Groningen, 1 april 2021
Vereniging Natuurmonumenten
t.a.v. Ellen de Kroon
Noordereinde 60
1243 JJ s-Graveland
per mail verzonden:
e.dekroon@natuurmonumenten.nl
Kenmerk
: I2021.00058
Projectnummer : 10.1
Behandeld door : mevrouw P. Zijlstra
Telefoonnummer: 06 5276 1764
Email
: zijlstra@regiogroningenassen.nl
Onderwerp
: Beschikking project "De Poort tot de Onlanden"

Geachte mevrouw De Kroon,
Op 10 maart 2021 hebben wij uw definitieve aanvraag ontvangen waarin u om een bijdrage vraagt van de
Regio Groningen-Assen in het kader van de regeling 'Regionale Projecten'.
Omschrijving project
De Onlanderij wordt het centrum waar bezoekers van de Onlanden kunnen starten om dit prachtige en
belangrijke natuurgebied voor de regio te ervaren. Het is ook de plek waar je na een mooie wandeling of
fietstocht op adem kan komen. Jaarlijks gaan er vanuit deze poort ruim 80.000 bezoekers de ruimte van het
landschap en de natuur ervaren. Bijzonder is dat bij deze toegangspoort bezoekers alle facetten van de
Onlanden kunnen beleven. Op het erf van de Onlanderij kunnen kinderen spelen in de speelnatuur van OERRR.
Volwassenen en kinderen leren op het educatief erf over het landschap en waterberging, raken geïnspireerd
om ook thuis de natuur de ruimte te geven. Om vervolgens in actie te komen de natuur dichtbij te
beschermen. De Onlanderij wordt dé buitenplek in Noord-Nederland waar natuurliefhebbers en groene
ondernemers elkaar willen ontmoeten.
Speerpunten en criteria
Kwaliteit stad en land
De ontwikkeling van de Poort tot de Onlanden geeft een ruimtelijke kwaliteitsimpuls: de gebruiks- en
belevingswaarde, het aantal bezoekers, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het groen en de
biodiversiteit worden verbeterd.
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Economie
De Onlanderij ligt midden tussen de kernen Groningen, Assen Roden en Leek. Natuurmonumenten wil op deze
centrale plek ondernemers die actief zijn op het gebied van circulariteit, duurzame techniek en gezondheid
faciliteren elkaar te ontmoeten en samen te werken. Er zal een stimulerend effect uitgaan van het educatieve erf
en de mensen die aan het werk zijn om het natuurgebied te onderhouden.
Regiofondsbijdrage
Om in aanmerking te komen voor een Regiofondsbijdrage heeft u op 28 november 2019 een pitch bij ons
gehouden. Hierover is door de Adviescommissie 'Regionale en Innovatieve projecten' een advies uitgebracht. Dit
advies is op 13 december 2019 besproken in de Stuurgroepvergadering van de Regio Groningen-Assen. Er is
besloten voor uw project een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal €246.235 onder voorwaarde dat bij
de definitieve aanvraag wordt aangetoond dat de overige kosten volledig zijn gedekt. Het project kent een
omvang van €2.069.705. Dit komt neer op een bijdragepercentage van 12%.
Staatssteun
Bij de subsidieverlening hebben wij getoetst of er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Wij zijn van oordeel dat er sprake is van staatssteun die
op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (Verordening (EU) nr. 651/2014) met de interne
markt verenigbaar kan worden verklaard. Voor deze subsidieverlening zal gebruik worden gemaakt van artikel 55
van de AGVV en de achterliggende voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Steun op basis van de AGVV is
vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie, het doen van een kennisgeving volstaat.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie.
De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg
hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de
vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.
Daarnaast komt de subsidieverlening van rechtswege te vervallen indien blijkt dat er ten aanzien van u een bevel
tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie waarin steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval door ons worden
teruggevorderd (Deggendorfclausule).
Kasritme
De regiofondsbijdrage wordt volgens onderstaand kasritme uitbetaald:




2021: 80% van € 246.235 = € 196.988 na start van de werkzaamheden. Graag ontvangen wij van u een
uitbetalingsverzoek van dit deel van de regiofondsbijdrage, voorzien van een kopie factuur waaruit blijkt
dat de werkzaamheden zijn gestart.
2022: 20% van € 246.235 = € 49.247 bij eindafrekening. Uitbetalingsverzoek voorzien van afrekening
met goedkeurende accountantsverklaring conform het controleprotocol (zie spelregelkader RGA 2020)
indienen voor 1 augustus 2022.
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Voor de volledigheid nog het volgende.
- De bijdrage uit het regiofonds is taakstellend en kan alleen worden verstrekt bij een positief
regiofondssaldo;
- De bijdrage uit het regiofonds is exclusief BTW. Daarnaast geldt dat eventuele aanbestedingsvoordelen
naar rato dienen te worden verdeeld (conform het spelregelkader RGA 2020). Tevens geldt dat bij
eventuele afwijkingen van het projectenplan contact opgenomen dient te worden met het Regiobureau.

Tenslotte dient in alle communicatie uitingen, inclusief de te plaatsen informatie- en projectborden,
nieuwsbrieven, persberichten, evenementen etc. als onderdeel van het project, naar voren te komen dat de
Regio Groningen-Assen een bijdrage levert aan dit project (zie spelregelkader RGA 2020). Graag worden wij op
de hoogte gehouden van de resultaten, omdat zij mogelijk bruikbaar zijn in een breder verband in de regio. Uw
contactpersonen voor deze bijdrageverlening zijn mevrouw Marjolein van Schoonhoven en mevrouw Pauline
Zijlstra.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.
Met vriendelijke groet,

M. Wulfse
Voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen
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B.G. de Boer
Secretaris / Directeur Regio Groningen-Assen
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