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Geacht bestuur,
In aansluiting op onze brief van 19 oktober 2021 met zaaknummer 69867 delen wij u het
volgende mee.
Aanleiding
Abusievelijk is in bovengenoemde subsidieverlening in de passage Besluit een verkeerd
bedrag vermeld.
Wij wijzigen daarom onze subsidiebeschikking van 19 oktober 2021 op de volgende
onderdelen:
Besluit
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 189.320,-- voor het uitvoeren van het
demonstratieproject ‘De Zeeuwse quinoa-keten’. Deze subsidie heeft een looptijd van 1 juli
2021 tot en met 1 juli 2023.
Het subsidiebedrag en het subsidiepercentage zijn gebaseerd op de door u ingezonden
begroting voor het project met een kostentotaal voor de werkpakketten 2-5 van € 473.300,--.
De provinciale subsidie bedraagt maximaal 40% (afgerond) van de totale voor subsidie in
aanmerking komende kosten, waarbij geldt dat de kosten opgenomen onder werkpakket 1 als
niet subsidiabel worden geacht, met een maximum van € 189.320,--.
In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een
subsidieverzoek tenminste acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij
hebben besloten in uw geval af te wijken van deze termijn.
Prestatieafspraken en prestatiebewijzen
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:
U ontvangt voor het uitvoeren van het demonstratieproject ‘De Zeeuwse quinoa-keten’ een
bedrag van maximaal € 189.320,--.
Als prestatiebewijs ontvangen wij van u een rapportage, waarin in ieder geval zijn opgenomen
de resultaten, conclusies van de demonstratie en de aanbevelingen voor het vervolgtraject.
Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75 procent op de subsidie, derhalve € 141.990,--.
Dit wordt verdeeld in € 41.990,-- voor het jaar 2021, € 75.000,-- in 2022 en € 25.000,-- in
2023.

Er is reeds een bedrag van € 37.910,-- betaalbaar gesteld, zodat er binnenkort nog € 4.080,-zal worden overgemaakt op rekeningnummer
onder vermelding van
het kenmerk van deze brief. De bedragen voor de jaren 2022 en 2023 worden aan het begin
van dat jaar overgemaakt op uw rekeningnummer.
Verantwoording en vaststelling
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 1 juli 2023 is afgerond.
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 1 oktober 2023, dient u ten behoeve
van de subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit:
 het hierboven genoemde prestatiebewijs.
 een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project mede mogelijk is
gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. 
 een financiële verantwoording conform de indeling van de door u bij uw subsidieverzoek
ingediende begroting. Deze financiële verantwoording dient te worden vergezeld van een
controleverklaring van de accountant (conform het Controleprotocol voor de accountant in
bijlage A van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013).
U dient deze stukken toe te zenden aan:
Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG.
Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit
houdt in dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens
het subsidiebedrag definitief te bepalen.
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.9.9 van het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin is bepaald dat de subsidie wordt vastgesteld op basis
van de werkelijk gerealiseerde prestatieafspraken, waarbij het vast te stellen subsidiebedrag
niet meer kan bedragen dan het provinciaal percentage van 40% in de uit de door de
accountant gewaarmerkte financiële eindrapportage blijkende werkelijk gemaakte
(subsidiabel geachte) kosten met een maximum van € 189.320,--.
Hierbij geldt overigens dat extra opbrengsten op de activiteit ten opzichte van de begroting bij
de aanvraag van de subsidie in mindering worden gebracht op de totale werkelijk gemaakte
subsidiabel geachte kosten. Rekenvoorbeelden met betrekking tot de vaststelling van de
subsidie vindt u in de toelichting op het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 bij artikel
1.9.9.
Regelgeving
Voor het overige blijft het gestelde in onze brief van 19 oktober 2021 met zaaknummer 69867
onverkort van toepassing.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

mevr. mr. R.B. Jobse,
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken.
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Behoort bij brief met zaaknummer: 69867

2

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is
dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren
geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt
de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.
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