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Geachte heer/mevrouw Verhagen,
Ja
Op 6 februari 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het Samenwerkingsproject Koplopers in
duurzaam ondernemerschap. U heeft deze aanvraag als penvoerder van het project ingediend
namens de overige samenwerkingspartners van dit alliantieproject in de regio Assen. Wij hebben uw
aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. 73332
Beoordeling aanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene
subsidieverordening Drenthe (Asv 2017).
Besluit
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van
¼0.
Door de realisatie van het project wordt een positieve bijdrage geleverd aan het realiseren van een
groene economie en het vergroten van de concurrentiepositie van Drenthe (doelstelling van het
programma Regionale Economie). Voor het programma Milieu, energie en bodem levert het project
een positieve bijdrage door een verlaging van het energie- en grondstof gebruik van de bedrijven.
Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat
een groep ondernemers door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door de
mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt
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onder de werking van de Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L187) van de Commissie van
17 juni 2014 (Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)). In het bijzonder onder artikel 27 van
de AGVV: steun voor innovatieclusters, in het bijzonder exploitatiesteun voor innovatieclusters.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen
van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde
verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 dagen na het verzenden van deze beschikking kennis aan de Europese Commissie
en publiceren deze beschikking op onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming verleende steun
onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Bevoorschotting
U ontvangt van ons, binnen 30 dagen na de verzending van deze brief, een voorschot van 80% op
rekeningnummer NL68 RABO 070515907 onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met de heer Herman Cock (0592) 36
5502.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze
beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor
meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

.
mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider Subsidies en Inkoop
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Bijlage
Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
Activiteiten:
Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren:
Het uitvoeren van de activiteiten met MKB-bedrijven uit Assen en omgeving zoals opgenomen in het
projectplan Koplopers in duurzaam ondernemerschap. Het project is een initiatief van Rabobank
Assen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, stichting Assen voor Assen en adviesbureau Dzyzzion
Voor de uitvoering van het project wordt een projectteam samengesteld door de deelnemende
partners.
Binnen het project zijn drie pijlers geformuleerd, elk met een eigen verantwoordelijke partner:
Pijler 1: minimaal 36 MKB-bedrijven worden ondersteunt bij hun (bedrijfs-)ontwikkeling, toepassing en
innovatie gericht op de toekomst in de circulaire economie (Duurzaamheidsprofilering als belangrijke
stimulator voor energietransitie bij bedrijven);
Pijler 2: het organiseren van de conferentie ³)XWXUHSURRIRQGHUQHPHQPHW(QHUJLH´met masterclasses
van en door deelnemers uit pijler 1. Naar verwachting worden de resultaten van de koplopers gedeeld
met circa 200 andere MKB-bedrijven;
Pijler 3: Product en procesinnovatie in de keten: Een aantal ketens worden doorgelicht op circulariteit
en samen met de ketenpartners worden nieuwe verbindingen aangegaan. Een eerste keten is de zorg
in Drenthe.
2.
Datum:
De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2018 afgerond zijn.
3.
Voortgangsrapportage
U dient voor 1 februari 2018 een voortgangsrapportage aan te leveren.
4.
Meldingsplicht:
U meldt ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking.
5.
Publiciteitsvereiste:
U dient in uw communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk
worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren van de burgers over de
besteding van belastinggelden. U kunt aan dit vereiste voldoen door middel van een vermelding op uw
website, in advertenties, in persberichten of publicaties (flyers) etc.
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6.
Vaststelling:
U moet uiterlijk 1 april 2019 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u aantonen
dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de prestatie(s) zijn behaald.
Dit doet u door middel van het overleggen van een inhoudelijk verslag.
U dient uw aanvraag tot vaststelling tijdig in. Als u te laat bent kan dat namelijk gevolgen hebben voor
de subsidie. Als u geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast met de informatie die we hebben. In de meeste gevallen leidt dat tot een
(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie.
Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestatie(s) zijn geleverd.
Daarnaast gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen.
Op grond hiervan wordt het verleende subsidiebedrag vastgesteld en het restant (20%) aan u
overgemaakt. U hoeft geen bedrag terug te betalen als alle afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en
aan alle overige verplichtingen is voldaan.

