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Behandeld door 
Onderwerp: Verlening subsidie project Zon op Bedrijfsdak

Geachte 

Op 22 oktober 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project Zon op
Bedrijfsdak. ln deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. Uw
aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2O2003187.

Project
U wilt de leden van Ondernemend Hoogeveen activeren en laten adviseren bij het ver-
duurzamen van bedrijfspanden met de focus op energiebesparende maatregelen en
de opwek van energie middels zonnepanelen. U hebt Econnetic BV hiervoor inge-
schakeld. De activiteiten die uitgevoerd zullen gaan worden, betreffen het organiseren
van een algemene promotie- en informatieavond, het uitvoeren van individuele be-
drijfsbezoeken, waarbij analyses zullen plaatsvinden en het opleveren van een actie-
plan en rapportage.

Besluit
De door u voorgestelde activiteit past binnen de doelstellingen van de provincie
Drenthe. Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal€ 15.600,-- te verlenen
Wij stellen de subsidie direct vast. Dit betekent dat u geen verzoek tot vaststelling
hoeft in te dienen.

De subsidie van € 15.600,- maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze
brief over op , onder vermelding van
202003187-00907942.
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Voor deze subsidie dient u de volgende activiteit uit te voeren overeenkomstig uw acti-
viteitenplan:

Activiteit Totale kosten
uit begroting

Verleend subsidie-
bedrag

Advisering duurzame maatregelen € 45.600,-- € 15.600,--

Verplichtingen
Bij het uitvoeren van de activiteit bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
- de projectactiviteiten starten op 1 november 2020 en worden uitgevoerd uiterlijk

op 1 mei 2021. lndien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan te
geven;

- u bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en
de uitvoering van de activiteit tot zes maanden nadat de activiteit is uitgevoerd.

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteit tot uitdrukking te
brengen dat deze mede mogelijk wordt 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 activiteit niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle ver-
plichtingen zult voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per e-mail op de
hoogte.

Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de per-

soon 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 gedeel-
telijk terugvorderen.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L 187) van de Commissie van

17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGW);
- de Algemene wet bestuursrecht;
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;
- het Sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies.

Staatssteun
Er is sprake van staatssteun. Deze steun valt onder de werking van de Verordening
(EU) Nr.651 12014 (PbEU 2014,1í87) van de Commissie van 17 juni 2014 (Atgemene
Groepsvrijstellingsverordening of AGW). De aanvraag voldoet aan Hoofdstuk lll, deel
7, artikel 49 van de AGW en aan alle overige bepalingen van deze verordening. De te
verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening
van de Europese Commissie.
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De kosten die voor steun in aanmerking komen zijn de kosten voor de energiescans
(lid 2). De steunintensiteit mag maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten
bedragen (lid 3). De totale subsidiabele kosten van uw project bedragen € 45.600,--.
De steunintensiteit van de provincie Drenthe bedraagt 34o/o,waatdoor deze steun
onder de toegestane steunintensiteit blijft.

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende be-
palingen van de AGW, binnen twintig werkdagen na het verzenden van deze be-

schikking kennis aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op
onze website. Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de ver-
leende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Steekproef
Zoals wij hierboven aangaven, hoeft u de besteding van de subsidie achteraf niet te
verantwoorden. Onderdeel van ons subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene
subsidieverordening Drenthe 2017 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van
misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven
controleren of subsidies rechtmatig en doelmatig zijn besteed.

Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de vol-
gende gegevens over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project

voor ons beschikbaar te houden tot drie maanden na de voltooiing van de activiteiten
waarvoor wij de subsidie verlenen:
. bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uit-

gevoerd;
. bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde

activiteiten beoogde resultaten zijn behaald;
. bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde

activiteiten.
lndien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschik-
baar te houden, kan dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en
dat u de subsidie geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om
te beoordelen of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. Slechts indien
blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie
(bijvoorbeeld als de subsidie is besteed aan andere activiteiten dan waarvoor deze
werd verleend of als de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden en u dit
niet tijdig hebt gemeld), kan dat voor ons aanleiding zijn om de subsidie lager vast te
stellen of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. ln der-
gelijke gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk
moet terugbetalen.
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Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris
[r '.

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

naar www.provincie.drenthe. nl/bezwaarprocedure.




