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Behandeld door
Onderwerp: Verlening subsidie project HEAVENN

Geachte
Op 15 december 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project HEAVENN.
ln deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. Uw subsidieaanvraag
is geregistreerd onder zaaknummer 202003853.

Project
U bent voornemens ten minste 100 waterstof(H2)-auto's en ten minste 8 zwaar
transport H2-trucks in te gaan zetten. De exploitatie van de H2 auto's en trucks, door
middel van een leaseconstructie, zal leiden tot gebruiksgegevens en ervaringen.
Tevens zal er een studie worden gedaan naar de creatie van een waterstofeconomie.
De kosten die met dit project gemoeid zijn betreffen investeringskosten, exploitatiekosten en onderzoekskosten.

Besluit
De door u voorgestelde activiteiten passen binnen de doelstellingen van de provincie
Drenthe. Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal€ 843.418,-- te verlenen.

Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 674.734,--, zijnde 80% van
de verleende subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening
van deze brief over op
, onder vermelding van het
kenmerk van deze brief.
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Prestatieverpl ichti n gen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:

-

voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig uw
activiteitenplan:

Prestaties
1

2
3

lnzet van H2 auto's
lnzet van H2 vrachtauto's
Haalbaarheidsstud ie/businesscase

Totale kosten
uit begroting
€ 8.680.000,00
€ 5.360.000,00

€

Verleend

subsidiebedrag

100.000,00

€ 14.140.000,00

€ 843.418,00

de projectactiviteiten starten op 15 december 2020 en worden uitgevoerd uiterlijk
op 14 december 2025. lndien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan
te geven;
u levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op

einddatum 14 maart 2026, 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 uit
gevoerd.

Tussentijdse verantwoording
U levert vóór 1 5 oktober 2021, 15 oktober 2022, 15 oktober 2023 en 1 5 oktober 2024
een tussentijdse voortgangsrapportage aan. ln deze rapportages doet u inhoudelijk
verslag van de voortgang van de activiteiten en geeft u de reeds gerealiseerde kosten
weer en een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de resterende nog te realiseren
kosten, gespecificeerd naar jaar, Deze wijze van tussentijdse kostenverantwoording
hangt samen met de wijze waarop wij de lastneming van subsidies in onze meerjarige
financiële administratie dienen te verwerken en te verantwoorden (zie paragraaf hieronder over lastneming subsidies).
Uw tussentijdse rapportages geven in ieder geval inzicht in:
de totaal gerealiseerde kosten en indicatie van de resterende te realiseren kosten
voor het boekjaar;
- aard, inhoud en voortgang van de reeds verrichte activiteiten per prestatieonderdeel;
- (bijgestelde) planning voor resterende deel project;
- eventuele knelpunten voor uitvoering project.

-

Wijwijzen u erop dat u in uw rapportages eventuele afwijkingen ten aanzien van de
uitgavenplanning zoals aangegeven in uw aanvraag (en hieronder in het Overzicht
lastneming subsidies) expliciet dient te benoemen.
Lastneming subsidies
Conform lastneming subsidies van het Besluit, begroting en verantwoording (BBV)
verlenen wij deze subsidie voor de jaren 2021, 2022,2023,2024 en 2025. ln het
kader van het de BW administreren wij voor deze jaren de volgende subsidielastneming:
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Ove rzi cht I a stne m i ng subsrdr'es
2021

2022

2025

Totaal

€.4.7',t3.312

€2.356.672

2023
Ê.2.356.672

2024

Lasten

c2.356.672

€2.356.672

€ 14.140.000

project
Lastneming
subsidie

€ 281.138

€ 140.570

€ 140.570

€.140.570

€ 140.570

€ 843.418

Aanvullend 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 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 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:

-

eenactiviteitenverslag
een financieel verslag, inclusief onderbouwing

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

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGW (PbEU L1 87/1 ))

-

de Algemene wet bestuursrecht
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de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij 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. Deze steun valt onder de werking van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGW). ln het bijzonder onder de steun voor milieubescherming
(Hoofdstuk lll Deel 7 van de AGW), specifiek investeringssteun om ondernemingen
in staat te stellen verder te gaan dan de Unienormen inzake milieubescherming of om,
bijontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen, artikel 36 van de AGW.
De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten voor de
aanschaf van 100 H2-auto's en 8 H2-trucks. Deze bijkomende investeringskosten
hebben wij vastgesteld door de aanschafkosten van de H2-auto's en H2-trucks te vergelijken met de aanschafkosten van een vergelijkbaar referentievoertuig met een
motor aangedreven door een fossiele brandstof. Het verschil tussen beide levert de in
aanmerking komende kosten op. De totale in aanmerking komende kosten bedragen
voor de aanschaf van deze voertuigen € 6.041.468,--. De subsidie van de provincie
Drenthe is € 843.4í 8,-, waardoor de steunintensiteit 13,960/o bedraagt en daarmee
onder de toegestane steunintensiteit blijft.
Uw project voldoet aan de gestelde vooruvaarden 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 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
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

secretaris
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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 bearvaarschrift 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/bezwaarproced u re.

