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Behandeld door

Onderwerp: Verlening subsidie Realisatie dekkend netwerk van Smallscale Waterstof ïankstations in de provincie Drenthe

Geachte

Op 13 maart 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project realisatie
dekkend netwerk Smallscale Waterstof Tankstations in de provincie Drenthe. ln
deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 250.000,00, te verlenen op
grond van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017 (hierna:ASV 20'17).
U gaat met

dit project vijf Small

Scale openbare vulpunten aanleggen in de pro-

vincie Drenthe. Momenteel zijn er nog geen mogelijkheden om waterstofgas te
tanken in Drenthe, de dichtstbijzijnde mogelijkheden hiervoor bevinden zich in
Groningen en Delfzijl. De aanleg maakt onderdeel uit van uw doelstelling om 20
openbare H2 vulpunten in de drie noordelijke provincies te realiseren. Na aanleg
in Drenthe wilt u eerst uitbreiden in Groningen en Friesland. Uw initiatief past
volledig in de ambitie van de provincie Drenthe om de duurzame mobiliteit op
waterstofgas aan te jagen. Aangezien een volwaardig waterstofstation een investering vergt van € 1,5 miljoen is het gezien de omvang het wagenpark waterstofauto's in onze provincie nog niet realistisch om hier mee te beginnen. Met de
ontwikkeling en aanleg van de Small Scale vulpunten wilt u de vraag op gang
brengen en bij voldoende gebruik opschalen naar de volwaardige waterstofstations.

ln plaats van een investering van € 1,5 miljoen in een groot waterstofstation
vergt de investering van één Small Scale vulpunt tussen de € 225.000,00 en €
250.000,00. Wij zijn bereid hier een bijdrage aan te doen van € 50.000,00 per vulpunt. U wilt op de volgende locaties Small Scale vulpunten realiseren: Assen DCB
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E-hub, Hoogeveen
(Stephensonstraat 63), Nieuw-Amsterdam (Bedrijvenweg 6), Beilen (Ossenbroeken 8) en Peize (Havenstraat 12).

Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 50.00O,-, zijnde 2oo/o
van de verleende subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dag, onder vermeltekening van deze brief over op
ding van het kenmerk van deze brief.
Een volgend voorschot van 30% kunt u aanvragen als u aantoonbaar het 1e vulpunt aangelegd en operationeel hebt. U kunt nogmaals 30% voorschot vragen
als het 2e en 3e vulpunt klaar zijn.

De laatste 20% ontvangt u als het gehele project operationeel is en u het verzoek

tot vaststelling bij de provincie heeft ingediend.
Prestatieverpl i chti ngen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
- de door u voorgestelde activiteiten past binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe en voldoet aan de criteria van het stimuleren van het gebruik
van Duurzame energie en in dit geval het gebruik van waterstofgas voor mobiliteit;
- voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig
uw activiteitenplan: de aanleg van vijf Small Scale waterstof-vulpunten in de
provincie Drenthe.
- de uitvoering van de prestaties vindt plaats in de periode van 16 maart 2020

tot
19 september 2021; U levert vóór eind januari 2021 een tussentijdse rappor-

-

tage in;
u levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op
7 december 2021 een verzoek tot vaststelling in;
u bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie
en de uitvoering van de activiteiten tot zes maanden nadat de activiteiten zijn
uitgevoerd.

llanvullend verzoek
Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de 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.

Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan
alle verplichtingen zult voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail
op de hoogte.
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Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding metderden;

-

wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de
persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

lndien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag
geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Vaststelling
ln het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht en dat
aan de opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling
bevat in
ieder geval:
- een activiteitenverslag

-

een financieelverslag of jaarrekening
een bewijs van functioneren van de waterstof tankstations

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben
voor de hoogte waarop de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot
vaststelling indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast. Wij doen dat op
grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de subsidie
vaak lager of op nihil wordt vastgesteld. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling onze beslissing hierop.

tot vaststelling kunt u per e-mail toesturen naar post@drenthe.nl of
per post naar het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van
Het verzoek

team Subsidies en lnkoop, Postbus 122,9400 AC Assen.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Algemene wet bestuursrecht;

-

de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;
het Sanctie en handhavingsbeleid bij subsidies;
de De-minimisverordening, Verordening (EU) Nr. 1407/2013 (PbEU 2013,
L35211);

-

de Verordening (EU) nr. 65112014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en '108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt veren ig baar worden verklaa rd, Algemene G roepsvrijstel i n gsverordeni ng (AGW
I

(PbEU 1187/1)).

Staatssteun
Bij uw aanvraag hebt u een verklaring de-minimissteun ingevuld. Hieruit blijkt
dat er ruimte is om een deel van onze subsidieverlening, namelijk het aanleggen
van devulpunten in Beilen (Ossenbroeken 8) en Peize (Havenstraat 12), te laten
vallen onder de De-minimisverordening. Daardoor is er geen sprake van staatssteun. Houdt u er rekening mee dat bij een eventuele volgende subsidieaanvraag
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aan u gevraagd kan worden of u subsidie heeft ontvangen onder deze verordening. Wij hebben voor een bedrag van €'100.000,-- gebruik gemaakt van de De-

minimisruimte.
Voor het aanleggen van de vulpunten in Assen (DCB E-Hub), Hoogeveen
(Stephensonstraat 63) en Nieuw-Amsterdam (Bedrijvenweg 6) hebben wij ook gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund en er door de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van de interne markt kan
zijn. De steun valt voor dit onderdeel van uw project onder de werking van de
AGW. ln het bijzonder
onder artikel 48 'investeringssteun voor energie-infrastructuur' (Hoofdstuk lll,
deel 7 van de AGW).
De in aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten. Echter, het steun-

bedrag is niet hoger dan het verschiltussen de in aanmerking komende kosten en
de exploitatiewinst van de investering. De exploitatiewinst wordt in mindering
gebracht op de in aanmerking komende kosten, hetzij vooraf, hetzij via een terugvorderingsmechanisme. De totale te subsidiëren kosten bedragen €150.000,--.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van de AGW. 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 AGW, binnen twintig werkdagen na dagtekening van de beschikking kennis aan de Europese Commissie. Ten behoeve van deze kennisgeving
publiceren wij de aan u toegezonden beschikking op onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw organisatie verleende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wa.coll
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Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van
het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naa r www. provi ncie.d renthe. n l/bezwaa rproced u re

