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Geachte heer Bouwer,
Ja
Op 27 november 2014 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor diverse onderzoeken. Wij hebben uw
aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Beoordeling aanvraag:
U heeft een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de Green Deal provincie Drenthe – Zonnepark
Drenthe bv d.d. 31-3-2015. In deze Green Deal geeft de provincie Drenthe aan een financiële bijdrage
e
aan de onderzoeken behorende bij het project Zonneweide 2 Exloërmond te willen leveren.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Subsidiereglement Drentse Green Deals, de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Drenthe (ASV 2012). Daarnaast heeft wat
betreft staatsteunaspecten toetsing plaatsgevonden aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening
Verordening (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 het de Awb en de ASV;
e
- de aanvraag past binnen de AGVV, artikel 25, 2 lid sub b en c (fundamenteel onderzoek, industrieel
onderzoek en experimentele ontwikkeling) en artikel 38 (investeringssteun ten behoeve van energieefficiëntie maatregelen).
en deel 7, steun voor milieubescherming;
- 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 aangezien
de activiteiten nog niet zijn gestart;
- de te verlenen subsidie ruim onder de volgens de AGVV gestelde steunpercentages en
steunplafonds blijft;
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Overeenkomstig artikel 3 lid 3 van de ASV zijn provinciale staten in de vergadering van 11 maart 2015
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
e
€ 250.000,00, onder voorwaarde dat het zonnepark “Zonneweide 2 Exloërmond”, met een opgesteld
vermogen van in totaal 1.680.000 Wp, 1,4 GW (ca. 6.720 zonnepanelen) ook daadwerkelijk
gerealiseerd wordt.
De subsidie bedraagt 42% van de aanmerking komende kosten, onder de AGVV, hoofdstuk III,
onderdeel B, deel 4, artikel 25, steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Het bedrag is tot stand gekomen op basis van uw verzoek in de subsidieaanvraag.
70469
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, kennis aan de Europese Commissie. Ook dienen wij deze beschikking op onze website te
publiceren.
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, hoe de bevoorschotting
plaatsvindt en welke eisen aan het verzoek om vaststelling zijn verbonden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Heeft u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met mevr. A.M.M. de Graaf.
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

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201403333 te vermelden.
73010145/01/443062 (1)

Bijlage

Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1.
Activiteiten:
e
De subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van het Activiteitenplan project “Zonneweide 2
Exloërmond” zoals deze bij de aanvraag is ingediend en is opgenomen in de bijbehorende Green
Deal tussen de provincie Drenthe en Zonnepark Drenthe BV dd. 31-03-2015, inclusief de daarbij
behorende tijdsplanning. De subsidiabele activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode tusen
e
het in gebruik nemen van de Zonneweide 2 Exloërmond tot 01-01-2021.
2.
Data afronding deelprojecten
Project GD 14.02: 01-01-2020: het ecologisch onderzoek moet afgerond zijn incl. rapportage;
Project GD 14.03: 01-01-2017: het onderzoek naar alternatieve beveiligingsopties moet afgerond zijn,
incl. rapportage;
Project GD 14.04: 01-01-2022: alle afgesproken kennisbijeenkomsten en excursies dienen te hebben
plaatsgevonden;
Project GD 14.05: 01-01-2021: het piekenonderzoek en de ontwikkeling van de monitoringmodellen
moeten inclusief de rapportage afgerond zijn;
Project GD 14.06: 01-01-2021: het onderzoek naar de toepassing van biocomposiet moet, inclusief de
rapportage afgerond zijn;
3.
Voortgangsrapportages en bevoorschotting
- Een eerste voorschot zijnde € 140.000,- wordt verstrekt nadat wij van u een
e
schriftelijke bevestiging hebben ontvangen dat het zonnepark “Zonneweide 2 Exloërmond” in gebruik
is genomen.
- Een tweede voorschot wordt verstrekt nadat wij voor 1-3-2017 van u een
voortgangsrapportage hebben ontvangen over de periode van de start van het project tot
1-1-2016. De hoogte van dit voorschot is afhankelijk van de voortgang van het project.
Indien het project verloopt volgens de tijdsplanning zoals opgenomen in de Green Deal zal het tweede
voorschot € 33.000,- bedragen.
- Een derde voorschot wordt verstrekt nadat wij voor 1-3-2019 van u een
voortgangsrapportage hebben ontvangen over de periode van de start van het project tot
1-1-2018. De hoogte van dit voorschot is ook weer afhankelijk van de voortgang van het project.
Indien het project verloopt volgens de tijdsplanning zoals opgenomen in de Green Deal zal het derde
voorschot € 41.000,- bedragen.
In de voortgangsrapportages moet per afzonderlijk project een kort verslag worden gedaan van de
uitgevoerde activiteiten en de bevindingen. In het verslag over de kennisbijeenkomsten en excursies
moet, behalve een kort verslag over de bijeenkomst, ook informatie zijn opgenomen hoe en welke
doelgroep (eventueel met lijst genodigden) benaderd is en een lijst van de uiteindelijke deelnemers.
Voorschotten worden overgemaakt op IBAN NL 85ABNA0452192757 onder vermelding van
“voorschot Drentse Green Deal” en het kenmerk van deze brief.
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.
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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 hieraan voldoen door middel van een vermelding op uw
website, in advertenties, in persberichten of publicaties (flyers) etc.
6.
Vaststelling:
U moet uiterlijk 01-02-2022 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u aantonen
dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit doet u door middel van het
overleggen van een activiteitenverslag waarin de afzonderlijke project afzonderlijk worden behandeld.
Ook moeten de afzonderlijke rapportages van de diverse onderzoeken bij het verzoek om vaststelling
te worden gevoegd.
Bij het verzoek om vaststelling dient u accountantsverklaring met een overzicht van de activiteiten en
de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten 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.
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
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 (42%). Hierbij wordt de bedragen in onderstaande tabel als leidraad
genomen.
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