E-mail

: G.P.G. Kunst
: 0032-26791543
:: g.p.g.kunst@minlnv.nl

1.5. Indien u wenst dat een afschrift van de ambtelijke brieven die door de Commissie aan de
lidstaat worden gericht ook naar andere nationale autoriteiten wordt gezonden, gelieve hun naam en
adres te vermelden
Naam
Adres

: Interprovinciaal Overleg
: Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

1.6. Gelieve aan te geven welke referentie van de lidstaat in de brieven van de Commissie moet
worden vermeld.
Het zaaknummer dat deze staatssteunmelding zal ontvangen.

2. BESCHRIJVING VAN DE STEUN

2.1. Benaming van de steun (of naam van de begunstigde onderneming in geval van individuele
steun)
Agromilieuverbintenissen (maatregel 214) en aan agromilieuverbintenissen gekoppelde niet productieve
investeringen (maatregel 216)
2.2. Korte beschrijving van het doel van de steun
Gelieve de primaire doelstelling te vermelden en, in voorkomend geval, de secundaire
doelstelling(en):
Primaire doelstelling
(slechts één vakje
aankruisen)

45

Secundaire doelstelling45

Regionale ontwikkeling

Een secundaire doelstelling is een doelstelling waarvoor de steun uitsluitend is bestemd, naast de primaire
doelstelling. Een regeling met als primaire doelstelling onderzoek en ontwikkeling kan bijvoorbeeld als secundaire
doelstelling kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) hebben indien de steun uitsluitend voor KMO's bestemd is.
De secundaire doelstelling kan tevens sectorgericht zijn, zoals bijvoorbeeld bij een steunregeling voor onderzoek en
ontwikkeling in de staalsector.



















Onderzoek en ontwikkeling
Milieubescherming
Redding van ondernemingen in
moeilijkheden
Herstructurering van
ondernemingen in moeilijkheden
KMO’s
Werkgelegenheid
Opleiding
Risicokapitaal
Bevordering van de export en
internationalisering
Diensten van algemeen economisch
belang
Sectorale ontwikkeling46
Sociale ondersteuning van
individuele consumenten
Vergoeding van schade veroorzaakt
door natuurrampen of andere
buitengewone gebeurtenissen
Verwezenlijking van een belangrijk
project van gemeenschappelijk
Europees belang
Opheffing van een ernstige
verstoring in de economie
Instandhouding van het erfgoed
Cultuur

X

2.3. Steunregeling – Individuele steun47
2.3.1. Heeft de aanmelding betrekking op een steunregeling?
X


ja

Zo ja, wijzigt de regeling een bestaande steunregeling?
ja



X

nee

Zo ja, is aan de voorwaarden voor de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure
ingevolge artikel 4, lid 2 van uitvoeringsverordening (EG) nr. (…) van (…) voldaan?
ja

nee



Zo ja, gelieve het formulier voor vereenvoudigde aanmelding in te vullen (zie
bijlage II).



Zo niet, gelieve het onderhavige formulier in te vullen en aan te geven of de
oorspronkelijke regeling die thans wordt gewijzigd, bij de Commissie is aangemeld.
ja

46

nee

nee

Gelieve de secor te specificeren in punt 4.2.
Overeenkomstig artikel 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999)
wordt onder individuele steun, steun verstaan die niet wordt toegekend op grond van een steunregeling alsook steun die
op grond van een steunregeling wordt toegekend en moet worden aangemeld.
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Zo ja, gelieve te vermelden:

Nummer van de steun:
....................................................................................……………………..
Datum van goedkeuring door de Commissie (referentie van de brief van de
Commissie (SG(..)D/…):
.…/…./……………………………………………………………………………………
Datum van de oorspronkelijke regeling:
……………………………………………………………………………
Gelieve te specificeren welke wijzigingen in de oorspronkelijke regeling zijn
aangebracht en waarom: ………………………….…………………………………………………
2.3.2

Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun?
ja


X

nee

Zo ja, gelieve het passende vakje hieronder aan te kruisen

steun op basis van een regeling die individueel moet worden aangemeld
Referentie van de goedgekeurde regeling:
Benaming
: .....................……………………………..............................
Nummer van de steunregeling: : .................................................……………..……….…….…
Goedkeuringsbrief van de Commissie: ……........…………………………..……………….……………

individuele steun die niet op een regeling is gebaseerd:

2.3.3. Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun of een steunregeling die uit hoofde van een
vrijstellingsverordening is aangemeld? Zo ja, gelieve het passende vakje aan te kruisen:
Nvt

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen48. Gelieve het formulier aanvullende informatie van deel III.1 te
gebruiken.

Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun49. Gelieve het formulier
aanvullende informatie van deel III.2 te gebruiken.

Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun50. Gelieve het
formulier aanvullende informatie van deel III.3 te gebruiken.
48

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
49
Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20.

Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten (PB L 1
van 02.01.2004).

3. NATIONALE RECHTSGROND
3.1. Vermeld de nationale rechtsgrond, de uitvoeringsbepalingen en hun respectievelijke
referentiebronnen:
- Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied;
- Provinciewet: artikel 105, artikel 145, artikel 158;
Provinciale subsidieverordeningen:

- Artikel 4.1.1.1 en artikel 5.1.1.1 lid 1 sub b van de Ontwerp model-Subsidieverordening Natuuren landschapsbeheer (na goedkeuring van notificatie 2009-I kan de omzetting van de modelSubsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer in provinciale subsidieverordeningen
goedgekeurd worden door de minister)

- Artikel 8 lid 2 en 3 van de Ontwerp model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap

Referentie (indien van toepassing): nvt
3.2. Vermeld het document / de documenten die als bijlage aan deze aanmelding zijn gehecht:
X een afschrift van de relevante bepalingen van de ontwerp tekst(en) van de rechtsgrondslag
(of, indien mogelijk, een web link):
http://www.natuurbeheersubsidie.nl (tab Algemene informatie/ Verordening/IPO modelverordening
SNL)3.3. Indien de rechtsgrondslag een definitieve tekst betreft, wordt in deze definitieve tekst dan
bepaald dat de steunverlenende instantie de steun pas kan verlenen nadat de Commissie deze heeft
goedgekeurd ("stand still"-bepaling)?
X

ja

nee

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is met de Commissie
afgesproken dat voor het POP 2 geen betalingen worden verricht vóór de goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
Voor bovengenoemde provinciale subsidieverordeningen vloeit de “stand-still” voort uit artikel 11,
derde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). Op grond van dat artikel dienen
50
Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun, PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3 en PB L 349 van
24.12.2002, blz. 126.

provinciale staten van de onderscheiden provincies (provinciale) subsidieverordeningen vast te
stellen met betrekking tot maatregelen die ingevolge Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor
cofinanciering uit het ELFPO in aanmerking worden gebracht. Ingevolge artikel 11, derde lid, van
de WILG behoeven deze subsidieverordeningen de goedkeuring van de minister van LNV. Dit kan
pas gebeuren ná goedkeuring van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma door de
Europese Commissie. De (onderdelen van de) provinciale verordeningen die uitvoeren geven aan
het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 moeten derhalve nog door de minister van
LNV worden goedgekeurd.

4. BEGUNSTIGDEN
4.1. Vestigingsplaats van de begunstigde(n)
X

in (een) niet-gesteunde regio('s)
in (een) regio/regio's die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3,
onder c) van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 3 of lager)
in een regio('s) die in aanmerking komt/komen voor steun ingevolge artikel 87, lid 3, onder a)
van het EG-Verdrag (specificeer NUTS-niveau 2 of lager)
gemengd: specificeer ................................................................……………………………….

4.2. Sector(en) van de begunstigde(n):
X

51

.....................
Niet aan een bepaalde sector gebonden
..................... A
Landbouw
..................... B
Visserij en aquacultuur
..................... C
Winning van delfstoffen
..................... 10.1 Steenkool
..................... D
Industrie
……………17
Textiel
……………21
Pulp en papier
……………24
Chemische en farmaceutische industrie
……………24.7
Kunstmatige vezels
……………27.1
Staal 51
……………29
Industriële machines
……………DL
Elektrische en optische apparaten en instrumenten
……………34.1
Motorvoertuigen
……………35.1
Scheepsbouw
…………… Diverse industrie, gelieve te specificeren:………………………………
..................... E
Elektriciteit-, gas- en watervoorziening
..................... F
Bouwnijverheid
..................... 52
Detailhandel
..................... H
Hotels en restaurants (toerisme)
..................... I
Vervoer
……………60
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
……………60.1 Vervoer per spoor
……………60.2 Overig vervoer te land
……………61.1
Zee- en kustvaart
……………61.2 Binnenvaart
……………62 Luchtvaart
..................... 64
Post en telecommunicatie
..................... J
Financiële instellingen
..................... 72
Activiteiten in verband met computers
..................... 92
Cultuur, sport en recreatie

Bijlage B bij de mededeling van de Commissie – Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten PB C 70 van 19.3.2002, blz.8.

……………

Overige, te specificeren overeenkomstig de bedrijfsindeling van NACE
rev.1.152: …………

4.3. Indien het individuele steun betreft:
Nvt
Naam van de begunstigde: …………………………………………………………………….…………………………….
Aard van de begunstigde onderneming:……………………………………………………………………………...
KMO
Aantal werknemers
Jaaromzet
Jaarbalans

: .......................................................…………
: ......................................................………….
: ......................................................………….

(Gelieve een verklaring op erewoord overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie
betreffende KMO's53 of andere bewijsstukken bij te voegen ter staving van de bovenstaande
gegevens: ...............................…………………… …
grote onderneming
onderneming in moeilijkheden54

4.4. Indien het een steunregeling betreft:
Aard van de begunstigde ondernemingen:
X

alle ondernemingen (grote ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen)
uitsluitend grote ondernemingen
kleine en middelgrote ondernemingen
middelgrote ondernemingen
kleine ondernemingen
micro-ondernemingen
de volgende begunstigde ondernemingen: ........................................................................

Geschat aantal begunstigde ondernemingen:

X

52

minder dan 10
van 11 tot en met 50
van 51 tot en met 100
van 101 tot en met 500
van 501 tot en met 1000
meer dan 1000

NACE rev. 1.1 is de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en microondernemingen, PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36 en ontwerp-verordening (EG) nr. …/. van de Commissie tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft het toepassingsbereik ervan om zodoende steun ten behoeve van
onderzoek en ontwikkeling in te sluiten.
54
Volgens de definitie van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen
in moeilijkheden, PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.

53

5. BEDRAG VAN DE STEUN/JAARLIJKSE UITGAVEN
In geval van individuele steun, vermeld het totaalbedrag van elke betrokken maatregel:
Nvt
…………………………………………………………………………………………………………
In geval van een steunregeling, vermeld het jaarlijkse bedrag van de uitgetrokken begrotingsmiddelen
en het totaalbedrag (in nationale valuta):
De steun voor de agromilieuverbintenissen wordt gefinancierd uit het top-up bedrag (€ 160,73 miljoen)
van maatregel 214 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.
De steun voor de aan de agromilieuverbintenissen gekoppelde niet-productieve investeringen wordt
gefinancierd uit het top-up bedrag (€193,81 miljoen, waarvan € 35 miljoen voor inrichtingssubsidie
gekoppeld
aan
agromilieuverbintenissen)
van
maatregel
216
van
het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Verwijderd: 205

Verwijderd: 181,14

Voor belastingmaatregelen, gelieve een jaarlijkse en een totale raming te geven van de gederfde
inkomsten door belastingvrijstellingen voor de door de aanmelding bestreken periode:
Nvt
…………………………………………………………………………………………………………
Indien de begroting niet jaarlijks wordt vastgesteld, gelieve te specificeren op welke periode zij
betrekking heeft:
2007-2015
Indien de aanmelding wijzigingen in een bestaande steunregeling aanbrengt, vermeld de budgettaire
gevolgen van deze wijzigingen:
Nvt

6. AARD VAN DE STEUN EN FINANCIERINGSMETHODE
Specificeer de aard van de steun die aan de begunstigde onderneming(en) ter beschikking wordt gesteld
(in voorkomend geval voor elke maatregel):
X

Rechtstreekse subsidie
Zachte lening (geef bijzonderheden over de gestelde zekerheid)
Rentesubsidie
Belastingvoordeel (b.v. belastingvermindering, grondslagvermindering, tariefsvermindering,
uitstel). Gelieve te specificeren: ............................................…………………………
Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen
Verstrekking van risicokapitaal
Afschrijving van schulden
Garantie (geef onder andere informatie over de lening of andere financiële transactie die door
de garantie wordt gedekt, de gestelde zekerheid en de verschuldigde premie)
Overige. Gelieve te specificeren:…………………………………………………………....
Geef voor ieder steuninstrument een nauwkeurige beschrijving van de toepassingsregels en
-voorwaarden, in het bijzonder de hoogte van de steun en de fiscale behandeling; vermeld of
de steun automatisch wordt toegekend zodra aan bepaalde criteria is voldaan (zo ja, gelieve
deze criteria te vermelden) of dat de steunverlenende autoriteiten een zekere discretionaire
bevoegdheid hebben.
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 214 (agromilieuverbintenissen) en maatregel 216 (niet productieve investeringen,
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onderdeel aan agromilieuverbintenissen gekoppelde niet-productieve investeringen) van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89 van Verordening (G) nr.
1698/2005.
De toepassingsregels en –voorwaarden zijn derhalve die van de maatregelen 214 en 216 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma. Aan de in het Plattelandsontwikkelingsprogramma
beschreven pakketten en maatregelen kunnen verschillende regels en voorwaarden zijn
gekoppeld. Zie voor de beschrijving van de maatregelen/pakketten maatregelfiche 214 en 216 en
de daarbij behorende (sub-)bijlagen.
De hoogte van de steun voor maatregel 214 zal per pakket verschillen. De steun dekt de extra
kosten en gederfde inkomsten die het gevolg zijn van de nakoming van de
agromilieuverbintenissen. De hoogte van de vergoeding en de onderbouwing daarvan zijn
vastgesteld in het Plattelandsontwikkelingsprogramma en de daarbij behorende (sub-) bijlagen.
De hoogte van de steun voor maatregel 216, onderdeel aan agromilieuverbintenissen
gekoppelde niet-productieve investeringen, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit
betreffen investeringen die nodig zijn om een agromilieuverbintenis af te sluiten, zoals het
aanpassen van de fysieke condities of kenmerken van terreinen.

De aanvragen worden getoetst aan de subsidievoorwaarden. Als wordt voldaan aan de
voorwaarden wordt de steun toegekend.
Specificeer de financiering van de steun: indien de steun niet uit de algemene begroting van de
overheid/regio/gemeente wordt gefinancierd, zet de wijze van financiering uiteen:
Nvt
Parafiscale heffingen of belastingen die voor een andere begunstigde dan de overheid bestemd
zijn. Gelieve een volledige beschrijving te geven van de heffingen en van de
producten/activiteiten waarover zij worden geheven. Specificeer met name of uit andere
lidstaten ingevoerde producten aan heffingen worden onderworpen. Voeg als bijlage een
afschrift van de rechtsgrondslag van de heffingen toe. ………………………………………
Geaccumuleerde reserves
Openbare ondernemingen
Andere (specificeer) …………………………………………………

7. DUUR
7.1. Individuele steun:
Nvt
Vermeld de datum waarop de steun ten uitvoer zal worden gelegd (Indien de steun in tranches wordt
toegekend, vermeld de datum van iedere tranche)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Specificeer de duur van de maatregel waarvoor de steun wordt verleend, indien van toepassing
…..……………………………………………………………………………….…………………….

7.2. Steunregeling:
Vermeld de aanvangsdatum voor verlening van de steun
Deze steun heeft tot doel aanvullende financiering te verschaffen voor plattelandsontwikkeling
waarvoor overeenkomstig het Plattelandsontwikkelingsprogramma (2007-2013) communautaire steun
wordt verleend (artikel 89 van Verordening 1689/2005).
Overeenkomstig de afspraken met de Commissie worden betalingen verricht na goedkeuring van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Vermeld de einddatum voor verlening van de steun
De steun kan alleen worden verleend binnen de programmeringsperiode van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, welke loopt tot en met 31 december 2015.
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Indien de duur van de regeling langer is dan zes jaar, gelieve aan te tonen dat een langere periode
noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de regeling te bereiken.
De steun is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en volgt daarmee de duur van het
programma tot en met 31 december 2015.

8. CUMULERING VAN VERSCHILLENDE SOORTEN STEUN
Kan de steun worden gecumuleerd met steun die op grond van andere plaatselijke regionale, nationale
of communautaire regelingen wordt toegekend voor het dekken van dezelfde subsidiabele kosten?
X

ja

nee

Zo ja, geef aan welke regels zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat de cumuleringsregels worden
nageleefd:
In de provinciale verordeningen is bepaald dat indien uit voor eenzelfde activiteit steun door
verschillende overheden steun kan worden verleend, de totale steun voor die activiteit nooit meer mag
bedragen dan het maximum dat is opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramnma.
........................................................................................................................................…

9. BEROEPSGEHEIM
Bevat de aanmelding vertrouwelijke informatie die niet aan derden mag worden bekendgemaakt?
ja

X

nee

Zo ja, gelieve aan te geven welke delen vertrouwelijk zijn en waarom:
..................................................................................................................................................................................
....................................................………………………………………………………………………………………………………………………
Zo niet, dan zal de Commissie haar besluit bekendmaken zonder de lidstaat te raadplegen.

10. VERENIGBAARHEID VAN DE STEUN

Gelieve aan te geven welke bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten
die van toepassing zijn op staatssteun, een uitdrukkelijke rechtsgrondslag voor de goedkeuring van de
steun zouden kunnen vormen (in voorkomend geval voor elke maatregel) en het/de relevante
formulier(en) aanvullende informatie van deel III in te vullen.
KMO-steun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG)
nr. 70/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen
Steun voor KMO’s in de landbouwsector
Opleidingssteun
Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
68/2001
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen
Werkgelegenheidssteun

nr.

Verwijderd: 2013

Aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding van een steunregeling overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 2204/2002
Aanmelding om rechtszekerheid te verkrijgen

X

Regionale steun
Steun vallend onder de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote
investeringsprojecten
Steun voor onderzoek en ontwikkeling
Reddingssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden
Steun voor de productie van audiovisuele werken
Steun voor milieubescherming
Steun en risicokapitaal
Steun in de landbouwsector
Steun in de vervoersector
Steun voor visserij en aquaculuur

Wanneer de bestaande verordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren of andere teksten die van
toepassing zijn op staatssteun geen uitdrukkelijke grondslag vormen voor de goedkeuring van de
steuntypen waarop dit formulier betrekking heeft, wordt u verzocht naar behoren te motiveren waarom
de steun als verenigbaar met het EG-Verdrag kan worden beschouwd, onder verwijzing naar de
toepasselijke vrijstellingsclausule van het EG-Verdrag (artikel 86, lid 2, artikel 87, lid 2, onder a) of b),
artikel 87, lid 3, onder a), b), c) of d)) en onder verwijzing naar andere specifieke bepalingen met
betrekking tot landbouw en vervoer.

11. UITSTAANDE BEVELEN TOT TERUGVORDERING

Ingeval van individuele steun, heeft een potentiële begunstigde van de maatregel staatssteun ontvangen
welke het voorwerp is van een bevel tot terugvordering van de Commissie?
Nvt
ja
nee
Zo ja, gelieve de volledige gegevens te vermelden: …………………………………………….

12. OVERIGE INLICHTINGEN
Gelieve hier alle andere inlichtingen te verstrekken die u van belang acht voor de beoordeling van de
betrokken maatregel(en) in het licht van de staatssteunregels.
Deze melding maakt onderdeel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007 - 2013

Deel II

 BEKNOPTE INFORMATIE TER BEKENDMAKING IN HET PUBLICATIEBLAD

Nummer van de steun:
Lidstaat:
Regio:
Benaming en doel van de steun
van de steunregeling of naam van
de onderneming die individuele
steun ontvangt (steun op grond
van een regeling die niettemin
individueel moet worden
aangemeld en steun die niet op
grond van een steunregeling
wordt verleend)
Rechtsgrondslag:

Nederland
Agromilieuverbintenissen (maatregel 214) en aan
agromilieuverbintenissen gekoppelde niet productieve
investeringen (maatregel 216)

Artikel 11, derde lid, Wet inrichting landelijk gebied
Artikelen 105, 145 en 158 van de Provinciewet
Provinciale subsidieverordeningen

Voorziene jaarlijkse uitgaven of
totaalbedrag van de verleende
individuele steun

Voorziene
Steunregeling
jaarlijkse
De steun voor de
uitgaven
agromilieuverbintenissen wordt
gefinancierd uit het top-up bedrag
(€ 160,73 miljoen) van maatregel 214
van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013.
De steun voor de aan de
agromilieuverbintenissen
gekoppelde niet-productieve
investeringen wordt gefinancierd uit
het top-up bedrag (€193,81 miljoen,
waarvan € 35 miljoen voor
inrichtingssubsidie gekoppeld aan
agromilieuverbintenissen) van
maatregel 214 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013.
Totaalbedrag:
Individuele steun -

Duur:
Maximale steunintensiteit van de
individuele steun of steunregeling

Betrokken economische sectoren

Totaalbedrag
van elke
maatregel

2007-2015
Voor de agromilieuverbintenis is de
steunintensiteit is gebaseerd op de gederfde
inkomsten, extra kosten gemoeid met de
verbintenis en compensatie voor
transactiekosten.
Voor de aan de agromilieuverbintenissen
gekoppelde niet-productieve investeringen
is de steunintensiteit 100%
Alle sectoren: beperkt tot landbouw
Of beperkt tot bijzondere sectoren als

Eur …
miljoen

Verwijderd: 386,14

Verwijderd: 205

Verwijderd: 181,14

Eur 354,54
miljoen
Eur…….
Miljoen

Verwijderd: 386,14

Verwijderd: 2013

Naam en adres van de autoriteit
die de steun verleent

genoemd in de ‘Algemene Informatie’, (Deel
I, punt 4.2.)
Nederlandse Provincies

DEEL III 12

INFORMATIEFORMULIER LANDBOUW
Argomilieuverbintenissen en daaraan gekoppelde niet productieve investeringen, 214 en 216

Dit formulier voor de aanmelding van staatssteun mag alleen worden gebruikt voor activiteiten in
verband met de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten als omschreven in punt 6
van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007201355. De specifieke regels voor staatssteun in de landbouw zijn niet van toepassing op
maatregelen in verband met de verwerking van producten van bijlage I tot producten die niet onder
bijlage I vallen. Gelieve voor dergelijke maatregelen het toepasselijke aanmeldingsformulier in te
vullen.
1. BETROKKEN PRODUCTEN

Is de maatregel van toepassing op een van de volgende producten waarvoor nog geen
gemeenschappelijke marktordening geldt:
aardappelen (andere dan voor de zetmeelproductie),
paardenvlees,
koffie,
kurk,
van alcohol afgeleide azijn?
X

De maatregel is op geen van de genoemde producten van toepassing.

2. STIMULEREND EFFECT

A.

Steunregelingen
2.1. Wordt de steun in het kader van een steunregeling uitsluitend toegekend voor activiteiten
die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door
de Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
2.2. Als de steunregeling automatisch en zonder verdere administratieve handelingen recht geeft
op steun, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de
Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?

Nvt
ja

neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
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PB …

2.3. Als voor de steunregeling een aanvraag moet worden ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die
plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a)
de steunregeling moet zijn ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EGVerdrag zijn aangemerkt;
b)
de steunaanvraag moet naar behoren zijn ingediend bij de betrokken bevoegde
autoriteit;
c)
de betrokken bevoegde autoriteit moet de aanvraag hebben aanvaard en zich daarbij tot
steunverlening hebben verplicht, met uitdrukkelijke vermelding van het te betalen
steunbedrag of van de wijze waarop de steun wordt berekend; de bevoegde autoriteit
mag een aanvraag slechts aanvaarden als de voor de betrokken steunmaatregel of
steunregeling beschikbare begrotingsmiddelen niet zijn opgebruikt?
X
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
B. Individuele steun
Nvt
2.4. Zal individuele steun die buiten een regeling valt, uitsluitend worden toegekend voor
activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de in punt 2.3, onder
b) en c), genoemde voorwaarden is voldaan?
ja
neen
Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.
C. Compenserende steun
2.5. Is de steunregeling van compenserende aard?
X

ja

neen

Zo ja, dan zijn de bovenstaande punten A en B niet van toepassing.
3. AARD VAN DE STEUN

Welke soort(en) steun omvat de geplande maatregel?
MAATREGELEN VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
C.

Agromilieusteun en steun voor het dierenwelzijn

DEEL III.12.C
FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE AGROMILIEUSTEUN EN STEUN
VOOR HET DIERENWELZIJN
Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van steunmaatregelen van de staten ter ondersteuning van
landbouwproductiemethoden die zijn ontworpen om het milieu te beschermen en het platteland in stand te houden
(milieumaatregelen in de landbouw) of het dierenwelzijn te verbeteren, als bedoeld in punt IV.C. van de Communautaire
richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-201356 (hierna de “landbouwrichtsnoeren”
genoemd) en de artikelen 39 en 40 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad57.
•

Heeft de maatregel betrekking op vergoedingen voor landbouwers die vrijwillig agromilieuverbintenissen aangaan
(artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad)?
X

ja

neen

Zo ja, raadpleeg het deel van dit formulier dat betrekking heeft op “Steun voor
agromilieuverbintenissen”.
•

Heeft de maatregel betrekking op vergoedingen voor landbouwers die vrijwillig dierenwelzijnsverbintenissen
aangaan (artikel 40, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad)?
ja

X

neen

Zo ja, raadpleeg het deel van dit formulier dat betrekking heeft op “Steun voor
dierenwelzijnsverbintenissen”.
•

Heeft de steun uitsluitend betrekking op milieu-investeringen (punt 62 van de
landbouwrichtsnoeren)?
ja

X

neen

Zo ja, raadpleeg het “Formulier aanvullende informatie Steun voor investeringen in
landbouwbedrijven”.

•

Heeft de milieusteun andere doelstellingen, zoals opleiding of advisering ten behoeve van
landbouwers (punt IV.K van de richtsnoeren)?
ja

X

neen

Zo ja, raadpleeg het Formulier aanvullende informatie betreffende punt IV.K van de
landbouwrichtsnoeren.

•

Andere maatregelen?
Geef een volledige beschrijving van de maatregel(en).

Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
56
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Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.
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maatregel 214 (agromilieuverbintenissen) en maatregel 216 (niet productieve investeringen, onderdeel
aan agromilieuverbintenissen gekoppelde niet-productieve investeringen) van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89 van Verordening (G) nr. 1698/2005.

Zie voor een volledige beschrijving van maatregel 214 derhalve maatregelfiche 214 en de
daarbij horende (sub-)bijlagen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
Zie voor een volledige beschrijving van maatregel 216 derhalve maatregelfiche 216, onderdeel
aan agromilieuverbintenissen gekoppelde niet productieve investeringen, en de daarbij horende
(sub-)bijlagen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013
•

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun
past in en coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?
NVT
ja

neen

Achtergrond:
Bij deze steunmaatregel betreft het géén zelfstandige steunmaatregel verleend naast het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, maar het betreft aanvullende nationale financiering voor
maatregel 214 (agromilieuverbintenissen) en 216 (niet productieve investeringen, onderdeel aan
agromilieuverbintenissen gekoppelde niet productieve investeringen) van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma, als bedoeld in artikel 89 van Verordening (G) nr. 1698/2005.
De Commissie wordt dan ook verzocht deze steunmaatregel overeenkomstig artikel 89 van Verordening
(G) nr. 1698/2005 goed te keuren als onderdeel van de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1689/2005
bedoelde programmaring voor plattelandsontwikkeling.

STEUN
VOOR
AGROMILIEUVERBINTENISSEN
LANDBOUWRICHTSNOEREN)

1.

(PUNT

IV.C.2

VAN

DE

DOEL VAN DE MAATREGEL
Welke van de volgende specifieke doelstellingen worden met de steunmaatregel beoogd?
X
wijzen van gebruik van landbouwgrond die verenigbaar zijn met de bescherming en
verbetering van het milieu, het landschap en de kenmerkende elementen daarvan, de
natuurlijke hulpbronnen, de bodem en de genetische verscheidenheid, en verlaging van
de productiekosten;
een voor het milieu gunstige extensivering van de landbouw en een dito beheer van niet
erg intensieve graslandsystemen, verbetering en herstructurering van de productie;
X
de instandhouding van milieuvormen met een grote natuurwaarde waar landbouw
wordt beoefend en die worden bedreigd, alsmede kwaliteitsverbetering;
X
de instandhouding van landschapselementen en van elementen op landbouwgrond die
van het verleden getuigen;
de toepassing van milieuplanning bij de agrarische bedrijfsvoering.
Als met de maatregel geen van bovengenoemde doelstellingen wordt nagestreefd,
omschrijf dan wat wordt beoogd op het gebied van milieubescherming. (Graag
voldoende gedetailleerd.) …………………………………………………………………………….

Als de betrokken maatregel in het verleden reeds is toegepast, welke resultaten
heeft deze op het gebied van milieubescherming opgeleverd?

Zie hoofdstuk 3.4.2. van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

2.

2.1.

2.2.

2.3.

SUBSIDIABILITEITSCRITERIA

Wordt steun verleend aan landbouwers en/of andere grondbeheerders (artikel 39, lid 2 van
Verordening (EG) nr. 1698/2005) die agromilieuverbintenissen aangaan voor een periode
tussen vijf en zeven jaar?
X
ja
neen
Is een langere of kortere periode noodzakelijk voor alle of bepaalde verbintenissen?
ja
X
neen
Zo ja, hoe motiveert u een andere termijn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Kunt u bevestigen dat er geen steun wordt verleend voor agromilieuverbintenissen die niet
verder gaan dan de op grond van de artikelen 4 en 5 en de bijlagen III en IV van Verordening
(EG) nr. 1782/200358 vastgestelde toepasselijke dwingende normen, de minimumeisen inzake het
gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en andere toepasselijke dwingende
eisen
die
in
de
nationale
wetgeving
zijn
vastgesteld
en
in
het
plattelandsontwikkelingsprogramma zijn vermeld?
X
ja
neen
Zo neen, dan wijzen wij u erop dat volgens artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005
geen steun mag worden verleend voor agromilieuverbintenissen die niet verder gaan dan de
toepassing van deze normen en eisen.

2.4.

Geef een beschrijving van de genoemde normen en eisen en leg uit in welk opzicht de
agromilieuverbintenissen verder gaan dan de toepassing daarvan.
Deze steunmaatregel heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van aanvullende nationale
financiering voor plattelandsontwikkeling als bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG) nr.
1698/2005.
Voor de beschrijving van de in het kader van de agromilieuverbintenissen relevante dwingende
wettelijke normen (zogenoemde baseline, zie artikel 39, derde lid, van Verordening (EG) nr.
1698/2005) en de aan de agromilieuverbintenissen verbonden bovenwettelijke beheerseisen zij
dan ook verwezen naar het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, onderdeel agromilieuverbintenissen (maatregelfiche 214), inclusief de daarbij behorende SUB-bijlagen (met
name SUB-bijlagen 9, 12, 13 en 14).

3.

STEUNBEDRAG

3.1. Vermeld het maximale steunbedrag dat kan worden toegekend naar gelang van het
gebied waarop agromilieuverbintenissen zijn aangegaan:
voor gespecialiseerde blijvende teelten ………. (maximaal 900 euro per
hectare),
58

Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor
regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

voor eenjarige gewassen ………. (maximaal 600 euro per hectare),
X

voor andere vormen van grondgebruik: zie sub-bijlage 11, zesde kolom,
onder vergoeding,
voor lokale rassen die voor de veehouderij verloren dreigen te gaan ………
(maximaal 200 euro per grootvee-eenheid),
andere ..............

Als de genoemde maximumbedragen worden overschreden, gelieve aan te tonen dat de
steun voldoet aan de voorschriften van artikel 39, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1698/2005.
De steun dekt de extra kosten en de gederfde inkomsten die het gevolg zijn van de
nakoming van de verbintenissen, alsmede de transactiekosten. Deze steunmaatregel
heeft echter uitsluitend tot doel het verschaffen van aanvullende nationale financiering
voor plattelandsontwikkeling als bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG) nr.
1698/2005. Voor de onderbouwing van de vergoeding zij dan ook verwezen naar het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, onderdeel agro-milieuverbintenissen,
inclusief de daarbij behorende bijlagen (met name SUB-bijlage 12).
Omdat het bij alle pakketten gaat om ‘overig grondgebruik’ geldt ingevolge artikel 39,
vierde lid, van Verordening 1698/2005 voor alle pakketten in beginsel €450,-/ ha
(overig grondgebruik). Hogere vergoedingen zijn slechts verenigbaar met artikel 87,
derde lid, onder c, van het EG-verdrag, indien er door het bestaan van de
agromilieuverbintenis sprake is van een echte wijziging van de bestaande
landbouwpraktijk die een aantoonbaar en significant effect op het milieu sorteert. Dán
kunnen ook de daarmee gemoeide extra kosten en gederfde inkomsten ook worden
vergoed. In SUB-bijlage 11 bij as 2 geeft de laatste kolom van de tabel het bedrag weer
dat boven dit maximumbedrag van Verordening (EG) nr. 1698/2005 ligt. De
onderbouwing van deze hogere vergoedingen is de volgende:
De beheersbepalingen die zijn verbonden aan de agromilieuverbintenissen zijn
noodzakelijk om een aantoonbaar en significant positief milieu-effect te sorteren op
verbetering van de biodiversiteit, waterkwaliteit en bodemkwaliteit en schrijven daartoe
een aanzienlijke aanpassing van de gangbare landbouwpraktijk voor. Zo zijn
bijvoorbeeld normale landbouwactiviteiten, zoals bemesting en inzet van chemische
bestrijdingsmiddelen, bij alle pakketten niet toegestaan dan wel in sterke mate beperkt.
Daarnaast verschillen per pakket de overige beheersbepalingen, welke overigens alle
een aanzienlijke wijziging van de gangbare landbouwpraktijk met zich brengen en
bijdragen aan de hierboven genoemde milieu-effecten.
De inkomstenderving is gelegen in de aanzienlijke vermindering van gewasopbrengsten
welke optreedt als gevolg van de voorgeschreven beheersbepalingen van desbetreffende
pakketten. Met de hogere vergoedingen worden deze gederfde inkomsten
gecompenseerd.

De beheersbepalingen (aanpassing gangbare landbouwpraktijk) zijn beschreven in SUBbijlage 9 van het Plattelandsontwikkelingsprogramme en de milieu-effecten per pakket
zijn beschreven in maatregelfiche 214.
3.2. Wordt de steun jaarlijks toegekend?
X

ja

neen

Zo neen, hoe motiveert u een andere termijn?

3.3. Wordt het jaarlijkse steunbedrag berekend op basis van:
- de gederfde inkomsten,
- de extra kosten die met de verbintenis zijn gemoeid, en
- de noodzaak compensatie voor transactiekosten te verlenen?
X

ja

neen

Beschrijf de berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de vaststelling van het
steunbedrag en vermeld de gederfde inkomsten, de extra kosten en de eventuele
transactiekosten:
Deze steunmaatregel heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van aanvullende nationale
financiering voor plattelandsontwikkeling als bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG)
nr. 1698/2005. Voor de beschrijving van de berekeningsmethode die wordt gebruikt voor
de vaststelling van het steunbedrag en een vermelding van de gederfde inkomsten, de
extra kosten en de transactiekosten, zij dan ook verwezen naar het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, onderdeel agro-milieuverbintenissen
(maatregelfiche 214), inclusief de daarbij behorende SUB-bijlagen (met name SUBbijlage 12).
Voor nadere toelichting op de transactiekosten, zie ook antwoord op vraag 3.7.

3.4. Gelden als referentieniveau voor de berekening van de met de verbintenis
samenhangende gederfde inkomsten en extra kosten de in punt 2.3. genoemde normen en
eisen?
X

ja

neen

Zo
neen,
gelieve
het
gehanteerde
referentieniveau
……………………………………………………………………

toe

te

lichten:

3.5. Wordt de steun per productie-eenheid betaald?
ja

X

neen

Zo ja, geef aan waarom deze methode wordt toegepast en licht de initiatieven toe die ervoor moeten zorgen
dat de jaarlijkse maximumbedragen van de communautaire steun die zijn vastgesteld in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 1698/2005, in acht worden genomen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
3.6. Is het de bedoeling steun te verlenen voor transactiekosten voor het voortzetten van
agromilieuverbintenissen die reeds in het verleden waren aangegaan?
X
ja
neen
3.7. Zo ja, toon aan dat deze kosten blijven bestaan.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn kosten die worden veroorzaakt door het voornemen om een verbintenis aan te
gaan (zie punt 55 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de Landbouw- en de

Bosbouwsector 2007-2013). Ingevolge artikel 27, tiende lid, van verordening (EG) nr 1974/2006 wordt
onder transactiekosten verstaan de met het laten plaatsvinden van de transactie gemoeide kosten die
niet rechtstreeks zijn te rekenen tot de uitvoeringskosten van de verbintenis waarop zij betrekking
hebben.
In de Nederlandse invulling worden de volgende kostenposten onder transactiekosten opgevoerd (zie
ook subbijlage 12 bij maatregelfiches as 2 van het POP):
a) het verzamelen van informatie over de subsidieregeling, de mogelijkheid om beheers- en
landschapspakketten af te sluiten, verkennen van inpassingsmogelijkheden in het bedrijf etc.
b) mondeling en schriftelijk overleg met de overheidsinstanties
c) het invullen van formulieren (aanvraagformulieren, vergunningen etc.)
Al deze kostenposten worden niet gemaakt door bedrijven die geen agromilieuverbintenissen afsluiten
of verlengen.
De transactiekosten zijn per bedrijf berekend. Grondslag zijn de extra uren die een ondernemer moet
besteden aan transactie en de kosten voor het inhuren van een expert. Voor de kosten van de
ondernemer is gerekend met en uurtarief van € 35, voor de inhuur van een expert is gerekend met een
gemiddelde prijs van €133,- . Gerekend is met de gemiddelde kosten die een agrariër moet maken om
een aanvraag in te dienen. De kosten zitten vooral in de oriëntatie, het overleg, en de ondersteuning
met betrekking tot zaken als: hoe zit de regeling in elkaar, mag ik grond verhuren, hoe gaat de controle
in zijn werk, hoe is de relatie met regulier wet- en regelgeving etc..
Tabel 1. Gemiddelde transactiekosten (€) per bedrijf.

Tarieven juli 2009

De grootte van het bedrijf (hectares) heeft geen stijgende of dalende invloed op de hoogte van de
transactiekosten, omdat de totale transactiekosten zijn berekend per bedrijf. Voor bedrijven die een
agromilieuverbintenis afsluiten zijn de kosten berekend op €2.464,- per bedrijf (zie tabel). Voor een
beperkt aantal pakketten worden transactiekosten daadwerkelijk uitgekeerd (zie subbijlage 11 bij het
POP2). Voor deze pakketten is opgenomen dat de totaal uit te betalen transactiekosten maximaal
€2.464,- per bedrijf bedragen. Bovendien bedragen de transactiekosten nooit meer dan 20% van de
berekende inkomensderving en extra kosten per hectare per pakket. Hiermee wordt overcompensatie
voorkomen.

Transactiekosten bij een opvolgend pakket
De kostenposten ontstaan telkens opnieuw wanneer een nieuw, opvolgend contract wordt afgesloten.
Dit heeft de volgende achtergrond. De subsidieontvanger moet zich na afloop van een
agromilieuverbintenis opnieuw oriënteren op het pakketaanbod: welke pakketten staan nu open, welke
zijn de huidige voorwaarden, welke wettelijke voorwaarden zijn van toepassing, wat zijn op dat moment
de pakketeisen en op welke punten vraagt dat om aanpassing van de bedrijfsvoering?

3.8. Is het de bedoeling steun te verlenen voor de kosten van niet-productieve investeringen die
noodzakelijk zijn voor de nakoming van de agromilieuverbintenissen (niet-productieve
investeringen zijn investeringen die geen nettostijging van de waarde of de rentabiliteit van het
landbouwbedrijf tot gevolg hebben)?
X

ja

neen

3.9. Zo ja, welk steunpercentage zal worden toegepast (max. 100 %)?
Max. 100%
In het POP-fiche is de indeling gehanteerd zoals die ook in VO 1698/2005 is opgenomen: het onderdeel
A1 heeft telkens betrekking op de niet-productieve investeringen die zijn gekoppeld aan
agromilieuverbintenissen (art. 41.a. eerste onderdeel). Deze investeringen hebben geen netto stijging
van de waarde of rentabiliteit van het landbouwbedrijf tot gevolg. Voor de volledigheid is hieronder de
tekst die betrekking heeft op niet-productieve investeringen gekoppeld aan agromilieuverbintenissen uit
het POP-fiche overgenomen.
Reikwijdte en acties:
Inrichtingssubsidie gekoppeld aan agromilieu-verbintenissen, wordt uitsluitend verstrekt voorzover deze
betrekking heeft op het, door middel van eenmalige maatregelen, rechtstreeks en direct wijzigen van de
fysieke condities of kenmerken van terreinen, zonder welke wijziging ontwikkeling, onderscheidenlijk
instandhouding, van het beheerspakket, onderscheidenlijk landschapspakket, ten behoeve waarvan
beheerssubsidie, onderscheidenlijk landschapssubsidie, is verleend niet mogelijk is. Voor het afsluiten
van agromilieuverbintenissen kan het derhalve van belang zijn om eerst de fysieke condities of
kenmerken van het terrein aan te passen met eenmalige maatregelen, omdat anders niet mogelijk is een
subsidie voor een bepaalde soort van beheer af te sluiten.
Beschrijving van de te subsidiëren kosten
Inrichtingssubsidie gekoppeld aan agromilieu-verbintenissen betreft de kosten van:
- het opstellen door derden van een inrichtingsplan;
- maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;
- maatregelen, gericht op wijziging van de waterhuishouding;
- grondverzet;
- het plaatsen van een raster;
- afvoer van grond, of
- overige maatregelen voorzover noodzakelijk in verband met de desbetreffende inrichting.
Niet tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval de kosten die samenhangen met:
- de verwijdering van bodemverontreiniging of afval;
- de bouw van opstallen;
- achterstallig onderhoud aan landschappelijke elementen;
- de aanschaf van machines,
- de aanschaf van materialen, anders dan ten behoeve van het treffen van maatregelen als
bedoeld in de categorie subsidiabele kosten.
NB: Alleen éénmalige maatregelen die betrekking hebben op het rechtstreeks en direct wijzigen van de
fysieke condities of kenmerken van terreinen zijn subsidiabel indien zonder deze wijziging de
ontwikkeling of instandhouding van het pakket niet mogelijk is.
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