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Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2019-717060282
DOS-2019-0008621
Uw kenmerk

-  
Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Uw subsidieaanvraag van 12 november 2019 voor uw project “WINDOW fase 1 ” hebben wij op

15 november 2019 ontvangen. 

Het gaat om een aanvraag voor een incidentele subsidie 2019-2020 ter grootte van € 20.000,00

ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale hoofddoel: het gebruik van

schone energie te bevorderen. 

In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op

www.zuid-holland.nl/subsidies.

 

Besluit

1 . Wij verstrekken u een incidentele subsidie 2019-2020 ter grootte van maximaal € 20.000,00

voor uitvoering van uw project “WINDOW fase 1 ”, waarbij de BTW niet subsidiabel is en

stellen deze direct vast.

2. Dit bedrag maken wij over in één termijn binnen 30 dagen na verzending van deze brief naar

NL85 RABO 0114 4979 07 onder vermelding van “DOS-2019-0008621”. 

 

Overwegingen

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 3, vijfde lid, onder a van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). 

 

Hierbij gelden de volgende overwegingen:

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet is aan te

merken als staatssteun. Dit project valt niet onder het begrip staatssteun omdat het een niet-

economische activiteit is, die daarvan is uitgesloten.

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan de provinciale subdoelen: 

A. Energiebesparing,

B. Opwekken van duurzame warmte of duurzame energie,

C. Anderszins het terugdringen van CO2-uitstoot.

 

Met behulp van de subsidie heeft u na afronding van het project inzicht verkregen in de effecten

van het verantwoord toepassen van ondergrondse warmteopslag waarbij de technische,

juridische en bedrijfseconomische belemmeringen zijn weggenomen. Het doel is om

ondergrondse warmteopslag na 2025 als bewezen techniek toe te passen. De resultaten dragen

bij aan kostenreductie van collectieve systemen op systeemniveau en een optimale benutting van

duurzame warmtebronnen.

 

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan “Urban Energy PPS-toeslag” van 15

augustus 2019:

 

Prestatie / Activiteit Begrote kosten

Minimaal 5 verkenningen zijn uitgevoerd verspreid over Nederland bij 

verschillende toepassingscondities, waarbij voor elke locatie een

voorontwerp is opgesteld middels een zogenaamd learning-by-doing’

integratieproject

€ 376.000,00

Totaal begrote subsidiabele kosten € 376.000,00 

Totaal subsidie provincie (5,3%) €   20.000,00

 

De totale begrote subsidiabele kosten bedragen € 376.000,00, waarbij de provinciale subsidie

maximaal € 20.000,00 bedraagt.

 

Looptijd

De subsidiabele activiteiten vangen aan op 18 november 2019 en worden afgerond op 30

september 2020.

 

Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,

op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

 

A. Meldingsplicht 

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden.

Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

· U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een

andere wijze of met andere middelen; 

· U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;

· U kunt niet, niet tijdig of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het

meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid

vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie

ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig

melden van de wijziging. 

B. Specifieke verplichtingen

· De activiteiten zijn uiterlijk binnen 2 jaar na de subsidieverlening uitgevoerd.

· De subsidieontvanger deelt de opzet en resultaten van het project actief met derden en de

provincie indien deze daarom vragen.

· U dient de ureninzet per activiteit bij te houden.

· U toont bij een eventuele steekproefcontrole aan dat de activiteiten zijn verricht door middel

van een eigen verklaring en een urenverantwoording. 

 

Overige bepalingen

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u daarom in uw

publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de

provincie Zuid-Holland? 

 

B. Openbaar Subsidieregister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij de

hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen. 

 

C. Steekproefsgewijze controle

Wij zullen steekproefsgewijs controleren of een project conform de subsidieaanvraag is

uitgevoerd en u heeft voldaan aan de door ons in deze beschikking opgelegde subsidie-

verplichtingen. Als bij de controle blijkt dat dit niet het geval is dan kunnen wij de subsidie

intrekken of alsnog lager vaststellen. Het aan u uitbetaalde bedrag zullen wij dan geheel of

gedeeltelijk terugvorderen. 

 

U dient uw medewerking te verlenen aan deze controle. Wij informeren u tijdig indien deze

subsidie binnen de steekproef valt. Een steekproef kan plaatsvinden tot uiterlijk één jaar na

afronding van het project / de activiteiten.

 

D. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij

subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-

holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.
 

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van

bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van

deze brief.

 

Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol. 

 

Tot slot

Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project ‘WINDOW fase

1 ’. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


