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Onderwerp Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017

Geachte leden van de raad,

In het raadsvoorstel Stimulering Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017 (SRLE2015-2017)
wordt onder het kopje 4. Afstemming met externe partijen/communicatie het volgende gemeld:
"Conform de Vrijstellingsverordening nr. 702/2014 is geen goedkeuring van de Europese
Commissie vereist. Wel is een kennisgeving aan de Europese Commissie vereist". Bij deze
procedure wordt de gemeente ondersteund door Europa Decentraal(l). De kennisgeving aan de
Europese Commissie is direct na het collegebesluit van 25 augustus 2015 gedaan. Aan u is
toegezegd dat wij separaat aan het raadsvoorstel u schriftelijk op de hoogte brengen. Middels
deze briefbrengen wij u dan ook op de hoogte van de procedure en de reactie van de Europese
Commissie.
Wij kunnen u melden dat de Europese Commissie een aantal vragen heeft gesteld over de
mogelijkheid van verstrekking van middelen voor de collectieve digitale ontsluiting. Europa
Decentraal heeft geadviseerd om eerst de door de Europese Commissie gestelde vragen naar
tevredenheid te beantwoorden. Indien de regeling voorafgaand wel wordt gepubliceerd en in
werking treedt, kan dit tot gevolg hebben dat naar aanleiding van een aanvraag subsidie wordt
verleend die aan te merken is als ongeoorloofde (want niet vrijgestelde) staatssteun. Dit kan
financiële risico's geven. De gemeente moet binnen 30 dagen antwoord geven aan de Europese
Commissie en een antwoord hebben wij dan ook in voorbereiding. Door het beantwoorden van
de vragen en de reactie van de Europese Commissie af te wachten loopt de gemeente Emmen
geen risico van verstrekking van niet vrijgestelde staatssteun.

(l)Europa Decentraal is gevestigd in Den Haag en adviseert, informeert gemeenten, provincies en
waterschappen kosteloos over de toepassing van Europees recht en beleid. Europa Decentraal werkt in
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Gemeente Emmen,
blad z-z

Zodra de Europese Commissie heeft gereageerd, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte
brengen van het in werking laten treden van de SRLE 2015-2017.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,
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BRIEF AAN DE PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING

Betreft:

VAN NEDERLAND

StaatssteunlN ederland
SA.43025 -NL-BZK-CSDO SRLE 2015-2017 Emmen
Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie

Op 4 september 2015 heeft de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de
Europese Unie via SANI een formulier met beknopte informatie over de bovengenoemde
steunmaatregel bij de Europese Commissie ingediend.
In deze fase betwijfelen de diensten van de Commissie of de beknopte informatie volledig
in overeenstemming is met de aangehaalde bepalingen van Verordening (EU) Nr.
702/20141 van de Commissie (landbouwvrijstellingsverordening).
Voor deze steunmaatregel verwijzen de Nederlandse autoriteiten naar artikel 14 van
Verordening (EU) Nr. 702/2014 betreffende: "Steun voor met de primaire
landbouwproductie houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op
landbouwbedrijven
fr.

De diensten van de Europese Commissie wensen de Lidstaat er aan te herinneren dat,
volgens het hierboven vermelde artikel van Verordening (EU) Nr. 702/2014, steun
verenigbaar is met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en
vrijgesteld is van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3 van het Verdrag als hij
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de leden 2 tot en met 14 van artikel14
en in hoofdstuk I van de deze verordening.
De Nederlandse autoriteiten worden daarom verzocht om de volgende vragen te
beantwoorden.
1.
Gemeenschappelijke bepalingen Verordening (EU) Nr. 702/2014.
In de "Aanvullende toelichting over staatssteun voor aanvragers bij Stimuleringsregeling
Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017 (SRLE 2015-2017)" wordt onder andere
ingegaan op de gemeenschappelijke bepalingen van Verordening (EU) Nr. 702/2014.
De Nederlandse autoriteten worden verzocht te bevestigen dat deze toelichting deel uit
maakt van de steunmaatregel SRLE 2015-2017, hetzij door opname in de subsidieregeling,
of door middel van bekendmaking samen met de regeling.
2.
Sub maatregel "Collectieve digitale ontsluiting".
Deze sub-maatregel betreft de steun voor de aanleg van breedbandinfrastructuur voor
rekening van landbouwers op hun terreinen. De landbouwvrijste111ingsverordening
vermeldt niet specifiek steun voor dergelijke investeringen. De Nederlandse autoriteiten
daarom worden verzocht:
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1) aan te tonen hoe deze investeringen passen onder artikel 14 van de
landbouwvrijstellingsverordening;
2) te onderzoeken of de Europese steunregels met betrekking tot breedband2 al dan
niet van toepassing zijn op de voorziene investeringen van de onderhavige
steunmaatregel en of de voorziene acties niet in tegenspraak zijn met de bepalingen
van die regels.
3) een nadere beschrijving van de voorziene werkzaamheden en de subsidiabele
kosten te verstrekken en te onderbouwen dat de steun voor de subsidiabele kosten
in verhouding staat tot de mate van het gebruik dat het landbouwbedrijf zal maken
van deze voorziening.
4) informatie te verschaffen over de lengte van het aan te leggen kabelnet en het
aantal en type begunstigden; kunnen ook anderen dan de investerende landbouwers
gebruik maken van de breedbandinfrastructuur?
De bovenstaande opmerkingen hebben slechts ten doel te garanderen dat de meegedeelde
maatregelen qua vorm voldoen aan de in Verordening (EU) Nr. 702/2014 vastgestelde
voorwaarden om van aanmelding vrijgesteld te zijn. Zij wordt louter ter indicatie vermeld,
aangezien het onderzoek naar de verenigbaarheid van de maatregelen met de bepalingen
ten gronde van bedoelde verordening door de lidstaat moet worden verricht.
Daarom is het aan de lidstaat om te kiezen om hetzij de beknopte informatie in
overeenstemming te brengen met bovenstaande opmerkingen', hetzij onmiddellijke
publicatie van de informatie te vragen in overeenstemming met artikel 9, leden 1 en 6(a)
van de Verordening (EU) Nr. 702/2014.
De Lidstaat wordt erop gewezen dat de Commissie op grond van artikel 13 van de
Verordening achteraf informatie kan vragen om na te gaan of aan de voorwaarden van die
verordening is voldaan. Wanneer bij dit onderzoek achteraf blijkt dat de betrokken
maatregel niet aan Verordening (EU) Nr. 702/2014 voldoet, kan de Commissie alle in
Verordening (EG) Nr. 659/19994 vermelde procedures toepassen om nakoming van het
Gemeenschapsrecht te garanderen.
Gelieve uw antwoord binnen een maand via het beveiligde e-mailsysteem PKI (Public Key
Infrastructure) naar de volgende functionele mailbox te zenden: agri-state-aidsnotifications@ec.europa.eu
De voor deze aanmelding bevoegde ambtenaar is de heer Gerrit van der Veen (tel: +32 229
50379, e-mail: gerrit.van-der-veen@ec.europa.eu). Voor alle eerste vragen over deze brief
kunt u bij hem terecht.
Hoogachtend,

Nathalie SAUZE-VANDEVYVER
Directeur
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EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van
breedbandnetwerken (2013/C 25/01). PB C 25, 26.1.2013, blz. 1.
Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun
op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
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