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Onderwerp

Subsidie project PCR011 Vierambacht

Geacht bestuur,

Uw subsidieaanvraag van 4 juni 2021 voor uw project PCR011 Vierambacht hebben wij op 4 juni
2021 ontvangen.
Het gaat om een aanvraag voor een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van

€ 7.556,00 ten

behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale hoofddoel: Schone en
duurzame elektriciteitsvoorziening - Schone energie voor iedereen.
In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op
www.zuid-holland.nl/subsidies.

Besluit
1.

Wij verlenen u een projectsubsidie 2021-2022 ter grootte van maximaal

€ 7.556,00 voor

uitvoering van uw project PCR011 Vierambacht, waarbij de BTW niet subsidiabel is.
2.

Dit bedrag maken wij binnen dertig dagen over naar NL57 RABO 0365 7655 62.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

Overwegingen
-

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017.
-

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Op grond van artikel 12 lid 1 bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 50% van de
subsidiabele

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van paragraaf 2, artikel 2 van de

-

kosten met een maximum van € 75.000,00 voor de voorbereidingsfase.

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 49 van de Verordening (EU) nr.
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op

De parkeerruimte voor

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar

auto’s is beperkt.

worden verklaard (PbEU 2014 L187), bekend als de Algemene
groepsvrijstellingsverordening (hierna: AGVV).

Verzonden op 27-10-2021
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Activiteiten en prestaties
Met dit project draagt u bij aan onze beleidsprestatie: Duurzame en ruimtelijk passende
elektriciteitsvoorziening.
U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan PCR011 Vierambacht, begroting en
activiteitenplan van 4 juni 2021:

Prestaties/ Activiteiten

Totale subsidiabele Provinciale subsidie
kosten

1. Constructie onderzoek

€

1.118,00

€

559,00

2. Juridische kosten

€ 1.250,00

€

625,00

3. Communicatie en werving

€

744,00

€

372,00

4. Projectleiding/ directievoering

€ 15.000,00

€

6.000,00

€

7.556,00

100

uur x € 60,00

Totaal

De totale in aanmerking komende kosten bedragen

€ 18.112,00
€ 18.112,00 , waarbij

de provinciale subsidie

maximaal € 7.556,00 (41,72%) bedraagt.
Gelet op het vorenstaande kwalificeert deze subsidie door de provincie Zuid-Holland aan Energie
van Rotterdam projectplan PCR011 Vierambacht als steun voor milieustudies als bedoeld in
artikel 49 AGVV, lid 2. De in aanmerking komende kosten slaan derhalve op deel 7 van de
AGVV, waar ook duurzame energie opwekking in de vorm van zonprojecten onder vallen. Het
constructie onderzoek, de juridische kosten, de benodigde communicatie en werving en de
projectleiding/ directievoering zijn verbonden aan het haalbaarheidsonderzoek en toetsen de
levensvatbaarheid van het project. Derhalve kan voor het opstellen van het projectplan PCR011
Vierambacht subsidie worden verleend overeenkomstig artikel 49 AGVV.
De subsidie wordt gebruikt voor het ondersteunen van de lokale energiecoöperaties bij het
ontwikkelen van een collectief zonnedak. Daarbij wordt Energie van Rotterdam vergoed voor de
projectleiding/ directievoering van het project. De lokale energie coöperatie is verantwoordelijk
voor de uitvraag van het constructie onderzoek, juridisch advies en de communicatie en werving
van nieuwe leden.

Looptijd van de subsidiabele activiteiten
De subsidiabele activiteiten dienen op grond van de subsidieregeling uiterlijk binnen 2 jaar na de
bekendmaking van de beschikking tot subsidieverstrekking gerealiseerd te worden. Wanneer dit
niet het geval is, zullen wij de subsidie (deels) lager vaststellen. Het aan u uitbetaalde bedrag
zullen wij dan geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

In uw aanvraag heeft u aangegeven dat de subsidiabele activiteiten zijn aangevangen op 10 juni
2021 en worden afgerond op 1 juli 2022. Wij willen per ommegaande weten wanneer uw planning
wijzigt. Het is voor ons namelijk belangrijk om zo goed te kunnen voorspellen wanneer doelen en
prestaties worden bereikt.

Let wel: de subsidiabele activiteiten dienen in elk geval te zijn gerealiseerd binnen de periode die
staat vermeld in de subsidieregeling. Dit staat los van de door uzelf aangegeven periode uit uw
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aanvraag. De periode, die in de subsidieregeling is opgenomen, is een harde eindtermijn voor de
realisatie van de subsidiabele activiteiten, die wij zullen handhaven.

Verenigbare Staatssteun
Wij verlenen deze subsidie aldus onder toepassing van artikel 49 AGVV. Dit houdt in dat de
subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en derhalve is toegestaan.
Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen voor subsidie niet van
toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw subsidie moet afleggen.
De staatsteun is in dit geval ten hoogste 41,72% van de in aanmerking komende kosten.

Kennisgeving
Provincie Zuid-Holland moet deze beschikking binnen 20 werkdagen na besluitvorming ter
kennisgeving aanbieden aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen
stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese
Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de
vrijstellingsverordening valt. In dat geval dient de subsidieverlening te worden verlaagd of
ingetrokken.

Verplichtingen
Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,
op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie

A.

ontvangen: wat nu?’.

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 meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.

U kunt niet 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?’.

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
ontvangen: wat

onder ’Subsidie

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

melden van de wijziging.

B.

Specifieke verplichtingen
a.

De verplichtingen en voorwaarden zoals in deze subsidieverlening vermeld dienen te
worden doorgelegd aan de partij aan wie Energie van Rotterdam de middelen ter
beschikking zal stellen. Bij het verstrekken van de ontwikkellening door Energie van
Rotterdam worden de relevante criteria en verplichtingen uit de AGVV in acht
genomen. Dit houdt onder meer in dat Energie van Rotterdam erop let of de
uitvoerende partij geen ondernemingen in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1,
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vierde lid, onderdeel c AGVV dan wel tegen haar een bevel tot terugvordering
uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder deel a AGVV. Ook houdt Energie
van Rotterdam rekening met de criteria inzake cumulatie en de van toepassing
zijnde maximale steunintensiteit.
b.

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

c.

De subsidieontvanger deelt de opzet en resultaten met de provincie en derden en
laat zien hoe dat is gebeurd.

d.

Het initiatief staat open voor deelname van alle burgers die in aanmerking komen.

C. Verplichtingen bijhouden administratie
Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig
willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u
onderdeel b van de Awb

– een administratie bij

– op grond van artikel 4:37, eerste lid,

van aan de activiteiten/prestaties verbonden

baten en lasten.
Daarnaast bent u verplicht om de onder artikel 49 AGVV verplichte administratie bij te houden om
de 41,72% staatssteun te kunnen aantonen. U dient verantwoording hiervan in uw rapportages
op te nemen.

D. Verplichtingen bij subsidievaststelling
U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 31 december 2022 indienen ter attentie van
bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na
afronding van dit project. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1
van deze brief. In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling
moet voldoen. U vindt het Controleprotocol op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie

ontvangen: wat nu?’.
Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:
a.

De werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties zijn bepalend voor de hoogte
van het uiteindelijke subsidiebedrag.

b.

Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.
Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:




De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht

(artikel 18, tweede lid van de Asv).
En indien de werkelijke subsidiabele lasten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen
wij naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer baten zijn dan begroot, zal de subsidie
eveneens naar rato lager worden vastgesteld.

c.

Wij stellen de subsidie vast op 41,72% van de werkelijke subsidiabele lasten met een
maximum van het verleende subsidiebedrag van
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Overige bepalingen
A.

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

Conform artikel 11 AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte informatie over deze
vrijgestelde steunmaatregel en rapporteren wij jaarlijks over de uitvoering van de steunmaatregel
aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGVV wordt bedoelde informatie, waaronder een
link naar deze beschikking, opgenomen op de provinciale staatssteunwebsite.

C.

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.zuidholland.nl/subsidies

onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

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.
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Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project PCR011
Vierambacht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

mw. dr. A.M. van Ewijk - Hoevenaars
programmamanager
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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