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Geachte heer Rülander,
Op 18 juli 2016 hebben wij u een subsidie (kenmerk 201502997-00647767) verleend van
€ 500.000,00 voor de Green Deal Opvang en benutting CO2 uit biogas. In deze beschikking was
aangegeven dat wij u de subsidie verleenden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) EU (Nr 651/2014) PB EU L 187. Van deze subsidie
dienen wij een kennisgeving te doen aan de Europese Commissie.
Door een procedurele fout is deze kennisgeving helaas niet binnen de hiervoor geldende termijn
gedaan. Omdat wij niet het risico willen lopen dat de Europese commissie de kennisgeving niet
accepteert hebben wij besloten de beschikking in te trekken en een nieuwe beschikking te verlenen.
Het besluit van de intrekking wordt middels dit besluit gelijktijdig met een nieuwe beschikking aan u
verzonden. Deze nieuwe beschikking is gelijk aan de beschikking van 18 juli 2016. Ook de
voorwaarden en de te leveren prestaties die aan deze nieuwe beschikking zijn verbonden zijn gelijk
gebleven. Volledigheidshalve hebben wij deze opnieuw als bijlage aan deze brief toegevoegd.
Beoordeling aanvraag:
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene
subsidieverordening Drenthe (Asv 2012) en het Reglement Drentse Green Deals. Daarnaast heeft
wat betreft staatssteunaspecten toetsing plaatsgevonden aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) EU (Nr 651/2014) PB EU L 187.
Wij zijn op basis van deze toetsen tot het oordeel gekomen dat:
de aanvraag past binnen het Subsidiereglement Drentse Green Deals;
de aanvraag voldoet aan de regels van de Awb en de Asv;
de aanvraag past binnen de AGVV, artikel 25, 2e lid sub b en c (fundamenteel onderzoek,
industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling) en artikel 38 (investeringssteun ten
behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen);
uw onderneming niet gekwalificeerd is als een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in
artikel 1, vierde lid, sub C van de AGVV;
- de te verlenen subsidie een stimulerend effect heeft, in de zin van artikel 6 van de AGVV
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aangezien de activiteiten nog niet zijn gestart; de te verlenen subsidie onder de volgens de AGVV
gestelde steunpercentages en steunplafonds blijft. Door het afvangen en bewerken van CO2 gaat
de onderneming dankzij de steun verder dan de vigerende Unienorm (Richtlijn Industriële
Emissies, nr 2010/75/EU vereist). Begunstigde wordt in staat gesteld het uit zijn activiteiten
voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen door verder te gaan dan de geldende
Unienorm. De investering van € 5,75 miljoen zijn extra kosten die gemaakt moeten worden om het
niveau van milieubescherming te verhogen. Het maximale steunplafond met betrekking tot extra
kosten betreft 40% van de extra kosten. In uw geval een bedrag van € 2,3 miljoen. Het gevraagde
subsidiebedrag van € 0,5 miljoen blijft hier ruimschoots onder (9%).
Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de Asv zijn Provinciale Staten in de vergadering van 23 maart
2016 in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis aan Gedeputeerde Staten
kenbaar te maken. Provinciale Staten hebben geen bedenkingen kenbaar gemaakt.
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van
€ 500.000,00.
De subsidie wordt verleend via een bevoorschottingsystematiek, waarbij de totale subsidie in 5 gelijke
delen van € 100.000,00 is opgesplitst. Indien u gebruik wilt maken van het eerste of een volgend
voorschot dient u daartoe een ondertekend verzoek bij ons in te dienen. De maximale bevoorschotting
bedraagt 80%, een bedrag van € 400.000,00.
Voor een aantal deelactiviteiten is een gewijzigde vergunning noodzakelijk. De hiermee
samenhangende subsidiegelden kunnen dan ook pas worden ingezet als er een onherroepelijke
vergunning is afgegeven. Wij verzoeken u voor deze deelprojecten pas een voorschot aan te vragen
indien aan deze voorwaarde is voldaan en dit in uw verzoek duidelijk te omschrijven.
Bij de verlening van deze subsidie verstrekken wij u een eerste voorschot van € 100.000,00. Omdat u
op basis van de eerste subsidiebeschikking al een voorschot van € 100.000,00 heeft ontvangen zullen
wij deze bedragen met elkaar verrekenen. In uw geval betekent dit dat er op dit moment geen nieuw
voorschot wordt overgemaakt.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, kennis aan de Europese Commissie. De beschikking wordt op onze website gepubliceerd.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit indien zou blijken dat steun, verleend aan uw onderneming,
onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen. Wij wensen u veel succes
bij de uitvoering van uw project.
Mocht u nog vragen hebben over de subsidieprocedure, dan kunt u contact opnemen met de heer
S.J. Bakker, telefoonnummer (0592) 365841. Voor inhoudelijke vragen omtrent de Green Deal kunt u
contact opnemen met de heer J. Scholte, telefoonnummer (0592) 365696.
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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 team Subsidies en Inkoop
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Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
Activiteiten:
De subsidie is bedoeld voor (deel)uitvoering van het project ‘Opvang en benutting CO2 uit biogas’ en
dan meer specifiek op de stappen die gericht zijn op het lokaal benutten van de CO2 in plaats van
emissie naar de atmosfeer.
De te leveren prestaties zijn:
- Opvang van ongeveer 36 miljoen kg CO2
- Bewerking en reiniging van CO2 tot marktconforme kwaliteit (ongeveer 27 miljoen kg CO2)
- Vloeibaar maken van de CO2 en opslag op de productielocatie in twee opslagtanks van 300
ton
- Verkoop en distributie van CO2 naar regionale tuinbouwbedrijven door transport per as en
opslag in het tuinbouwgebied. Hiertoe wordt een transporttrailer gebouwd.
- Aanleg van CO2-opslag en een distributienetwerk op de tuinbouwlocaties in Erica en
Klazienaveen
- Vaststellen of de opgewerkte ‘groene’ CO2 certificeerbaar en verhandelaar is
overeenkomstig het systeem van groengascertificaten.
Voor meer details verwijzen wij naar het door u ingediende projectplan.
2.
Datum:
De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2017 afgerond zijn.
3.
Voortgangsrapportages
U dient uiterlijk 31 december 2016 en uiterlijk 1 juli 2017 een korte inhoudelijke rapportage aan te
leveren waarin de voortgang, de activiteiten en de eventuele afwijkingen daarin, worden beschreven.
De rapportages kunnen gericht worden aan post@drenthe.nl onder vermelding van zaaknummer
201502997.
Daarnaast dient u periodiek inhoudelijk overleg te voeren met de provinciaal projectleider, de heer
J. Scholte. Deze gesprekken zullen plaatsvinden gedurende december 2016, april 2017, september
2017 en december 2017.
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 2018 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u aantonen
dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en de prestaties zijn behaald.
Dit doet u door middel van het overleggen van een inhoudelijke eindrapportage.
Ook dient u een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten, door
middel van een financieel verslag bij de aanvraag tot vaststelling te overleggen.
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 prestaties zijn geleverd. Daarnaast
gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen. Op grond
hiervan wordt het exacte subsidiebedrag vastgesteld. U hoeft geen bedrag terug te betalen als alle
afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en aan alle overige verplichtingen is voldaan.
De financiële rapportage dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring op basis van een
door de Provincie Drenthe vastgesteld controleprotocol. Deze kunt u vinden op het digitale provinciale
subsidieloket of via de link
http://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/74722/controleprotocol_asv_2012.pdf
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