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1. Financiële ondersteuning is alleen aan de orde in het kader van een
verbeterplan waardoor de overlast daadwerkelijk en naar genoegen
van alle betrokken partijen wordt opgelost.

Van

Dit laatste betekent dat alle partijen een machtspositie hebben.
Nadeel hiervan kan zijn dat er een ‘notoire dwarsligger’ is, die een
voor alle andere betrokkenen acceptabel plan blokkeert. Toch is het
wenselijk deze dan niet te ‘overrulen’, omdat daarmee een deel van
de problematiek in stand blijft. Dit doet dus een stevig beroep op de
sociale en onderhandelingsvaardigheden van alle betrokken.
Daadwerkelijk oplossen van de problematiek betekent dat de normen
in de Verordening ruimte voor geur en fijn stof moet worden
gehaald.
2. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle partijen ook financieel hun
verantwoordelijkheid nemen en dus niet dat de provincie ‘met een
royaal budget alle problemen weg subsidieert’. Vooraf zijn hiervoor
geen harde, kwantitatieve criteria te geven. De randvoorwaarden die
voortvloeien uit de Europese regels voor staatssteun bieden een eerste
kader (zie hierna). Daarnaast zal steeds duidelijk moeten zijn wat de
bijdrage is van de betrokken partijen in de oplossingen en dat een
ieder –binnen het redelijke- maximaal bijdraagt. Daarbij moet ook
duidelijk zijn dat wettelijke middelen als handhaving al zijn c.q.
worden ingezet.
3. Er is een reële verhouding tussen kosten en baten. Dit is evenmin een

vooraf hard en kwantificeerbaar criterium. Uit het verbeterplan moet
duidelijk blijken dat de meest kosteneffectieve maatregelen worden
ingezet.
Randvoorwaarden

4. Provincie is als partij vooraf betrokken bij het opstellen van het
verbeterplan. Bij het vaststellen van het verbeterplan zijn er concept
uitvoeringsovereenkomsten met ondernemer(s) / bewoner(s).
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Dit biedt de mogelijkheid om aan de voorkant de invulling van
genoemde criteria goed vorm te geven. Op deze manier voorkomen
we dat na de ‘euforie’ van het vaststellen van een verbeterplan
teleurstellingen volgen omdat een in het verbeterplan bedachte
oplossing niet of maar gedeeltelijk blijkt te passen in de
subsidieregeling.
5. Algemene kaders vanuit staatssteun. De Europese Commissie stelt
eisen aan de soort kosten en de mate waarin deze vergoed worden.
Vergoedingen dienen marktconform te zijn en de daadwerkelijk te
maken kosten niet te boven gaan. Investeringen (waar een ontvanger
zelf ook voordelen aan ontleent) worden gedeeltelijk (in de regel tot
40%) vergoed. Ook geldt er een maximum voor het te ontvangen
subsidiebedrag. Steun voor de beëindiging van een bedrijf zal ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd bij de Europese Commissie.
Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de uitgaven en (des)investeringen die betrokkenen
moeten maken en zij redelijkerwijs niet zelf kunnen dragen bij van het
uitvoeren van een verbeterplan. Kosten die gemaakt worden om niet
legale situaties op te heffen zijn niet subsidiabel.
Aanpassen infrastructuur / landschappelijke voorzieningen zijn voor
rekening van gemeenten, die eventueel gebruik kunnen maken van
daarvoor beschikbare algemene subsidiekaders.
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