Aan:
Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde
t.a.v.
Burg. J.G. Legroweg 45b
9761 TA EELDE
9761TA45Xb

Assen, 14 november 2018
Ons kenmerk 201803203-00787497
Behandeld door
Verplichtingennummer 76152
Onderwerp: Verlening subsidie DroneHub Groningen Airport Eelde (OPSNN0194)

Geachte

,

Op 6 november 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor cofinanciering van het bij het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingediende project ‘DroneHub Groningen Airport
Eelde’ met SNN-projectnummer OPSNN0194. Het betreft een verzoek in het kader van het
Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 op grond van de Uitvoeringsregeling OP EFRO
Proeftuinen 2016 ronde 2C. Op 18 mei 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van het SNN u meegedeeld
dat zij u eenmalig een subsidie verlenen van maximaal € 909.375,04. Deze beschikking is
uitgangspunt voor onze cofinanciering.
Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 90.937,00 te verlenen.
Projectperiode
U heeft aangegeven dat het project zal starten op 1 november 2017 en zal eindigen op 31 december
2020.
Doelstelling en activiteiten
De doelstelling van DroneHub GAE is het realiseren van een proeftuin die marktinnovaties en
marktintroductie van nieuwe producten en/of diensten van MKB’ers op het gebied van drones,
dronetoepassingen en dronetechnologie stimuleert. Het innovatiecluster versnelt de ontwikkeling door
het bieden van een testfaciliteit in een realistische omgeving, een kennisnetwerk en competenties,
waarbij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen een doel is.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201803203 te vermelden.
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De proeftuin bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een specifieke ontwikkelfaciliteit op de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) ten
behoeve van de (maatschappelijke) geaccepteerde integratie van drones en
dronetoepassingen. In Nederland is GAE de enige locatie waar dat is toegestaan;
 Een kenniscentrum onder de naam DroneHub Groningen Airport Eelde voor
kennisontwikkeling en kennisdeling voor partijen uit het MKB, het (praktijk)onderwijs,
kennisinstellingen, non-profit instellingen en (semi)overheden uit Noord-Nederland en
daarbuiten;
 Meerdere outdoor locaties, verspreid over Noord-Nederland, voor de realisatie van projecten
en dienstverlening ten behoeve van de ontwikkeling van drone(toepassingen) niet gerelateerd
aan veilige integratie van onbemande luchtvaart;
 Een incubator voor innovatieve vraagstukken gerelateerd aan marktontwikkeling voor
drone(technologie).
De werkzaamheden worden uitgevoerd in door het SNN opgestelde werkpakketten:
1. Inrichten en beheer proeftuin
2. Aansturing cluster ter bevordering van samenwerking/kennisdeling/exploitatie
3. Marketing en vergroten zichtbaarheid
4. Proces- en projectmanagement
De door u voorgestelde activiteiten passen binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe zoals
opgenomen in de Economische Koers Drenthe 2016-2019. Het project draagt bij aan de doelstellingen
‘Stimulering van innovatief ondernemerschap’ en ‘Bevorderen economisch ecosysteem’. Ook voldoen
de activiteiten aan de criteria van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2016.
Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening zijn de in de verleningsbeschikking van het SNN met kenmerk UP-1800223 d.d. 18 mei 2018 genoemde verplichtingen verbonden, zoals vastgelegd in de Europese
verordeningen (zoals vermeld in de Uitvoeringsregeling), de Uitvoeringswet EFRO, de Regeling
Europese EZ-subsidies, de Uitvoeringsregeling en de Algemene wet bestuursrecht. Deze regelingen
vindt u op www.snn.nl.
Voortgangsrapportages
Wij verzoeken u om, gelijktijdig met de digitale indiening van de voortgangsrapportages bij het SNN,
schriftelijk of per mail (post@drenthe.nl) voortgangsrapportages te sturen t.a.v. Gedeputeerde Staten
van Drenthe. U rapporteert jaarlijks op 1 maart en op 1 september over alle kosten die respectievelijk
vóór 1 februari en vóór 1 augustus van het betreffende jaar gemaakt en betaald zijn.
Bevoorschotting
Voor het toekennen van de voorschotten wordt door ons, in afwijking van het SNN, de volgende
systematiek gehanteerd:
- Het eerste voorschot van € 36.375,00 (40% van de verleende subsidie) maken wij binnen
dertig dagen na dagtekening van deze brief over op bankrekeningnummer
, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
- Voor het tweede voorschot van 40% (€ 36.375,00) kunt u een voorschotverzoek indienen
als 40% van de door het SNN subsidiabel gestelde totale kosten in uw project (40% x
€2.273.437,60 = € 909.375,04) daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald.
- De slotbetaling (maximaal 20%) zal plaatsvinden in het kader van de definitieve vaststelling
van de subsidie op basis van het door u ingediende verzoek tot vaststelling. Bij de vaststelling
volgen wij het SNN in haar beslissing.
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Bevoorschottingsregime:
Wanneer
Start project (binnen 30 dagen)
Verzoek 2e voorschot door u in te dienen als 40% van de
totale subsidiabele projectkosten gemaakt en betaald zijn
Na definitieve vaststelling

Voorschotpercentage
40%
40%
Maximaal de resterende
20 %

Subsidievaststelling
Wij vragen u tegelijk met uw verzoek tot vaststelling richting het SNN ook bij ons een verzoek tot
vaststelling in te dienen. Wij vragen u uw schriftelijke verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na
einddatum van de projectperiode aan ons te sturen, maar uiterlijk op 1 april 2021.
Het verzoek tot vaststelling kunt u per e-mail sturen naar post@drenthe.nl of per post naar het college
van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van team Subsidies en Inkoop, Postbus 122, 9400
AC Assen.
Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, de
subsidie lager kan worden vastgesteld, zoals aangegeven in artikel 5 lid 2 en artikel 17 lid 3 van de
Uitvoeringsregeling. Dit kan als consequentie hebben dat wij moeten terugvorderen wanneer wij u te
veel bevoorschot hebben.
Bij de vaststelling volgen wij het SNN in haar beslissing. Wij wachten dan ook met de definitieve
vaststelling totdat het SNN het project definitief heeft vastgesteld.
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.
Aanvullend verzoek
Wij verzoeken 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.
Wijzigingen moeten vooraf schriftelijk worden gemeld en dienen te worden goedgekeurd door het
SNN. Mochten zich inderdaad wijzigingen voordoen (met goedkeuring van het SNN) dient u ons
daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte te stellen.
Indien 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.
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Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017
- de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2016
- de Uitvoeringswet EFO
- De Regeling Europese EZ-subsidies
Staatssteun
Uw aanvraag voldoet aan de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2016 en daarmee aan de
Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Op grond van de Uitvoeringsregeling bedraagt
de steunintensiteit van het SNN 40% van de subsidiabele kosten en de steunintensiteit van de
provincie Drenthe 4%. De provincies Groningen en Friesland dragen daarnaast beide een
steunintensiteit van 3% van de subsidiabele kosten bij, wat maakt dat de totale steunintensiteit komt
op 50%.
De steun kan worden verleend onder artikel 27 van de AGVV, steun voor innovatieclusters. Daarvoor
geldt volgens de AGVV een maximale steunintensiteit van 50% van de subsidiabele kosten. Dit is
gelijk aan de steun van het SNN en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe tezamen.
Het SNN heeft reeds de gehele Uitvoeringsregeling kennisgegeven onder zaaknummer SA.44707.
Voor de subsidie van de provincie Drenthe geven wij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen
van de AGVV binnen 20 werkdagen na dagtekening 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.
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
telefoonnummer (0592) 365471.

,

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, i.o.

mevrouw drs. M.S.B. Joustra,
teammanager Subsidies en Inkoop a.i.

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

