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Geachte heer van Driel,
Nee
Op 27 juli 2017 hebben wij u een subsidie (kenmerk 201601411-0064834) verleend van € 110.000,00
voor het project “Warmte uit reststromen en miscantus in de kringloop van de tuinder”. In deze
beschikking was aangegeven dat wij, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), Verordening EU (Nr 651/2014) PB EU L 1877235, een
kennisgeving van deze subsidie zouden 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 is gelijktijdig met deze beschikking aan u verzonden. Deze nieuwe
beschikking is verder grotendeels gelijk aan de beschikking van 27 juli 2016. Ook de voorwaarden die
aan deze nieuwe beschikking zijn verbonden zijn gelijk met de voorwaarden aan de beschikking van
27 juli 2016.
In de aanvraag vraagt u om een subsidie van € 110.000,00 voor het realiseren van een innovatief
voorbeeldproject met een Biobased Energy System (BbES) met als doel het omzetten van
reststromen naar energie en het opzetten van teelten op braakliggende terreinen die een bijdrage
kunnen leveren aan het omzetten van deze reststromen. Ook zal tijdens dit project onderzocht worden
of deze teelten daarnaast grondstoffen opleveren voor andere vormen van energiewinning (biovergisting) en de ontwikkeling van bio-composieten. Hiermee wordt onder andere een duurzame
invulling gegeven aan het verwerken van reststromen, wordt op een duurzame wijze energie
gewonnen en worden vervoersbewegingen beperkt. Het project moet uiteindelijk leiden tot het bouwen
en invullen van een haalbare businesscase. Het project heeft bovendien de doelstelling te leiden tot
het creëren van werkgelegenheid van minimaal 4 fte per jaar.
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201601411 te vermelden.
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Beoordeling aanvraag:
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan onze beleidsdoelstellingen in het Energieprogramma en onze
doelstellingen op het gebied van biobased economie. Daarnaast hebben wij uw aanvraag getoetst aan
het Subsidiereglement Drentse Green Deals. Voor wat betreft staatsteunaspecten heeft toetsing
plaatsgevonden aan de AGVV.
Bovendien is de aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene
subsidieverordening Drenthe (Asv 2012):
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/algemene subsidieverordening drenthe 2012.
Uw aanvraag past binnen de beleidsdoelstellingen van het Energieprogramma 2010-2015 en onze
doelstellingen ten aanzien van het bevorderen van de Drentse biobased economie. Ook past uw
aanvraag binnen het Subsidiereglement Drentse Green Deals en heeft ons college op 10 mei 2016
(registratienr. 3.6/2016002422) ingestemd met het aangaan van een Green Deal voor dit project, die
op 7 september 2016 is afgesloten.
Bij toetsing van uw aanvraag aan de bepalingen van de AGVV is gebleken dat de steun verenigbaar is
met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.
Bij toetsing van uw aanvraag aan de bepalingen van de AGVV is gebleken dat de steun verenigbaar is
met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.
Op het project achten wij deel 4, artikel 25, lid 2b, steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
industrieel onderzoek van de AGVV van toepassing. Alle in de begroting opgenomen kosten zijn
onder te brengen onder de in artikel 3a tot en met f AGVV opgenomen kostensoorten en vallen
daarmee onder de in aanmerking komende kosten. Gezamenlijk bedragen deze kosten € 289.828,27.
De steunintensiteit voor industrieel onderzoek bedraagt 50%. Omdat dit project bovendien voldoet aan
de eisen van diverse bijtellingen (artikel 25, lid 6b AGVV, bijtelling van 20% voor kleine onderneming
en artikel 25, lid 6b AGVV, bijtelling 15% ruime verspreiding projectresultaten) bedraagt de maximale
steunintensiteit voor dit project 80% van de in aanmerking komende kosten (artikel 6 AGVV beperkt
de verhoging van de steunintensiteit namelijk tot maximaal 80% ongeacht eventuele van toepassing
zijnde bijtellingen). De maximale steunintensiteit kan hiermee worden vastgesteld op € 231.863,62. De
te verstrekken subsidie van € 110.000,00 (een steunintensiteit van ca. 38%) blijft hier ruim onder,
waardoor er geen sprake is van het verstrekken van ongeoorloofde staatsteun.
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van
€ 110.000,00
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.
Bij de verlening van deze subsidie verstrekken wij u een voorschot van 50%, zijnde € 55.000,00
Omdat u voor de inmiddels ingetrokken subsidiebeschikking al een voorschot van € 55.000,00 heeft
ontvangen, zullen wij deze bedragen met elkaar verrekenen.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen, hoe de verdere
bevoorschotting verloopt en welke eisen aan het verzoek om vaststelling zijn verbonden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
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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,

.
ing. G.J.V. Jansen,
Teamleider team Projecten Wegen en Vaarwegen
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Bijlage
Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
Activiteiten:
De subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van het project Innovatie in de vergistingsketen
overeenkomstig de subsidieaanvraag
2.
Datum:
De activiteiten moeten uiterlijk 1 juli 2019 zijn uitgevoerd.
3.
Voortgangsrapportage en tweede voorschot
U dient voor 15 januari 2018 een voortgangsrapportage aan te leveren. Op basis van de
voortgangsrapportage wordt u een tweede voorschot verstrekt van 30% van het gesubsidieerde
bedrag, zijnde € 33.000,00.
Voorschotten worden overgemaakt naar rekeningnummer NL21INGB0006509797, onder vermelding
van voorschot subsidie Green Deal.
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.
6.
Vaststelling:
U moet uiterlijk 30 september 2019 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u
aantonen dat de activiteiten als genoemd zijn uitgevoerd. Dit doet u door middel van het overleggen
van een inhoudelijke en financiële rapportage, overeenkomstig het gestelde in de aanvraag en de
Green Deal.
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 is 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 aan u overgemaakt. U hoeft
geen bedrag terug te betalen als alle afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en aan alle overige
verplichtingen is voldaan.
Indien bij het vaststellen van het subsidiebedrag de prestaties niet, of niet volledig zijn geleverd,
kunnen alleen aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten meegenomen worden in de beoordeling. Indien
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de subsidie lager wordt vastgesteld omdat de prestaties niet, of niet geheel zijn geleverd kan de
subsidie maximaal een gedeelte van de gemaakte kosten dekken, in dezelfde verhouding als waarvan
is uitgegaan bij subsidieverlening. Hierbij worden de bedragen in onderstaande tabel als leidraad
genomen.

