
Totale subsidiabele kosten in euro'sFinanciering

LTO 84.000,00

Provincie Groningen 249.116,00

Provincie Drenthe 249.117,OO

Wageningen Universiteit 271.636,00

Deelnemende bedrijven I 1.360.648,00

280.000,00Productschap Akkerbouw
827.039,00Transitie I I m iddelen(najaarstend er 2O1 1)

3.321.556,00Totaal
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Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 13 december 2012
Ons kenmerk 50/3.6/201 2008439

Behandeld door mevrouw l. Warmelts (0592) 36 58 37 en mevrouw A. Bouw
(0592) 36 52 44

Onderwerp: Toezending subsidiebeschikking project lJkakker

Geachte voorzitter/leden,

Door middel van deze brief informeren wij u over onze toezegging over de toezending
van de subsidiebeschikking van het project lJkakker. Het project is ingediend door
LTO Noord in het kader van de najaarstender 2011. Wij hebben in onze vergadering

van24april2O12 een b'ljdrage van€249.733,00*verleend aan het project. Op

l2 september 2012 hebben wij u algeÏnformeerd over het project dat gefinancierd is
vanuit het budget Reserve versterking economische structuur (VES).

De totale kosten van het project bedragen € 3.321.556,00. ln onderstaande tabel treft
u de financiering van het project aan.

Het definitieve verleende subsidiebedrag wükt iets af van het bedrag dat bij ons is aangevraagd.
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De lJkakker is een uniek multidisciplinair samenwerkingsproject tussen partijen die

onder leiding van de NV NOM in samenwerking met Sensor Universe zijn samen-
gebracht en gezamenlijk aan dit projectplan hebben gewerkt. De penvoerder en

tevens aanvrager van het project is LTO Noord. Verder zijn er nog 23 partners bij dit
project betrokken.

Op 15 mei 2012 heeft het SNN een subsidie aan het project lJkakker verleend van

maximaal € 827.039,00 op grond van de Verordening 2 Transitie ll en Pieken 201 1 .

Vervolgens hebben wij op I augustus 2012 een subsidie verleend van€249.117,00
conform de voorwaarden die zijn gesteld in de subsidiebeschikking van het SNN. Om

de administratieve lasten van de eindbegunstigden te verminderen hanteren wij bij

cofinanciering van Europese projecten de voorwaarden die ook gelden bij de SNN
(Europese) projecten.

De einddatum van het project is vastgesteld op 1 december 2015. Een keer per jaar

moet er een voortgangsrapportage zowel bij het SNN als bij ons worden ingediend.

Voor de te behalen prestaties, indicatoren en verdere gegevens van het project ver-
wijzen wij nu naar de provinciale en de SNN subsidiebeschikking. Deze documenten

treft u hierbij aan.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

Bijlase(n):
coll.



Aan:

LTO Noord Zwolle
t.a.v. mevrouw M. Jongema
Postbus 240
SOOO AE ZWOLLE
,ht,,ll,,ll,,lhttt,ll,,tltt,lt,,ll

Assen, I augustus 2012
Ons kenmerk 201 102356-00334314
Behandeld door mevrouw A.Bouw (0592)365244
Onderwerp: subsidieverlening project lJkakker

Geachte mevrouw Jongema,

Op 22 december 20'll onlvingen wij uw subsidieaanvraag voor provincíale cofinanciering voor een

bedrag van € 249.117,00 voor het project lJkakker.

Met betrekking tot de najaarstender Transitie ll en Pieken - Tender Speerpuntsectoren heeft het

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) u op 15 mei2012 een subsidieverleningbeschikking

gestuurd. Op basis van deze beschikking doen wij u onze beschikking toekomen ten aanzien van de

cofinanciering door de provincie Drenthe.

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld, ln deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Beoordeling aanvraag:
Wíj hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene

subsidíeverordening Drenthe (ASV 2012), het Kader voor Economische lnvesteringen en de criteria

die zijn opgenomen in de Reserve versterking economische structuur.

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van maximaal

€249.117,O0 in de subsidiabele kosten van € 3.321.556,00.

ln de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen.

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

Bij conespondentie verzoeken wij u het zaa4nummer 201102356 te vermelden.

Ve rp líchtinge nn u mmer: 666 1 6
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Heeft u nog vragon over dezc brief, neemt u dan contect op met mevrouw A. Bouw.

Bent u hat niet eens met dlt besluit, dan kunt u hinnen zes wekon nc de dsg van velænding van deze
beschikking een bgzwaarsctrrift lndfEnen b'rj het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Voor
meer lnformatie over de boavaarprocedurè vèrwijzen wiij u naar
wvwri, provin cle. drenthe.n l/subsidie loket

Gedeputeerde Sûatèn van Drenthê,
nemens dez€ñ,

ñ,u*u-
drs, M.-A.D. van Nieuwpoorl
rnanager Econômbcfi é Ontwlkkeli ng, Moblliteit en Cu ltuur
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Bijlage

Verplichtingen

Aan deze subsidieverlening verbinden wíj de volgende voorschriften:

Start project activiteit(en ): 2 april 2O12

Voltooiing project activiteit(en): 1 december 2015

Omschrijving activiteiten
Op een drietal percelen worden gedurende 3 jaren in een bouwplan roulatie aardappelen, bieten en

graan geteeld.

Tijdens deze 3 jaren worden de volgende adviesdiensten op de lJKpercelen ontwikkeld en

gevalideerd;

A. Voedingsadviezen (bemesten en beregenen)
deelproject A1 : Sensoren & suikerbieten
deelproject A2: Bodemsensing
deelproject A3: Variabel bemesten
B. Gewasbeschermingsadviezen

deelproject B1: Variabel doseren van fungiciden

deelproject 82: Variabel doseren van herbiciden
deelproject 83; Variabel doseren van loofdoodmiddelen en groeiregulatoren

G. Snelle detectie plantenziekten
deelproject C1: 4D plantenziekten

de elp roject C2: Ziekzoeker

lndicatoren

Wij hebben de formulering van deze prestaties/indicatoren onder andere gebaseerd op uw aanvraag.

VERANTWOORD ING EN VOORTGANG
U meldt ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van deze beschikking.

De algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden zoals vermeld in de najaarstender

Transitie ll en Pieken - Tender Speerpuntsectoren subsidieverleningbeschikking (projectnummer

T2008) met bijlagen, projectgegevens en voon¡r¡aarden voor projecten uitgevoerd in het kader van de

Verordening Transitie ll en Pieken zijnvan toepassing.

1Aantal R& D projecten
21Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in fte's)

1.444.648,00Private R & D investeringen in projecten
1.876.908,00Publieke R & D investeringen in projecten

587.915,00Uitgelokte private vervolginvesteringen
7Aantal ondersteunde MKB-bedrijven
1Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en

kenn is/researchinstelli n gèn
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VOORTGANGSRAPPORTAG ES
U moet jaarlijks conform de Verordening Transitie ll en Piekenvoorwaarden, een
inhoudelijke en financíële voortgangsrapportage over de voorgaande periode indienen bij het SNN.
Een kopie hiervan moet u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t,a.v. mevrouw A. Bouw
afdeling EOM & C.
Het niet of niet tijdig indienen van de voortgangsrapportage kan leiden tot het stopzetten of verlagen
van de bevoorschotting.

OVERIGE VERPLICHTINGEN
ln externe communicatie over de activiteiten/producten van de instelling moet vermeld worden, dat de
activiteiten/producten mede mogelijk gemaakt zijn door subsidie van de provincie Drenthe.

BEVOORSCHOTTING

U kunt een voorschotverzoek van 50% voor het verleende subsidiebedrag indienen, nadat wij van u
het volgende hebben ontvangen:
- een schriftelijke bevestiging dat met de uitvoering van het project is begonnen.
Vervolgens kan op schriftelijk vezoek een voorschot van 30% verleend en betaalbaar worden gesteld
als 50% van de subsidiabele projectkosten werkelijk zijn gemaakt en betaald.

De bevoorschotting gaat tot maximaal 80% van de verleende subsidie. ln uitzonderingsgevallen kan
een derde voorschot van 10o/o beschikbaar gesteld worden. Zie hiervoor de voorwaarden van de
Verordening Transitie ll en Pieken.

MNVRAAG TOT VASTSTELLING
U moet voor I maart 2016 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen.
Deze aanvraag gaat vergezeld van;
a. een financieel eindverslag. Hierin moet uitsplitsing van de kosten plaatsvinden
conform de door u bij de aanvraag ingediende begroting;
b. bewijsmateriaal dat aan de verplichting van hel publiciteitsvereiste van de provincie
Drenthe is voldaan;
c. een inhoudelijk eindverslag. Dit bevat in ieder geval:
een verslag van de uitgevoerde activiteiten dat tevens inzicht biedt in de mate waarin
prestaties zijn geleverd en de beoogde effecten zijn gerealiseerd.

De UO-SNN kan u vragen om, bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, een separate
accountantsverklaring, conform het daarvoor voorgeschreven model, te overleggen. Wanneer hier
sprake van is, dient u ook een kopie hiervan bij ons te overleggen.

De provinciale subsidie wordt pas vastgesteld, nadat het SNN de subsidie van het project heeft
vastgesteld.

VASTSTELLING SUBSID I E BIJ MINDER PRESTEREN/LAGER KOSTEN/HOGERE I NKOMSTEN
Afgerekend wordt op basis van de behaalde prestaties/resultaten in samenhang met de werkelijke
kosten en uitgaven, rekening houdend met het maximale subsidiebedrag. lndien de prestaties niet of
niet geheel zijn gerealiseerd of de kosten lager blijken te zijn of de inkomsten hoger dan nu voorzien,
zullen wij het subsidiebedrag naar rato verminderen.

SANCTIE



5

Het niet nakomen van vorenstaande verplichtingen en overíge verplichtingen volgens de Algemene
subsidieverordening Drenthe en de Algemene wet bestuursrecht kan er toe leiden dat de subsidie
lager wordt vastgesteld.
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Behandeld door
Telefoonnummer
E-ma¡l
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Su bsid ieprog ra m ma
Onderwerp
Projectnu m me r

l Niels Abbing
| 050-5224963
:abbing@snn.eu
: UP-t2-04476
: projectgegevens
; najaarstender Transjl-ie II en Pieken - Tender Speerpuntsectoren
I beschikking project "IJKakker"
r T2008

Geachte mevrouw Jongema,

op 22-72-LI hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen inzake de najaarstender Transitie II en
Pieken, Het betreft het project "IlKakker".

Projectomsch rijving
In het project worden op een drietal percelen (zand, klei en dal) in Groningen en Drenthe gedurende
drie jaar in een bouwplan roulatie aardappelen, bieten en graan geteeld, Tijdens deze drie jaãrworden
de volgende adviesdiensten op de ijkpercelen ontwikkeld en gevalideerd (8 werkpakkettenj:
A. Voedingsadviezen (bemesten en beregenen)

Deelproject A1: Sensoren & Suikerbieten
Deelproject A2 : Bodemsensing
Deelproject A3: Variabel bemeslen

B, Gewasbeschermingsadviezen
Deelproject B1: Variabel doseren van fungiciden
Deelproject 82: Variabel doseren van herbiciden
Deelproject 83: Variabel doseren van loofdoodmiddelen en groeiregulatoren

C, Snelle detectie plantenziekten
Deelproject C1: 4D plantenziekten
DeelprojecL C2: Ziekzoeker

Het uiteindelijke doel is dat een boer een kaartje met daarin een adviesdienst o.b,v. sensortechnologie
kan laden in zijn trekker, De trekker weet dan precies wat hij waar moet doen m.b.t. zaaien, groid
bewerken, ziektes herkennen, bemesten, irrigeren, bespuiten of rooien, De keuzes die de
akkerbouwer maakt (welke kwaliteitsindicatoren vindt hij/zij belangrijk) en de sensorwaarnemingen
(aan bodem, gewas/ klimaat, vocht en product) vormen de basis voor de kaarten en adviezen.

Het eindresultaat van het project IlKakker is een set van gevalideerde adviesmodules aangaande
concrete teelthandellngen bij de boer. Met de nieuw ontwikkelde adviesdiensten wordt de
akkerbouwer in staat gesteld nog beter invulling te geven aan precisielanclbouw. Het gevolg is
efficiënter gebruil< van water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen, wat een belangrijlie stjp is
naar duurzame akkerbouw,
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Doel van het project
Het ontwikkelen, het valideren, het demonstreren, het communiceren en implementeren van diensten
gebaseerd op sensortechnologie op de akker. Het gewenste resullaat is dat er geen overbodige
middelen worden verspild (bijvoorbeeld een teveel aan anti onkruid-middel of stikstof in de bodem"),er zijn minder handelingen nodig waardoor tijd wordt bespaard, en de akkerbouwsectór
verduurzaamt.

Een groot deel van de deelprojecten zijn een vervolg op reeds eerder uitgevoerd onderzoek en
experimenten. Onderhavig project neemt dle resultaten mee¡ en het resultaat van IlKakker is clat er
wordt gewerkt aan diverse prototype-diensten die vermarkt zouden kunnen worden.

Verdere gegevens van uw project zijn opgenomen in de bijlagcn die onderdeel zijn van deze
besch ikki n g.

Aansluiting Transitie II en Pieken
Het project past binnen prioriteit: C PL 2 'Versterking van valorisatie van
actieiijn C.2,2.C:'Projecten gericht op het ontwikkelen van plannen
toepassingen van sensortechnologie'

sensortech nolog ie,,
voor commerciele

Besluít
Wij hebben positief besloten ten aanzien van subsidiëring van uw project "IJKakker", Wij kennen u
een subsidie toe van maximaal C 827.039,00 op grond van de Verordening 2 Transitie II en pieken
20f 1, Dit is een bijdrage in de totale geraamde subsidiabele projectkosten ad. C 3,321.556,00 op
basis van uw ingediende aanvraag met begroting en projectplan.

Uw project voldoet aan de Omnibus Decentraal-O&O&1-regeling, zoals deze door de Europese
commissie bij besluit N 726/A/2007 van 4 april 2008 is goedgekeurd, De activiteiten van lret
project vallen onder module l van de Omnibus Decentraal-O&O&I-regeling,

De activiteiten betrel'fen experimentele ontwikkeling, zoals in bijgevoegde tabel in bijlage 2 is
aangegeven. U heeft aangegeven dat de kosten voor de betreffende onderzoeken conforrn deze
tabel door de betreffende partijen worden uitgeoefend, Wij wijzen u er op dat wij de subsidie
verlenen op basis van deze verdeling, Indien er wijzigingen optreden, kan dat consequenties
hebben voor deze verleningsbeschikking dan wel de vaststellingbeschikking,

Aanvullende voorwaarden:
t. u dient elk jaar, gedurende de projectperiode, uiterlijk 1 november een

voortgangsrapportage in te dienen bij de UO-SNN. Gerappor[eerd dient te worden
conform het daartoe door het SNN verstrekte format. Deze zal te zijner tijd door de UO-
SNN worden verstrekt;

2' in de rapportage dienen alle voor 1 oktober van het betreffende jaar gemaakte en
betaalde kosten gerapporteerd te worden. Er dient een lijst gemaakt te worden waarin
tenminste de volgende gegevens opgenomen moeten worden:

o pêl f¿ctuur de naam van de crediteur(en), een omschrijving van de kosten, de naam
van de in de beschikking opgenomen begrotingspost, waartoe de werkzaamheden van
de factuur behoren, het bedrag inclusief BTW, het bedrag exclusief BTW, de
iacttlurdatum, de betaaldatum (niet zijnde batch- of boekdatum) en (in geval van
aanbesteding) tot welke aanbesteding de factuur behoort;

. bij urendeclaratíes: een specificatie van de gemaakte uren en de gehanteerde tarieven,
waarbij per medewerker wordt vermeld: naam medewerker, werkzaamheden, de naam
van de in de beschikking opgenomen begrotingspost waartoe de werkzaamheden
behoren, het aantal uren, het berekende tarief en het product van uren en tarief'. de totaalbedragen van de kostenspecificaties dienen aan te sluiten bij hei in het
rapportagelormulier aangegeven totaa lbed rag a¿ n subsidiabele kosten,

3. de WUR dient, om voor subsidie in aanmerking te komen, de resultaten van het eigen
onderzoek gekoppeld aan dit project voor een ieder openbaar toegankelijk te maken,

Ten overvloede wijzen wij u op de Verordening 2 Transitie iI en Pieken 2-011, waarin bepalingen
staan tetr aanzien van de door u te voeren administratie, bevoorschotting, penvoerderschap en
vaststelling. De Verordening 2 Transitie II en Pieken 2011 is gepubliceerd en tevens te vinden op
de website www,snn.eu.
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Contact
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprel<. In dit
gesprek zullen wij deze beschikking en de bijbehorende rapportageverplichting nader toelichten.

De gegevens uit deze beschikking zijn ook digitaal beschikbaar op een afgeschermd deel van de
website van SNN, genaamd'Mijn 5NN'. U kunt hier uw project(en) lnzien, rapportages indienen,
maar ook voorschotten aanvragen, Via de fink'Mijn SNN'op www.snn.eu kunt u inloggen met een
door ons aangemaakt relatienummer en wachtwcord. Uw relatienummer is R009960. Bìnnenkort
ontvangt u separaat per brief uw wachtwoord.

In het bovenvermelde eerste gesprek zal 'Mijn
toegelicht.

SNN'en het gebruik ervan verder worden

Wij verzoeken u in alle correspondentie naar aanleiding van dit besluit, het kenmerk, de
genoemde projectnaam en het projectnummer te vermelden, zoals genoemd in de aanhef van
deze brief.

Rechtsbescherm ing
Als u het met de lnhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen, Op deze
procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht evenals de redenen van het
bezwaar (motivering).
Het bezw¿arschrift moet worden gericht aan: Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v,
Juridische Zaken, Postbus 779, 970O AT Groningen,

Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project.

Hoog a chten d,

namens het Dagelijks Bestuur van he[ SNN,
de Bestuurscommissie Economische Zaken

T. Hazenberg, fls

BIJLAGEN:
- Projectgegevens (bijlage 1 t/m 4)

)J



Bijlage 1 bij subsid leverlenin gsbesch íkki ng projectnummer "T2008"

Projectperiode:

I. Startdatum project: 02-04-12
2, Einddatum project: 01-12-15

Indicatoren

Doe I

n 0
ru to rde arbeids atsen n

Private R&D lnvestêrlnqen ln oroiecten 7.444.648,OO
Publleke R&D investerinqen ln Þrojecten 1.876,908,00
Ultqelokte Þrivate vervolq lnvesterinqen 87.9
Aantal ondersteunde MKB-bedrliven 0
Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrljven en kennis-
/resea rchinstellinqen

1,00



Biilaqe 2 bij subsidieverleninq sbeschi kl<i ng l¡rojectnummer "T2008"

l(ostenbegroting in euro's (incl. btw):

o b

Lonen obv werkelijke kstn incl
overhead

2,127.856,00 2.127^856,0il

Kosten verbrulkte mat. en
hulpmiddelen

611,550,00 611.550,00

Overige kosten aan derden
verschuldlgd

527,200,00 s27.2}0pa

ProjectoÞbrenqsten 0.00 0
Loonkosten obv vast tarief 0 _otJ

Promotle en oubllcltelt 43.500,00 43
Kosten flnanciële transacties o.00
Reis- en verbl.kstn (nlet ln lntegr
tar)

11.450,00 11.450,00

Totaal 3.321.556,00 3.321.556,0O

Indìen u ln bovenstaande tabel regels aantreft met'nullen' als bedragen, dan zìjn de betreffende
kostencategorieën nlet op uw project van toepassing,



Vervolg bijlage 2: tabel'Omnibus Decentraal Regeting,

ALTES Ð{PERIÚENTEEL

P.gr¡i¡rm

Altiu
.qvèbè
8æîood
Eìayer Cropscience
E!-GG

ciìD
Dscom
DLV Plårrt

GÍeEr's¡ra Appelsshg
HLE

Stichting tRS

Koepel al

€ s.150,ùr

€ 30.850,00
LïO l.loord Ë .ß0-b1,00
Nederlsncise Aârdepp€l Organ¡sstie
ordinElcr .€.30p.0Ð,so -
Prsldi¡(ondÈr:oekPfarÉ&tngeying(UvuR) € 77.6f10,00
P¡Efit RÈsearch hte¡nat¡onel 0ALR)
Schouten Sorling Equ¡pment

Sulk¿rUnie Ì Ë 12.800,00
S)'nqenta
Yera

a2

.-__ € 142.400,00

€ 79.475,fF

€ 9.E2s,m

€ 6.6011,0ù

€ s.00û.00
€ ?29_?35,ûù € 8-84ù,00

TOTAAI.c2a3 b1 b2 b3
{i 1q.4sû,00 € 11.æ0,00 € 22.170,00
€ 5.Ê60.00 È T1 :s0,00 c 1?.060,00

l'rtPJ{96 lvlAXÉEDRAt
¡rtÌ% € 19_¡¡16,û0

EÐ% € 53.526,00
æ% € 1:50,0s
6û96 E 11.3Ðs,æl

?596. È 3250,00
100Á Ë 5t.g6û,CO
EÙ93 € 31 .t1uþú
tü95 € ?.1.S2ú,tru

50TÞ € 191 n21(t
601g € 91:Brt,00

fl)Y¡ I459å 7€ 
1??.96s.0ù

4û99 € 122ñp0
4û% € 172-ltrb-,60

4096 € Ê396,80

- 
4fl% € 80.000,00

100It € - 776.8û,00
r00% € 2¡1Ð-140,00

50% € 76,070.00
40% Ë 6-440,tr0
40% € 22.50+.ú0

€ 18_84t1,00

€ T05S0,t0
€ 33.1Sr1,00

€ 27.52r,00

È 48.480,00

Gl

€ 5.f¡00,c0

€ 13.00f],00

€ 16ô,000,00

1E-S0,ú0
8S.210.00

5.ü10.00
18.975.00
13.û0ú,00

142.¡100,00

52.Ë6S,00

3@-,145.00

152.140,00
245.{ÌsfIl
3û_65ir.00

430.26+,QO

20.s92,00
200.0m,00
1'¿6.867,00

240.14{¡.00

152.1 ¡10.00

16.100.m
56:6!,00

4s.100.00
5/.640,00
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Bijlage 3 bij subsfdieverlenin gsbeschikking ummer "T2008"

FinancÍeringsopzet in euro's:

Flnancleri Su tena ele

LTO 84.000.00
Provlncle Gron[nqen 249. 1 16.00 9
Frovincle Drenthe 249.Lt7.00 7
Waoenlnqen Unlversitelt 27r.636.OO 6
Deelnemende bedriiven 1,360.648,00
Productschap Akkerbouw 280,000.00 2 00

Transltle 827.039,00 827.039,00

Totaa 0 3.321 00
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