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ALGEMENE VRAGEN
Waar is de informatie over de regeling te vinden?
Alle informatie vind je via de website van de provincie en de subsidieregeling zelf vind je
hier.
Is er ook een maximum voor het totaalbedrag van alle aanvragen?
De totale omvang van het subsidiebudget is 300.000 euro. Als dat op is, is de subsidiepot
leeg. Als de regeling heel goed loopt, stel dat bijvoorbeeld binnen het half jaar de pot leeg is,
dan gaan we wel opnieuw met het bestuur in gesprek om te kijken of we het kunnen
aanvullen.
Klopt het dat er voor ongeveer 15 projecten geld beschikbaar is? Hoe wordt het geld
verdeeld?
Klopt, als je uitgaat van grote projecten. De praktijk leert dat er ook aanvragen binnen
komen voor kleinschalige projecten. Dan zal er ruimte zijn voor meer projecten. Het geld
wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst en goedkeuring van de aanvraag. Wie het
eerst komt, het eerst maalt.
Hoe vindt de vaststelling van de subsidie plaats?
Dit hoogte van de subsidie vindt plaats in het zogenaamde arrangement 1, de laagste
categorie. Dat betekent dat wij de subsidie toekennen, en meteen vaststellen. Het
aangevraagde bedrag wordt bij toekenning dus ook meteen verstrekt. Het is dus geen
voorschot. Achteraf vindt geen controle meer plaats. Er is echter wel een meldplicht. Als het
project niet conform aanvraag wordt uitgevoerd, dan moeten jullie dat melden bij ons. Dan
gaan we daarover in gesprek. In het ergste geval kan een terugvordering plaatsvinden, maar
zoiets zal altijd in overleg gebeuren. Daarnaast behoudt de provincie zich altijd het recht
voor om een steekproef uit te voeren.
Wat gebeurt er als de aanvraag via DIGID is ingediend en de betreffende persoon
verlaat de aanvragende organisatie tussentijds?
Niets. De aanvraag is ingediend en blijft overeind. Na het besluit is het definitief en hebben
wijzigingen op de persoon die aanvraagt, geen invloed.
Wat als de doelen niet gehaald worden? Moet ik dan de subsidie terugbetalen?
De subsidie wordt direct uitbetaald en vastgesteld. Dit betekent dat de provincie aanneemt
dat het project wordt uitgevoerd zoals ingediend. Er is een meldplicht voor de
subsidieontvanger als het niet gaat zoals als beschreven. Als doelen niet gehaald worden
gaan we samen kijken naar wat de schade is en wordt er per geval bekeken wat de
gevolgen zijn.
Zijn er gegevens over welke subsidiemogelijkheden er zijn bij de Rijksoverheid?
Neem contact op met Energiewerkplaats voor meer info.

VRAGEN OVER DE FINANCIËN EN BANKREKENING
Het schijnt heel moeilijk te zijn om een bankrekening te openen voor een coöperatie
of groep. Hebben jullie tips?
Je kunt eerst bij oprichting een privé bankrekening gebruiken. Je kunt ook aanhaken bij een
bestaande bankrekening, zoals die van het dorpsbelang. Als je als coöperatie, vereniging of
stichting een notarisverklaring hebt, dan kun je zelf een bankrekening aanvragen.
Misschien dat Drentse KEI de bankrekening tijdelijk ter beschikking kan stellen?
Juridisch gezien kan dat niet. Wij betalen alleen uit aan de persoon of organisatie waarmee
we een subsidierelatie mee hebben. Een bankrekening van een privépersoon is dan dus
een betere oplossing.
Wat zijn precies proceskosten?
Kosten die nodig zijn om het project te realiseren. Niet voor het uurloon van een lid van de
coöperatie, maar wel de kosten voor het aanvragen van de vergunning (leges niet). Denk
verder aan projectleiderskosten, landschap studie en het opvragen van informatie vanuit de
gemeente.
Er zijn al kosten gemaakt, kunnen we daar subsidie voor krijgen?
Nee. Je kunt het wel aangeven bij de aanvraag. Beschrijf de situatie, zodat de provincie kan
bekijken of de kosten alsnog in aanmerking komen. De regeling is hier helder over, je doet
eerst de aanvraag (op basis van offertes). En doet pas uitgaven nadat de subsidie is
toegekend.

VRAGEN OVER WAAR JE WEL EN GEEN SUBSIDIE KUNT AANVRAGEN
Onze energiecoöperatie is al opgericht en heeft een website, die is echter niet
representatief meer. Hier kunnen we geen leden mee werven. Kan het actualiseren
van de website ook gesubsidieerd worden?
Ja, dat kan. We hebben dit al eerder gedaan voor een energiecoöperatie voor de
ledenwerving. Het gaat niet om grote bedragen, maar het kan dus wel. We vragen dan ook
om inbreng van de coöperatie zelf. In het voorbeeld werd dit bijvoorbeeld gekoppeld aan
een betreffende wijk waar de betreffende coöperatie een specifieke actie uitvoerde.
Mag ik vanuit mijn VVE deskundigheid inhuren van een energiecoöperatie?
Ja, dat mag voor een energieproject. Via de Energiewerkplaats Drenthe kun je daar meer
informatie over krijgen.
Zijn de maatregelen zelf, zoals zonnepanelen, ook subsidiabel?
Nee, hier zijn andere regelingen voor beschikbaar. Deze subsidie is hiervoor niet bedoeld.
Is er voor de energiebesparing, artikel 1 sub B, ook een maximum?
Er is geen maximum vastgesteld voor het aantal m3 gas of kWh stroom. Hoe meer er
bespaard wordt, hoe beter.
Kan een sub-coöperatie ook subsidie krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek?
Elke coöperatie heeft een oprichtingsakte waarmee aangetoond kan worden dat sprake is
van een coöperatie. En kan dus subsidie aanvragen. Als bedoeld wordt met sub-coöperatie
een groep bewoners die niet als rechtspersoon zijn georganiseerd, maar bij een bestaande
coöperatie horen, dan kan men via die coöperatie een subsidie aanvragen.
Kun je subsidie krijgen voor de haalbaarheidsstudie en daarna subsidie aanvragen
voor de uitvoering?
Ja, dat kan.
Kunnen bestaande coöperaties ook subsidie aanvragen voor een nieuw project?
Ja, dat kan.

VRAGEN OVER HET PROCES
Zijn er ook voorbeelden beschikbaar van de in te sturen documenten (zoals een
projectplan)?
Ja, bij de Drentse KEI zijn een aantal voorbeeldprojectplannen van projecten die al
ingediend zijn. Neem contact op met hen op als je specifieke formats wil.
Daarnaast staat er op de website van de provincie Drenthe een pagina algemene
formulieren en formats met voorbeelden. Die kan je gebruiken, maar deze zijn misschien wat
te omvangrijk voor deze subsidieaanvraag. Het projectplan en de begroting zijn overigens
vormvrij, dus onze beste tip is: lever het aan zoals het voor jezelf duidelijk is.
Is dit formulier alleen maar bereikbaar via DigiD. Is dat niet onhandig aangezien je het
formulier met de hele groep invult?
Voordat je gaat ondertekenen kun je formulier invullen, tussentijds opslaan en downloaden
om te bespreken wat je ingevuld hebt. Je kunt ook het formulier van tevoren downloaden en
samen invullen. Mocht dat lastig zijn, geef dat aan, dan gaan we in gesprek over de
mogelijkheden.
Je moet toch eerst subsidie aanvragen en dan de coöperatie starten via de notaris?
Ja, eerst doe je een aanvraag en dan start je een coöperatie. Het is een beetje een kip-eiverhaal, maar je moet aan de hand van offertes aantonen welke kosten je gaat maken. Dus
vraag een offerte bij de notaris aan en sluit die bij, bij de aanvraag. De Energiewerkplaats
kan daar advies over geven en raadpleeg ook de Drentse KEI.
Wat is de maximale looptijd van het uit te voeren project?
Je hebt een jaar de tijd om een project uit te voeren. Lukt dit niet dan kun je in overleg met
de provincie uitstel aanvragen. Bij het oprichten van een coöperatie moet het binnen een
jaar plaatsgevonden hebben. Bij subsidie op een haalbaarheidsstudie en businesscase is
het de bedoeling dat gestart wordt binnen één jaar na subsidieverlening.
Moet ik per project een nieuwe coöperatie opstarten?
We gaan ervan uit dat projecten zich aansluiten bij bestaande coöperaties en dat er niet een
coöperatie opgezet hoeft te worden voor een project, tenzij er nog geen coöperatie
aanwezig is.
Kan ik mijn project al starten voordat ik subsidie heb ontvangen?
Je mag wel starten, maar het risico bestaat dat je geen subsidie ontvangt.

