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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 25 juni 2013 de Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant hebben vastgesteld waarin is beoogd alle
subsidies te bundelen die gericht zijn op het bevorderen van nieuwe en
vernieuwende economische activiteit;
Overwegende dat deze regeling is opgebouwd als aanbouwregeling waar op
een later moment nieuwe paragraven aan kunnen worden toegevoegd;
Overwegende dat de Rijksoverheid en de provincie Noord-Brabant op 3
oktober 2011 een Green Deal hebben gesloten waarbij namens de
Rijksoverheid een bijdrage van € 12.000.000 beschikbaar is gesteld voor het
afdekken van (financiële) risico’s die zich kunnen voordoen bij projecten in het
zogeheten solar experimenteergebied en de biobased economy en een deel van
deze bijdrage bestemd is voor subsidie in de vorm van een garantstelling;
Overwegende dat de Subsidieregeling economie en innovatie aangevuld wordt
met de paragrafen 2.2 tot en met 2.4 ten aanzien van projecten in de biobased
economy gericht op campusfaciliteiten, demonstratiefabrieken en restwarmte;

Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:

Nummer

130/13

Artikel I
De Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant wordt als volgt
gewijzigd:
A. In artikel 2.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Onderdeel a wordt geletterd r.
2. Onderdeel b wordt geletterd aa.
3. Onderdeel c wordt geletterd bb.
4. Onderdeel d wordt geletterd ee.
5. Er worden 14 onderdelen ingevoegd, luidende :
a. algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EG) nr.
800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag
met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (“de
algemene groepsvrijstellingsverordening”) (L214);
b. arm’s length beginsel: beginsel dat partijen in een transactie handelen
alsof zij onafhankelijk zijn van elkaar en het daaruit voortvloeiende
contract wordt gesloten conform de gebruikelijke conventies in de markt;
c. aflossingsverplichting: aflossing op reguliere lening of kredietfaciliteit;
d. balanstotaal: totaal van bezittingen minus immateriële activa;
e. biobased economy: economie die voor zijn energievoorziening en
materialen gebaseerd is op groene grondstoffen in plaats van fossiele
grondstoffen;
f. bruto omzetresultaat: opbrengsten uit verkopen minus de kosten van
inkoop van grondstoffen;
g. campus: innovatie-stimulerende omgeving waar kennisintensieve
bedrijven en instellingen zijn gevestigd die samenwerken op basis van een
gemeenschappelijk inhoudelijk thema en programma en waar fysieke
nabijheid, innovatie-ondersteunende faciliteiten en ruimtelijke inrichting
tot doel hebben om interactie, kennisdeling, samenwerking, creativiteit en
innovatie te stimuleren;
h. demonstratiefabriek: fabriek waarin een techniek bewezen in
ontwikkelingsfase en laboratorium op grotere schaal wordt toegepast en
doorontwikkeld tot continue bedrijfsvoering;
i. Debt Service Capacity Ratio: ratio die een indicatie geeft van de
capaciteit van de onderneming om aan haar financiële verplichtingen te
voldoen, berekend als de verhouding tussen de EBITDA van de
onderneming en de financiële verplichtingen;
j. DSCR: Debt Service Capacity Ratio;
k. Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization:
operationele verdiensten voor aftrek van afschrijvingen, rentebetalingen,
bijzondere baten, bijzondere lasten, bonussen en belastingen;
l. EBITDA: Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization;
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m. eigen vermogen: regulier eigen vermogen in de vorm van
aandelenkapitaal, agio en disagio en ingehouden winst;
n. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in
Omnibus Decentraal Regeling, Omnibusregeling voor provincies en
gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht
op onderzoek, ontwikkeling en innovatie zoals goedgekeurd door de
Europese Commissie bij beschikking van SA.34101 (2011N);
o. financiële verplichting: betalingsverplichting bestaande uit rentelasten,
aflossingsverplichtingen en leasebetalingen met uitzondering van
betalingsverplichtingen vanwege uitkering van dividend en
aflossingsverplichtingen op achtergestelde leningen;
p. groene grondstoffen: stoffen op basis van plantmaterialen die op een
duurzame wijze zijn geproduceerd en als grondstof gebruikt kunnen
worden door de industrie;
q. immateriële activa: niet stoffelijke bezittingen of activa zoals goodwill,
patenten en merkenrecht;
6. Na onderdeel o worden acht onderdelen ingevoegd, luidende:
s. intercompany financiering: financiering door een moeder- of zusterbedrijf
of een partij die anderszins via een directe dan wel indirecte
aandeelhoudersstructuur gelieerd is aan de debiteur;
t. kleine en middelgrote onderneming: onderneming als bedoeld in Bijlage I
van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
u. omzet: totaal bedrag van verkopen van een bedrijf in een bepaalde
periode berekend aan de hand van de prijs en de afzet van het product;
v. onderneming: eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht
haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;
w. operationele verdiensten: omzet verminderd met kosten van inkoop en
kosten gerelateerd aan de omzet;
x. rentelasten: rente te betalen op regulier kort en lang vreemd vermogen,
zowel verstrekt door derden als intercompany financiering, plus de rente
op achtergestelde leningen;
y. reststromen: restwarmte of CO2;
z. restwarmte: voelbare warmte of stoom die geen of zeer beperkte waarde
heeft voor de warmteleverancier;
7. Na onderdeel bb worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:
cc. solvabiliteitsratio: de verhouding tussen het risicodragend vermogen,
bestaande uit het eigen vermogen, herwaarderingsreserves en
achtergestelde leningen onder aftrek van de immateriële activa, en het
balanstotaal;
dd. warmtenet: geheel van met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende
installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van
reststromen, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en
hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk van een verbruiker of
van een producent, die strekken tot toe- of afvoer van reststromen ten
behoeve van dat gebouw of werk.;
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B. Artikel 2.5 komt te luiden:
Artikel 2.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 25.000,- bedraagt;
b. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert.

Nummer

130/13

C. Artikel 2.16 komt te luiden:
Artikel 2.16 Subsidievaststelling
Een aanvraag om vaststelling wordt ingediend na het intreden van de
opschortende voorwaarden, genoemd in artikel 2.12, doch uiterlijk 1 juli 2020.
D. Na §2 van hoofdstuk 2 Green Deal worden drie paragrafen ingevoegd,
luidende:
§3 Biobased economy- Campusfaciliteiten
Artikel 2.17 Subsidiabele activiteiten
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten
gericht op het verder ontwikkelen van een campus.
Artikel 2.18 Weigeringsgronden
Subsidie als bedoeld in artikel 2.17 wordt geweigerd indien:
a. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;
b. het aangevraagde bedrag minder dan € 125.000 bedraagt.
Artikel 2.19 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.17 in aanmerking te komen,
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op industrieel onderzoek;
c. de campus biedt tenminste de volgende industrie gerelateerde faciliteiten:
1°. kantoor;
2°. laboratorium;
3°. proeffaciliteiten;
d. de campus is gericht op ontwikkeling van biobased economy met
betrekking tot in ieder geval:
1°. het uit elkaar halen ofwel raffineren van biomassa naar groene
bouwstenen;
2°. het opbouwen van vele verschillende eindproducten vanuit groene
doelmoleculen ten behoeve van performance materialen chemicals
en coatings;
e. de looptijd van de subsidie eindigt uiterlijk 1 juni 2020;
2. Aan het project liggen ten grondslag:
a. een projectplan waarin ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt
voldaan aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid;
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b. een realistische prognose over de periode waarvoor subsidie wordt
gevraagd waaruit blijkt dat het project rendabel is;
c. een negatieve prognose gezien mogelijke wijziging van de elementen
vraag, tegenvallende hoeveelheid verkocht product, prijs of productie
over de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd, waaruit blijkt op
welk moment het risico ontstaat dat de aanvrager zijn project niet meer
rendabel kan voortzetten;
d. een sluitende begroting.
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Artikel 2.20 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
a. personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend
personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
b. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor
het onderzoeksproject worden gebruikt en tot de hoogte van de
afschrijvingskosten gedurende de looptijd van het project;
c. afschrijvingskosten van gebouwen gedurende de looptijd van het project
en voor zolang deze voor het project worden gebruikt;
d. kosten van overdracht of werkelijk gemaakte kosten van de grond voor
zolang deze voor het onderzoeksproject worden gebruikt;
e. kosten van contractonderzoek, technische kennis en octrooien die tegen
marktprijzen worden verworven of waarvoor een licentie wordt verleend
door externe bronnen mits de transactie volgens het arm’s lengthbeginsel plaatsvond en er geen sprake is collusie;
f. kosten van consultancy en gelijkwaardige diensten voor zover deze
uitsluitend voor de onderzoeksactiviteiten worden gebruikt;
g. extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject
voortvloeien;
h. andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en
dergelijke producten die rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit
voortvloeien.
2. Subsidies voor de inzet van personeel worden berekend overeenkomstig
artikel 11 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen
subsidies Noord-Brabant.
Artikel 2.21 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 januari 2019.
Artikel 2.22 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 2.17 voor de periode 26 september 2013 tot en met 31 december 2018,
vast op € 1.175.000.
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Artikel 2.23 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.17, bedraagt 80% van de
subsidiabele kosten tot ten hoogste het verschil tussen bruto omzetresultaat
en geraamde bruto omzetresultaat in de negatieve prognose, bedoeld in
2.19, tweede lid, onder c.
2. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder
dan € 125.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
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Artikel 2.24 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van
de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen op basis van het aangevraagde subsidiebedrag waarbij
hogere bedragen voorgaan op lagere bedragen.
Artikel 2.25 Subsidieverlening
1. De subsidie, bedoeld in artikel 2.17, wordt verleend onder de volgende
opschortende voorwaarden:
a. een in het kader van deze paragraaf relevant risico doet zich voor
gedurende de periode waarvoor subsidie is verleend; en
b. het voordoen van een of meer van de risico’s, bedoeld onder a, heeft
ertoe geleid dat de werkelijke omzet lager is dan de geraamde omzet in
de negatieve prognose, bedoeld in artikel 2.19, tweede lid, onder c.
2. Onder relevant risico als bedoeld in het eerste lid onder a, wordt verstaan:
a. de volgende risico’s wegens verandering van marktomstandigheden en
bepaald ten opzichte van de negatieve prognose, bedoeld in artikel 2.19,
tweede lid, onder c:
1°. lagere opbrengst;
2°. hogere kosten van inkoop;
3°. lagere verhuurprijzen;
4°. verplichte verkoop van een bedrijfsgebouw aan de eigenaar van de
grond tegen een verkoopwaarde onder de boekwaarde van het
gebouw;
b. een technologisch risico wegens uitval van de gebruikte materialen.
Artikel 2.26 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:
a. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt
verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
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b. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde
Staten.
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Artikel 2.27 Prestatieverantwoording
Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op
welke wijze de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aantoont dat:
a. tenminste een van de in het kader van deze paragraaf relevante risico’s,
bedoeld in 2.25, tweede lid, zich heeft voorgedaan gedurende de periode
waarvoor subsidie is verleend;
b. het voordoen van de risico’s, bedoeld onder a, ertoe heeft geleid dat de
werkelijke omzet lager is dan de geraamde omzet in de negatieve prognose,
bedoeld in artikel 2.19, tweede lid, onder c;
c. de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht; en
d. aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.
Artikel 2.28 Bevoorschotting en betaling
Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot op het verleende
subsidiebedrag.
Artikel 2.29 Subsidievaststelling
Een aanvraag om vaststelling wordt ingediend na het intreden van de
opschortende voorwaarden, bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, doch uiterlijk 1
juni 2020 .
§ 4 Biobased economy- Demonstratiefabrieken
Artikel 2.30 Subsidiabele activiteiten
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten
gericht op het realiseren van nieuwe productieprocessen binnen een bestaande
of nieuwe demonstratiefabriek.
Artikel 2.31 Weigeringsgrond
Subsidie als bedoeld in artikel 2.30, wordt geweigerd indien:
a. voor het project reeds provinciale subsidie is verstrekt;
b. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;
c. het aangevraagde bedrag minder dan € 125.000 bedraagt.
Artikel 2.32 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.30 in aanmerking te komen,
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op experimentele ontwikkeling;
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c. het productie proces heeft betrekking op:
1°. groene grondstoffen;
2°. groene bouwstenen;
d. het project draagt bij aan het delen van kennis en faciliteiten ter
bevordering van ontwikkeling van biobased economy;
e. het project is niet uitsluitend gericht op productie van biobrandstoffen of
energie;
f. blijkens een realistische planning kan binnen twaalf maanden na het
verlenen van de subsidie worden gestart met de realisatie van het project;
g. de aanvrager kan gedurende de periode waarvoor subsidie wordt
gevraagd aan zijn financiële verplichtingen voldoen blijkens de DSCR;
h. de aanvrager heeft een solvabiliteitsratio van meer dan 20%;
i. het rentepercentage zoals overeengekomen met de financier van
aanvrager is marktconform;
j. de minimale investering bedraagt € 10.000.000;
k. de looptijd van de subsidie is maximaal 59 maanden doch eindigt
uiterlijk 1 juni 2020;
2. Aan het project liggen ten grondslag:
a. een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt
voldaan aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid;
b. een realistische financiële prognose over de periode waarvoor subsidie
wordt gevraagd waaruit blijkt dat het project rendabel is;
c. een negatieve prognose gezien mogelijke wijziging van de elementen
vraag, tegenvallende hoeveelheid verkocht product, prijs of productie
over de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd, waaruit blijkt op
welk moment het risico ontstaat dat de aanvrager zijn project niet meer
rendabel kan voortzetten;
d. een sluitende begroting opgesteld naar aanleiding van het pre-basic
engineeringanalyse.
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Artikel 2.33 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
a. personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend
personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
b. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor
het onderzoeksproject worden gebruikt en tot de hoogte van de
afschrijvingskosten gedurende de looptijd van het project;
c. afschrijvingskosten van gebouwen gedurende de looptijd van het project
en voor zolang deze voor het project worden gebruikt;
d. kosten van overdracht of werkelijk gemaakte kosten van de grond voor
zolang deze voor het onderzoeksproject worden gebruikt;
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e. kosten van contractonderzoek, technische kennis en octrooien die tegen
marktprijzen worden verworven of waarvoor een licentie wordt verleend
door externe bronnen mits de transactie volgens het arm’s lengthbeginsel plaatsvond en er geen sprake is collusie;
f. kosten van consultancy en gelijkwaardige diensten voor zover deze
uitsluitend voor de onderzoeksactiviteiten worden gebruikt;
g. extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject
voortvloeien;
h. andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en
dergelijke producten die rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit
voortvloeien.
2. Subsidies voor de inzet van personeel worden berekend overeenkomstig
artikel 11 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen
subsidies Noord-Brabant.
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Artikel 2.34 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 januari 2019.
Artikel 2.35 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 2.30 voor de periode 26 september 2013 tot en met 31 december 2018,
vast op € 2.750.000.
Artikel 2.36 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.30, bedraagt 80% van de
subsidiabele kosten tot ten hoogste 80% van het verschil tussen werkelijke
bruto omzetresultaat en geraamde bruto omzetresultaat in de negatieve
prognose, bedoeld in 2.32, tweede lid onder c.
2. Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan € 125.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
Artikel 2.37 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van
de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen op basis van het aangevraagde subsidiebedrag waarbij
hogere bedragen voorgaan op lagere bedragen.
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Artikel 2.38 Subsidieverlening
1. De subsidie, bedoeld in artikel 2.30, wordt verleend onder de volgende
opschortende voorwaarden:
a. een in het kader van deze paragraaf relevant risico doet zich voor
gedurende periode waarvoor subsidie is verleend;
b. het voordoen van een of meer van de risico’s, bedoeld onder a, heeft
ertoe geleid dat de werkelijke omzet lager is dan de geraamde omzet in
de negatieve prognose, bedoeld in artikel 2.32, tweede lid, onder c;
c. de DSCR gemeten over de 12 maanden voorafgaand aan het voordoen
van de voorwaarden, genoemd onder a en b, is lager dan de DSCR
berekend in de negatieve prognose als bedoeld in artikel 2.32, tweede
lid, onder c; en
d. de solvabiliteit van aanvrager is lager dan 20%.
2. Onder relevant risico als bedoeld in het eerste lid onder a, wordt verstaan:
a. lagere vraag wegens verandering van marktomstandigheden;
b. lagere kostprijs van het te verkopen product wegens verandering van
marktomstandigheden.
3. Het relevante risico als bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt bepaald ten
opzichte van de negatieve prognose, bedoeld in artikel 2.32, tweede lid
onder c.
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Artikel 2.39 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:
a. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie
wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
b. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde
Staten;
c. binnen twaalf maanden na het verlenen van de subsidie wordt gestart
met het realiseren van het project.
2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de subsidieontvanger de
periode, bedoeld in het vorige lid onder c, verlengen met maximaal een
jaar.
Artikel 2.40 Prestatieverantwoording
Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op
welke wijze de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aantoont dat:
a. tenminste een van de in het kader van deze paragraaf relevante risico’s,
bedoeld in artikel 2.38, tweede lid, zich heeft voorgedaan gedurende de
periode waarvoor subsidie is verleend;
b. het voordoen van de risico’s, bedoeld onder a, ertoe heeft geleid dat de
werkelijke omzet lager is dan de geraamde omzet in de negatieve prognose,
bedoeld in artikel 2.32, tweede lid, onder c;
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c.

de DSCR gemeten over de 12 maanden voorafgaand aan het voordoen
van de risico’s, bedoeld onder a, lager is dan de DSCR berekend in de
negatieve prognose, bedoeld in artikel 2.32, tweede lid, onder c;
d. de solvabiliteit van aanvrager lager is dan 20%;
e. de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht; en
f. aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.
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Artikel 2.41 Bevoorschotting en betaling
Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot op het verleende
subsidiebedrag.
Artikel 2.42 Subsidievaststelling
Een aanvraag om vaststelling wordt ingediend na het intreden van de
opschortende voorwaarden, bedoeld in artikel 2.38, eerste lid, doch uiterlijk 1
juni 2020.
§ 5 Biobased economy - Warmtenet
Artikel 2.43 Subsidiabele activiteiten
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten
gericht op:
a.
aanleg van een warmtenet; of
b.
uitbreiding van een bestaand warmtenet.
Artikel 2.44 Weigeringsgronden
Subsidie als bedoeld in artikel 2.43 wordt geweigerd indien
a. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;
b. de aanvrager een agrarische onderneming is;
c. het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 150.000 bedraagt.
Artikel 2.45 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.43 in aanmerking te komen,
wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
b. het warmtenet voorziet in uitwisseling van reststromen tussen
verschillende bedrijven;
c. met de uitwisseling van reststromen wordt een reductie van uitstoot van
CO2 en energiebesparing gerealiseerd;
d. de kosten voor het project bedragen minimaal € 300.000;
e. het warmtenet is blijkens een realistische planning binnen 15 maanden
na het verlenen van de subsidie operationeel;
f. de looptijd van de subsidie eindigt uiterlijk 1 juni 2020;
2. Aan het project liggen ten grondslag:
a. een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze
wordt voldaan aan de vereisten in de voorgaande leden;
b. een realistische prognose over de periode waarvoor subsidie wordt
gevraagd waaruit blijkt dat het project rendabel is;
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c. een negatieve prognose gezien mogelijke wijziging van de elementen
vraag, tegenvallende hoeveelheid verkocht product, prijs of productie
over de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd, waaruit blijkt op
welk moment het risico ontstaat dat de aanvrager zijn project, niet meer
kan voortzetten;
d. een sluitende begroting.
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Artikel 2.46 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie
komen de kosten van de investering voor de aanleg of uitbreiding van het
warmtenet die rechtstreeks op de energiebesparing betrekking hebben,
vastgesteld door verwijzing naar de contra feitelijke situatie, voor subsidie in
aanmerking, berekend conform artikel 18, zesde en zevende lid van de
algemene groepsvrijstellingsverordening.
2. Subsidies voor de inzet van personeel worden berekend overeenkomstig
artikel 11 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen
subsidies Noord-Brabant.
Artikel 2.47 Vereisten subsidieaanvraag
Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 juli 2017.
Artikel 2.48 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in
artikel 2.42, voor de periode 26 september 2013 tot en met 30 juni 2017, vast
op € 1.975.000.
Artikel 2.49 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.43 bedraagt 80% van de
subsidiabele kosten tot ten hoogste het verschil tussen bruto omzetresultaat
en geraamde bruto omzetresultaat in de negatieve prognose, bedoeld in
2.45, tweede lid onder c.
2. Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie
minder dan € 150.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.
Artikel 2.50 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van
de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag
waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt
rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen op basis van het aangevraagde subsidiebedrag waarbij
hogere bedragen voorgaan op lagere bedragen.
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Artikel 2.51 Subsidieverlening
1. De subsidie, bedoeld in artikel 2.43, wordt verleend onder de volgende
opschortende voorwaarden:
a. een in het kader van deze paragraaf relevant risico doet zich voor
gedurende de periode waarvoor subsidie is verleend; en
b. het voordoen van een of meer van de risico’s, bedoeld onder a, heeft
ertoe geleid dat de werkelijke omzet lager is dan de geraamde omzet in
de negatieve prognose, bedoeld in artikel 2.43, tweede lid, onder c.
2. Onder relevant risico als bedoeld in het eerste lid onder a, worden de
volgende risico’s verstaan:
a. dalende afzet van reststromen;
b. verminderde toename van de afzet van reststromen;
c. dalende toevoer van reststromen.
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Artikel 2.52 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:
a. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag,
indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie
wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
b. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten
verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid
onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde
Staten;
c. het project is uiterlijk 15 maanden na het verlenen van de subsidie in
werking gesteld.
Artikel 2.53 Prestatieverantwoording
Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op
welke wijze de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aantoont dat:
a. tenminste een van de in het kader van deze paragraaf relevante risico’s,
bedoeld in artikel 2.51, tweede lid, zich heeft voorgedaan gedurende de
periode waarvoor subsidie is verleend;
b. de investeringskosten niet of niet geheel zijn terugverdiend als gevolg van
het zich voordoen van een of meer van de risico’s waarvoor de subsidie is
verleend; en
c. aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.
Artikel 2.54 Bevoorschotting en betaling
Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot op het verleende
subsidiebedrag.
Artikel 2.55 Subsidievaststelling
Een aanvraag om vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na het
vervullen van de opschortende voorwaarden doch uiterlijk 1 juni 2020.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 24 september 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Toelichting behorende bij de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling
economie en innovatie Noord-Brabant.
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Algemeen
Op 25 juni 2013 is de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant
vastgesteld. Dit is een aanbouwregeling waarbij allereerst subsidiemogelijkheid
is gecreëerd voor de onderdelen vrijetijdseconomie, Green Deal
zonneceltechnologie en Regionaal Economische Actieprogramma’s.
De wijziging heeft voornamelijk betrekking op aanvulling van de regeling met
drie paragrafen over Green Deal Biobased. Ten grondslag hieraan ligt de
overweging dat met de stijging van de prijs van fossiele brandstoffen, het
opraken van diverse grondstoffen en het beperken van de uitstoot van
broeikasgassen als achtergrond, het duidelijk wordt dat groene grondstoffen en
verduurzaming van productieprocessen een reële bijdrage moeten leveren aan
het oplossen van deze problemen. De biobased economy, ‘een economie waarin
voor de energievoorziening en de productie van halffabricaten/eindproducten
gebruik wordt gemaakt van bioraffinage, plantaardige grondstoffen (biomassa)
en/of van hergebruik van reststoffen/reststromen’, is in opkomst.
Hoofdstuk 2 Greendeal
Op 3 oktober 2011 is een Green Deal gesloten tussen het Rijk en de provincie
Noord-Brabant. Aan deze Green Deal liggen de provinciale Energieagenda
2010-2020, het daaraan gekoppelde investeringsprogramma en het nationale
topsectorenbeleid ten grondslag. Duurzame energie is een van de pijlers van de
Brabantse economie.
In de Green Deal is een bedrag van 12 miljoen euro door het Rijk beschikbaar
gesteld voor het verlenen van subsidies in de vorm van garantstellingen voor het
afdekken van (financiële) risico’s die zich kunnen voordoen bij projecten in het
zogeheten solar experimenteergebied en de biobased economy. De aanpak voor
de beide gebieden verschilt.
Op 19 maart 2013 zijn de afspraken uit de Green Deal en de uitvoering ervan
uitgewerkt in een bestuursovereenkomst. In deze bestuursovereenkomst is
vastgelegd dat de subsidie in de vorm van een garantstelling wordt verstrekt.
Biobased Economy
Garantstelling
De subsidie voor biobased economy campus, demonstratiefabrieken en
restwarmtenet wordt verstrekt als een garantstelling van 80% van de financiële
verplichtingen. Een subsidie in de vorm van een garantstelling is feitelijk een
subsidie onder opschortende voorwaarden. Als de opschortende voorwaarde
intreedt, komt de verlening tot stand en kan vaststelling van het subsidiebedrag
worden gevraagd.
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Gedurende de looptijd van de garantie ofwel na de voorwaardelijke verlening en
hangende de opschortende voorwaarden wordt geen premie gevraagd van de
aanvrager.
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Gedeputeerde Staten kunnen de opschortende voorwaarde inroepen als de
voorwaarden aan het eind van de looptijd van de subsidie nog niet zijn
ingetreden, Hiertoe dienen zij de subsidie met toepassing van artikel 4:46,
eerste lid van de Awb op nihil te stellen.
Europese regelgeving
Een garantstelling is aan te merken als staatssteun wanneer de ontvangende
onderneming door de garantstelling een voordeel verkrijgt dat hij niet op de
markt had verkregen. Dit voordeel is niet afhankelijk van het feit of
daadwerkelijk tot uitkering van de garantie wordt overgegaan, immers ook het
niet vragen van premie of het vragen van een lagere premie gedurende de
looptijd van de garantie, is aan te merken als staatssteun. De beoordeling of
sprake is van staatssteun vindt derhalve plaats bij aanvang van de garantie.
In de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties
(2008/C155/02) zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan
om uit te sluiten dat sprake is van staatssteun.
Aanwezigheid van staatssteun kan worden uitgesloten indien de garantie
a. niet meer dekt dan 80% van de uitstaande lening of andere financiële
verplichting en afneemt als het risico voor de ondernemer afneemt.;
b. de omvang van de garantie goed valt te meten op het tijdstip van
toekenning. Dit betekent dat de garantie met een welbepaalde
financiële transactie verband moet houden, een vast maximumbedrag
moet betreft en in de tijd beperkt moet zijn;
c. de kredietnemer niet in financiële moeilijkheden verkeert.
Aan de voorwaarden onder a en b is voldaan want de garantstelling zelf gaat
niet uit boven 80% van de in aanmerking komende kosten en de hoogte van de
garantie is goed te meten. De voorwaarde onder c is vertaald in de
weigeringsgronden van iedere paragraaf. Voorts wordt de eis gesteld dat de
kredietnemer niet in financiële moeilijkheden verkeert. Een vierde voorwaarde
die wordt gesteld is het betalen van een marktconforme prijs voor de garantie:
een premie. Deze wordt niet gevraagd. De niet gevraagde premie is aan te
merken als staatssteun.
Op grond van de mededeling dient het staatssteunbestanddeel van een garantie,
in dit geval de premie, te worden gekwantificeerd om na te gaan of de steun op
grond van een bepaalde afwijking van staatssteunvoorschriften verenigbaar kan
worden verklaard.
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Premie – Omnibus Decentraal Regelgeving
De premie kan voor campusfaciliteiten ( § 2.3) en demonstratiefabrieken ( § 2.4)
ondergebracht worden onder module 1 van de Omnibus Decentraal regeling,
zoals goedgekeurd door de Europese Commissie bij beschikking van SA.34101
(2011N) (hierna: ODR). Deze regeling is van toepassing op alle maatregelen
van provincies en gemeenten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
(OO&I) die staatssteun bevatten. De steun in de vorm van premie kan geplaatst
worden in module 1: Onderzoek en ontwikkeling projecten, voor
campusfaciliteiten vervolgens industrieel onderzoek en voor
demonstratiefabrieken experimentele ontwikkeling.
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Van de totale subsidiabele kosten mag in het geval van steun in het kader van
industrieel onderzoek 50% en bij experimentele ontwikkeling 25% (de
samenwerkingsverhogingen daargelaten) aan steun verleend worden. Hiermee is
de steun geoorloofd en is melden niet meer nodig.
Om te berekenen of de vrijgestelde premie binnen de steunpercentages van de
ODR past, is het van belang de premie om te rekenen. De ODR bepaalt in
hoofdstuk 2, definities, onder c dat in het geval dat de steun in een andere vorm
dan subsidie wordt verleend het steunbedrag het subsidie-equivalent van de
steun is, uitgedrukt in een percentage van de in aanmerking komende kosten.
Om de berekening van de steuncomponent bij deze en andere vormen van
staatssteun te verduidelijken heeft de Europese Commissie een methode
van ‘referentie- en disconteringspercentages’ vastgesteld. De rente die op basis van deze
methode wordt berekend zal de Commissie als indicatie van de marktrente
gebruiken. Voor deze berekening is uitgegaan van het safe harbourpremie
percentage van 6,3% per jaar.
Uitgaande van 6,3% premie per jaar over 80% van de in aanmerking komende
kosten is de jaarlijkse steunintensiteit maximaal 5,04 % over het totaal van de in
aanmerking komende kosten. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het
feit dat de subsidiehoogte gemaximeerd is tot de helft van –kortgezegd- geleden
verlies. De totale steunintensiteit wordt berekend door de jaarlijkse
steunintensiteit te vermenigvuldigen met het aantal jaren waarover de
garantstelling wordt verleend.
Gezien de looptijd van de bestuursovereenkomst (tot 31 december 2020), de
ingangsdatum van de regeling en de realisatietermijn van de subsidiabele
activiteit zal de periode waarover subsidie wordt verstrekt en dus geen premie
wordt gevraagd, maximaal zes jaar en een paar maanden zijn.
Uitgaande van bovenstaande berekening van het maximum aantal jaren dat
premie verstrekt kan worden binnen het toegestane percentage op grond van de
ODR blijft de totale premie voor campusfaciliteiten altijd onder het maximum
te subsidiëren percentage volgens de ODR.
Voor demonstratiefabrieken wordt de maximale periode waarover garantie
wordt verleend, beperkt tot 4 jaar en 11 maanden. Per verleende subsidie wordt
de niet gevraagde totale premie inzichtelijk gemaakt in de beschikking.

17/37

Nummer

De garantstelling wordt overigens, om de steunequivalent van de premie uit te
kunnen drukken in een percentage van de in aanmerking komende kosten,
alleen verstrekt over de op grond van de ODR in aanmerking komende kosten.
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Premie – Algemene Groepsvrijstellingsverordening
Ook de premie voor de garantstelling in het kader van het warmtenet is aan te
merken als steun, verleend in een andere vorm dan een subsidie. Deze premie
kan onder artikel 21 van EG-verordening nr. 800/2008 van de Commissie
(2008/L214/4), de algemene groepsvrijstellingsverordening (verder: AGVV)
worden gebracht: milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende
maatregelen. Het gaat hierbij om steun waardoor ondernemingen
energiebesparingen kunnen behalen. De steunintensiteit is maximaal 60% van
de in aanmerking komende kosten (verhogingen vanwege kleine of middelgrote
onderneming daargelaten) dan wel 20% afhankelijk van de vraag of
communautaire normen worden overtroffen met de energiebesparing (60%) of
niet (20%) en afhankelijk van de omvang van de bedrijven. Voor grote
bedrijven is de steun beperkt tot 20%. In casu omvat de energiebesparing
reductie vanCO2. De normen die zijn gesteld, zijn aan lidstaten gesteld en
daarmee niet als communautaire normen te beschouwen. Bovendien gelden
communautaire normen voor bedrijven ten aanzien van eigen energiebesparing;
warmtenetten betreffen energiebesparing tussen bedrijven onderling, over de
inrichtingsgrens heen. Aannemelijk is dat, zo er al communautaire normen zijn,
deze worden overschreden en het toegestane steunpercentage derhalve 60% is.
De in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten die
noodzakelijk zijn om een niveau aan energiebesparing te bereiken dat het door
de communautaire normen vereiste niveau overtreft. De hoogte van deze kosten
wordt berekend aan de hand van algemene bepalingen opgenomen in artikel 18
van de AGVV.
De steun is als transparant aangemerkt op grond van artikel 5, eerste lid,
onderdeel c, onder i en ii van de AGVV. Tevens voldoet de steun aan artikel 8,
tweede en derde lid, onder d, het stimulerend effect.
Ook voor warmtenetten dient te worden berekend of de vrijgestelde premie
binnen de steunpercentages past van in dit geval de AGVV.
Uitgaande van de eerder benoemde 6,3% premie per jaar over 80% van de in
aanmerking komende kosten is de jaarlijkse steunintensiteit maximaal 5,04 %
over het totaal van de in aanmerking komende kosten. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met het feit dat de subsidiehoogte gemaximeerd is tot de
helft van –kortgezegd- geleden verlies. De totale steunintensiteit wordt berekend
door de jaarlijkse steunintensiteit te vermenigvuldigen met het aantal jaren
waarover de garantstelling wordt verleend.
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Gezien de looptijd van de bestuursovereenkomst (tot 31 december 2020), de
ingangsdatum van de regeling en de realisatietermijn van de subsidiabele
activiteit zal de periode waarover subsidie wordt verstrekt en dus geen premie
wordt gevraagd, maximaal zes jaar en een paar maanden zijn.
Uitgaande van bovenstaande berekening van het maximum aantal jaren dat
premie verstrekt kan worden binnen het toegestane percentage van 60% op
grond van de AGVV blijft de totale premie voor warmtenetten onder het
maximum te subsidiëren percentage volgens de AGVV.
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De garantstelling wordt overigens, om de steunequivalent van de premie uit te
kunnen drukken in een percentage van de in aanmerking komende kosten,
alleen verstrekt over de op grond van de AGVV in aanmerking komende
kosten.
Wet openbaarheid van bestuur
Bij de aanvraag verstrekken de aanvragers mogelijk bedrijfs- en fabricage
gegevens. Op grond van artikel 10, eerste lid aanhef en onder c, van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) blijft de verstrekking van deze gegevens
achterwege indien deze vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Dit
betekent dat deze gegevens niet met een beroep op de Wob kunnen worden
opgevraagd door derden indien deze vertrouwelijk zijn verstrekt.
Juridisch kader
De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene
subsidieverordening provincie Noord-Brabant (Asv) zijn op deze
subsidieregeling van toepassing. De Asv is een kaderverordening. De
verordening beschrijft op hoofdlijnen voor welke activiteiten subsidie kan
worden verstrekt en bevat verder delegatie- en bevoegdheidsbepalingen.
Daarnaast geeft de Asv algemene procedureregels voor subsidieverstrekking.
Onderwerpen die geregeld zijn in de Awb en de Asv worden niet herhaald in de
regeling.
Artikelsgewijs
Artikel I
A.
Vijfde lid
Onderdeel b
Partijen hoeven niet onafhankelijk van elkaar te zijn zolang ze maar handelen
alsof ze onafhankelijke zakenpartners zijn en op die onafhankelijke basis
afspraken maken. Onder de gebruikelijke conventies in de markt wordt verstaan
dat de prijs de gebruikelijke verkoopprijs in de markt moet zijn en de rente de
gebruikelijke rente voor het af te sluiten krediet.
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Onderdeel c
De algemene term aflossingsverplichting omvat ook de aflossing op
achtergestelde lening. Het is niet wenselijk deze in de subsidieverlening te
betrekken. Onder k is de aflossing op achtergestelde lening derhalve
uitgezonderd van het totaal aan financiële verplichtingen.
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Onderdeel f
Bruto omzetresultaat wordt ook wel brutowinst genoemd.
Onderdeel g
De definitie is afkomstig uit de notitie Brabantse Top Campussen, vastgesteld op
25 januari 2011 door Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. Het gaat hierbij
om een omgeving waar open innovatie wordt bedreven en gemanaged. Het
samenbrengen van voorzieningen met betrekking tot biobased economy.
Onderdeel i
De berekening van de DSCR is als volgt:
DSCR =
EBITDA
Financiële verplichtingen
De definitie van EBITDA is eveneens gegeven. Van belang in de definitie van
de DSCR is de afbakening van financiele verplichtingen.
Aflossingsverplichtingen op achtergestelde leningen zijn uitgezonderd van de
financiele verplichtingen. Deze spelen dus geen rol bij de berekening van de
DSCR.
Onderdeel k
De EBITDA is een maatstaf voor de brutowinst voor aftrek van overheadkosten
van een bedrijf. Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een
onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier de kosten
en opbrengsten van financiering en belastingen in verwerkt zitten. Tevens
maakt de regeling een correctie voor buitengewone baten, buitengewone lasten
en bonussen.
Onderdeel m
Voor de betekenis van agio en disagio is uitgegaan van de reguliere betekenis:
de waarde meer of minder dan de nominale waarde van een aandeel.
Onderdeel o
Van belang om te onderscheiden is de renteverplichting op achtergestelde
leningen en de aflossingsverplichting op achtergestelde leningen. Volgens de
definitie van deze regeling behoort de aflossingsverplichting op achtergestelde
leningen niet tot de financiele verplichtingen, de renteverplichtingen op
achtergestelde leningen wel.
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Onderdeel p
Onder groene grondstoffen worden onder andere algen, wieren en
agroreststromen verstaan.

Nummer

130/13

Zesde lid
Onderdeel t
Kleine ondernemingen zijn ondernemingen waar minder dan 50 personen
werken en de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal de 10 miljoen euro niet
overschrijdt. Middelgrote ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen
waar minder dan 250 personen weken en de jaaromzet de 50 miljoen euro of
het jaarlijks balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt.
Onderdeel u
Omzet is gelijk aan het verkocht product maal de contractuele prijs, in euro’s.
Onderdeel z
Warmte of stoom heeft geen waarde meer voor een warmteleverancier indien
hij deze warmte niet nuttig kan inzetten in de bedrijfsvoering. Deze definitie
heeft als vanzelfsprekend tot gevolg dat het project alleen dan voor subsidie in
aanmerking komt als de uitwisseling van de reststromen niet tot de reguliere
taken van de warmteleverancier behoort.
B.
Deze wijziging beoogt de weigeringsgronden aan te vullen met de grond die
voortvloeit uit de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van
de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van
garanties (2008/C155/02).
C.
Een vaststelling van een subsidie kan pas gevraagd worden nadat de verlening
tot stand is gekomen, dus nadat de opschortende voorwaarden zijn ingetreden.
Echter bepaalt de aanvrager zelf of hij direct na het intreden van de
opschortende voorwaarden behoefte heeft aan de subsidie of dat een later
moment geschikter is. Derhalve is de beperking om binnen 13 weken na het
intreden van de opschortende voorwaarden opgeheven.

Artikel 2.17 Subsidiabele activiteiten
De activiteit omvat de ontwikkeling van de campus als geheel. Het project
waarvoor subsidie wordt aangevraagd kan bestaan uit een campusbrede
voorziening maar ook een onderdeel.
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Artikel 2.18 Weigeringsgrond
Onderdeel a
Een van de voorwaarden die gesteld worden in de Mededeling van de
Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C155/02) is de
voorwaarde dat de kredietnemer niet in financiële moeilijkheden verkeert. Deze
voorwaarde is vertaald als weigeringsgrond in deze paragraaf.
Als een aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert, dan wordt de
waarschijnlijkheid dat de aanvrager niet in staat is een lening terug te betalen,
bijzonder groot. Uit de gegevens die worden overgelegd om te onderzoeken of
voldaan wordt aan de vereisten, kan worden afgeleid of de aanvrager in
financiële moeilijkheden verkeert.
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Onderdeel b
In deze paragraaf is de keuze gemaakt om het subsidiearrangement tot €
125.000, bedoeld in artikel 13, eerste lid van de Asv, uit te sluiten van
subsidieverstrekking. De paragraaf is voor wat betreft uitvoerings- en
verantwoordingseisen dan ook ingericht voor subsidies waarvan het
aangevraagde bedrag meer dan €125.000 bedraagt.
Artikel 2.19 Subsidievereisten
Eerste lid
Onderdeel b
Met dit vereiste wordt geborgd dat het project past binnen module 1 van de
ODR zijnde: Onderzoek en ontwikkeling projecten, industrieel onderzoek.
Onderdeel c
Onderdeel van het project kan een uitbreiding van de genoemde bestaande
faciliteiten zijn.
Onderdeel d
De agenda Biobased Economy Zuid-West Nederland “Agro meets Chemistry”
is een businessplan dat voorziet in een strategie rondom de ontwikkeling van de
biobased economy in de regio’s Zeeland en West-Brabant. Deze agenda is
opgesteld door enkele bedrijven (Dow, Yara, Cosun, Sabic, Cargill) in nauw
overleg met vertegenwoordigende organisaties (BZW, ZLTO),
kennisinstellingen (Avans, Hogeschool Zeeland) en de beide provincies. Op 12
april 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ingestemd met het
concept van deze agenda. De doelstelling van het plan is om gezamenlijk op te
trekken in de ontwikkeling van biobased economy in Zuidwest- Nederland. Een
kernthema is groene bouwstenen. Bij dit kernthema is aangesloten.
Als de campus zich richt op de ontwikkeling van biobased economy trekt zij
hiermee vooral jonge innovatieve bedrijven aan die zich bevinden op het
domein van biobased economy in de productontwikkelingsfase of
marktontwikkelingsfase.
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Onder 1 en 2
Dit is hetzelfde als de productie van bio-intermediates ofwel halffabrikaten voor
coatings, performance materials en agrochemicals door middel van
scheidingstechnologie, procestechnologie en biokatalyse.
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Onderdeel e
De looptijd van de subsidie is niet hetzelfde als de looptijd van het project. De
ontwikkeling van de campus en de periode waarin de investeringen kunnen
worden terugverdiend lopen wellicht langer maar de looptijd van de subsidie is
afgebakend door de regels aangaande staatssteun. Immers beperken deze regels
het percentage aan subsidie dat wordt verleend door het niet vragen van premie
voor de garantstelling.
De premie kan voor campusfaciliteiten ( § 2.3) ondergebracht worden onder
module 1 van de ODR: Onderzoek en ontwikkeling projecten, voor
campusfaciliteiten vervolgens industrieel onderzoek. Van de totale subsidiabele
kosten mag in het geval van steun in het kader van industrieel onderzoek 50%
aan steun verleend worden. Hiermee is de steun geoorloofd en is melden niet
meer nodig.
Om te berekenen of de vrijgestelde premie binnen de steunpercentages van de
ODR past, is het van belang de premie om te rekenen. Voor deze berekening is
uitgegaan van een marktconforme premie percentage van 6,3% per jaar.
Uitgaande van 6,3% premie per jaar over 80% van de in aanmerking komende
kosten is de jaarlijkse steunintensiteit maximaal 5,04% over het totaal van de in
aanmerking komende kosten. Gezien de maximale steun 50% bedraagt, is de
looptijd van de garantstelling ruim 10 jaar. Vanwege de looptijd van de
bestuursovereenkomst is de garantstelling echter beperkt tot 1 juni 2020.
Tweede lid
Het projectplan omvat onder andere prognoses voor de lange termijn van de
opbrengst, kosten, verhuurprijzen en kosten van bouw. Deze prognoses zijn
sluitend gezien ook een sluitende begroting wordt gevraagd. Bij de prognoses
dient tevens te worden aangetoond wat het risico is.
Onderdeel b
Een realistische prognose wordt ook aangeduid met de term average case
scenario.
Onderdeel c
Een negatieve prognose wordt ook wel aangeduid met de term worst case
scenario. Dit scenario wordt onder andere gebruikt om de realistische prognose
te kunnen beoordelen.
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Onderdeel d
De sluitende begroting ziet als vanzelfsprekend op het project zelf en
onderscheidt nadrukkelijk de voor subsidie in aanmerking komende kosten.
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Artikel 2.20 Subsidiabele kosten
De garantststelling wordt, om de steunequivalent van de premie uit te kunnen
drukken in een percentage van de in aanmerking komende kosten, alleen
verstrekt over de in aanmerking komende kosten. Deze zijn afgebakend in
module 1 van de Omnibus Decentraal regeling, zoals goedgekeurd door de
Europese Commissie bij beschikking van SA.34101 (2011N). De kosten zoals in
de ODR vermeld, zijn opgenomen in artikel 2.20.
Ten aanzien van de uitleg van het begrip collusie is uitgegaan van de algemene
betekenis van heimelijke verstandhouding (complot) om het opsporen van
strafbare feiten te belemmeren.
Artikel 2.21 Vereisten subsidieaanvraag
De bestuursovereenkomst loopt tot en met 1 januari 2021. Garantstellingen
waarvan de voorwaarden zijn vervuld en die derhalve tot uitkering komen,
moeten voor deze datum zijn afgerond. De datum om vaststelling te verzoeken
is derhalve bepaald op 1 juni 2020. De uiterste datum waarop een aanvraag om
verlening kan worden ingediend is op basis van terugrekening van de genoemde
data, ruimte die nodig is voor het operationeel maken (realiseren) en in werking
zijn van het project, bepaald op 1 januari 2019.
Artikel 2.22 Subsidieplafond
De looptijd van de bestuursovereenkomst eindigt op 31 december 2020. Voor
deze datum dienen niet alleen alle garanties te zijn verleend maar ook waar van
toepassing, te zijn vastgesteld. De projecten hebben dan enige looptijd gehad
tussen het moment van verlenen en vaststelling. Rekening houdende met de
wettelijke termijn van betaling na vaststelling, is derhalve gekozen voor periode
van openstelling tot en met 31 december 2018.
Bij het bepalen van het subsidieplafond is rekening gehouden met de
uitvoeringskosten die berekend zijn op €25.000.
Artikel 2.23 Subsidiehoogte
De hoogte van de garantstelling is 80% conform de Mededeling van de
Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C155/02). Zoals
uitgelegd in de inleiding van de regeling dient deze garantstelling berekend te
worden over de subsidiabele kosten volgens de ODR.
De ondernemersprikkel wordt behouden omdat uitgegaan wordt van de
negatieve prognose en het verlies dat de aanvrager leidt doordat zich een of
meer van de risico’s voordoet.
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Het verlies wordt bepaald door het verschil tussen het bruto omzetresultaat en
het geraamde bruto omzetresultaat in de negatieve prognose. De gedachte
hierachter is dat geen grondstoffen benodigd zijn als de omzetdoelstelling niet
wordt behaald. De grondstoffen die eventueel wel zijn ingekocht kunnen als
voorraad worden gehouden en in de toekomst worden gebruikt.
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Artikel 2.25 Subsidieverlening
Eerste lid
De subsidie heeft de vorm van een garantstelling. Dit betekent dat de verlening
pas tot stand komt indien een onzekere toekomstige gebeurtenis intreedt, in dit
geval indien zich een of meer van de risico’s waarvoor subsidie is gevraagd,
voordoen èn dit tot gevolg heeft dat de continuïteit van het project in gevaar
komt.
Indien de opschortende voorwaarde niet intreedt, kan het bestuursorgaan zich,
beroepen op de opschortende voorwaarde en op grond van artikel 4:46, eerste
lid van de Awb de subsidie op nihil vaststellen. Dit wordt bevestigd in een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24
december 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BG8295). Het intrekken van de subsidie
is niet aan de orde.
In het kader van de rechtszekerheid beroept het bestuursorgaan zich in alle
gevallen waarin na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, de
opschortende voorwaarden niet zijn ingetreden, op de subsidievoorwaarden om
te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een
subsidieverlening onder opschortende voorwaarden.
Tweede lid
De projecten kennen verschillende risico’s. Alleen de in lid 2 genoemde risico’s
zijn bepalend voor het intreden van de opschortende voorwaarden. De risico’s
onder a kunnen alleen worden ingeroepen als deze een gevolg zijn van
veranderende marktomstandigheden. Dit betekent dat het gaat om
omstandigheden die de aanvrager niet kan beheersen. De aanvrager is dan
overgeleverd aan de grillen van de markt voor het betreffende product.
Verandering van bedrijfsvoering doet derhalve niet ter zake. Dit betekent dat
een aanvrager bij het inroepen van zijn garantie moet aantonen dat zich de
risico’s hebben voorgedaan en dat deze door de verandering van
marktomstandigheden voor hebben gedaan. Bij de aanvraag moet de aanvrager
aantonen dat de markt deze risico’s oplevert. De risico’s worden berekend aan
de hand van de negatieve prognose.
Ten aanzien van de hogere kosten is het uitgangspunt dat kosten van overhead
en personeelskosten door de aanvrager zelf gemanaged moeten worden. De
aanvrager kan deze ongeacht de marktomstandigheden om beïnvloeden.
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Ten aanzien van de huurprijzen is het uitgangspunt dat de verhuurprijzen niet
hoger dan marktconform kunnen zijn om verhuur te kunnen blijven realiseren
en het huren van bedrijfsruimten voor de jonge innovatieve bedrijven
aantrekkelijk te houden.
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Artikel 2.26 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De verplichtingen opgenomen in dit artikel gelden bovenop de verplichtingen
die reeds volgen uit de Asv. Dit zijn onder andere een verplichting tot het niet
vervreemden, verhuren of met zakelijke rechten bezwaren van de zaak die tot
stand is gekomen met subsidie, verplichtingen ten aanzien van publicaties,
meldingsplichten indien de activiteit niet wordt verricht of anders wordt verricht
enzovoorts.
Artikel 2.28 Bevoorschotting en betaling
Op grond van de bestuursovereenkomst verstrekt het Rijk pas middelen in het
kader van de Green Deal na vaststelling van de subsidie. Omdat tussentijds geen
middelen beschikbaar worden gesteld, is geen mogelijkheid tot bevoorschotting
in de regeling opgenomen.
Artikel 2.29 Subsidievaststelling
Een vaststelling van een subsidie kan pas gevraagd worden nadat de verlening
tot stand is gekomen, dus nadat de opschortende voorwaarden zijn ingetreden.
Echter bepaalt de aanvrager zelf of hij direct na het intreden van de
opschortende voorwaarden behoefte heeft aan de subsidie of dat een later
moment geschikter is.
§ 4 Biobased economy- Demonstratiefabrieken
Artikel 2.30 Subsidiabele activiteiten
De businesscases van oprichting of uitbreiding van een demonstratiefabriek
worden berekend op basis van de vergelijking van de kosten van het biobased
product ten opzichte van de kostprijs van het reguliere, op minerale olie
gebaseerde alternatief en andere biobased producten. Doordat het een nieuwe
markt betreft, zijn er veel onzekerheden rondom vraag en aanbod en daarmee
gepaard de afzetprijs. Dat maakt de productieprocessen binnen een
demonstratiefabriek een risicovolle onderneming. Gezien het maatschappelijk
belang van de biobased economy is het ongewenst dat de risico’s rondom de
vraag- en aanbodzijde tot gevolg hebben dat het project niet doorgaat. Derhalve
wordt een subsidie in de vorm van een garantstelling verleend voor het
oprichten of uitbreiden van demonstratiefabrieken.
Artikel 2.31 Weigeringsgronden
Onderdeel b
Een van de voorwaarden die gesteld worden in de Mededeling van de
Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C155/02) is de
voorwaarde dat de kredietnemer niet in financiële moeilijkheden verkeert.
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Deze voorwaarde is vertaald als weigeringsgrond in deze paragraaf. Als een
aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert, dat wordt de waarschijnlijkheid
dat de aanvrager niet in staat is een lening terug te betalen, bijzonder groot. Uit
de gegevens die worden overgelegd om te onderzoeken of voldaan wordt aan de
vereisten, kan worden afgeleid of de aanvrager in financiële moeilijkheden
verkeert.
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Onderdeel c
In deze paragraaf is de keuze gemaakt om het subsidiearrangement tot € 125.000,
als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, uit te sluiten van subsidieverstrekking. De paragraaf is voor wat betreft
uitvoerings- en verantwoordingseisen dan ook ingericht voor subsidies waarvan het
aangevraagde bedrag meer dan €125.000 bedraagt.
Artikel 2.32 Subsidievereisten
Eerste lid
Onderdeel b
Met dit vereiste wordt geborgd dat het project past binnen module 1 van de
ODR zijnde: Onderzoek en ontwikkeling projecten, experimentele
ontwikkeling.
Onderdeel c
De agenda Biobased Economy Zuid-West Nederland “Agro meets Chemistry”
is een businessplan dat voorziet in een strategie rondom de ontwikkeling van de
biobased economy in de regio’s Zeeland en West-Brabant. Deze agenda is
opgesteld door bedrijven (Dow, Yara, Cosun, Sabic, Cargill) in nauw overleg
met vertegenwoordigende organisaties (BZW, ZLTO), kennisinstellingen
(Avans, Hogeschool Zeeland) en de beide provincies. Op 12 april 2011 heeft
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant ingestemd met het
concept van deze agenda. Kernthema’s zijn groene bouwstenen en groene
grondstoffen. Bij deze kernthema’s is aangesloten.
De doelstelling van het plan is om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling
van biobased economy in Zuidwest- Nederland.
Onderdeel d
De vorm of wijze waarin door de aanvrager wordt bijgedragen aan de
kennisdeling, wordt door de aanvrager zelf voorgesteld en is afhankelijk van de
mogelijkheden binnen de bedrijfsvoering.
Onderdeel e
Binnen de Agenda Biobased Economy Zuidwest Nederland ‘Agro meets
chemistry’ is bewust gekozen voor de hoogwaardige toepassing van biomassa tot
groene bouwstenen en halffabricaten. Reststromen die na de omzet van
biomassa tot groene bouwstenen overblijven, mogen wel worden ingezet voor
de productie van biobrandstoffen.
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Onderdeel f
De subsidie wordt verleend voor het realiseren van nieuwe productieprocessen
binnen een bestaande of nieuwe demonstratiefabriek. De subsidie wordt veelal
gevraagd voordat met de oprichting of uitbreiding wordt begonnen. Om te
bewerkstelligen dat de periode waarover de garantie geldt, van enige betekenis
is, is het vereiste gesteld om binnen 12 maanden met de realisatie te starten.
Onder realisatie wordt in dit geval verstaan dat het investeringsbesluit genomen
is.
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Onderdelen g-i
De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag een businesscase. Deze omvat onder
andere een realistische financiële prognose van het project. De DSCR maakt
altijd deel van de realistische financiële prognose. Op voorhand is niet bepaald
wat de hoogte van de DSCR moet zijn om in aanmerking te komen voor een
garantie. De DSCR is dusdanig dat de aanvrager aan zijn financiële
verplichting kan voldoen en een bank hiervoor financiering afgeeft.
Een realistisch financiële realistische bevat altijd de berekening van het
solvabiliteitsratio. Deze is tenminste 20% om te garanderen dat de aanvrager
enig eigen vermogen heeft.
Onderdeel k
De looptijd van de subsidie is niet hetzelfde als de looptijd van het project. De
ontwikkeling van de demonstratiefabriek en de periode waarin de investeringen
kunnen worden terugverdiend lopen wellicht langer maar de looptijd van de
subsidie is afgebakend door de regels aangaande staatssteun. Immers beperken
deze regels het percentage aan subsidie dat wordt verleend door het niet vragen
van premie voor de garantstelling.
De premie kan voor demonstratiefabrieken ( § 2.3) ondergebracht worden
onder module 1 van de ODR: Onderzoek en ontwikkeling projecten,
experimentele ontwikkeling. Van de totale subsidiabele kosten mag in het geval
van steun in het kader van experimentele ontwikkeling 25% aan steun verleend
worden. Hiermee is de steun geoorloofd en is melden niet meer nodig.
Om te berekenen of de vrijgestelde premie binnen de steunpercentages van de
ODR past, is het van belang de premie om te rekenen. Voor deze berekening is
uitgegaan van een marktconforme premie percentage van 6,3% per jaar.
Uitgaande van 6,3% premie per jaar over 80% van de in aanmerking komende
kosten is de jaarlijkse steunintensiteit maximaal 5,04% over het totaal van de in
aanmerking komende kosten. Gezien de maximale steun 25% bedraagt, is de
looptijd van de garantstelling beperkt tot 4 jaar en 11 maanden. Vanwege de
looptijd van de bestuursovereenkomst is de garantstelling daarnaast beperkt tot
1 juni 2020.
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Tweede lid
Het projectplan omvat onder andere prognoses voor de lange termijn van de
opbrengst en kosten, verhuurprijzen. Deze prognoses zijn sluitend gezien ook
een sluitende begroting wordt gevraagd. Bij de prognoses dient tevens te worden
aangetoond wat het risico is.
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Onder b.
Een realistische prognose wordt ook aangeduid met de term average case
scenario. Deze omvat als vanzelfsprekend de balans, winst en verliesrekening en
een cashflowprojectie. Maar ook de DSCR en solvabiliteitsratio.
Een project is rendabel als ten minste de investeringskosten kunnen worden
terugeverdiend.
Onder c.
Een negatieve prognose wordt ook wel aangeduid met de term worst case
scenario.
Onder d.
Ten tijde van de aanvraag is de financiering voor het project veelal niet rond,
juist omdat de subsidieverlening een voorwaarde kan zijn voor financiering.
Evenwel wordt de begroting met een dergelijk zicht op financiering (waarbij de
financiering rond komt zodra de subsidie is verleend) sluitend geacht.
Overigens verplicht de Asv de aanvrager te melden indien na verlening blijkt
dat de financiering wijzigt of niet rond komt.
Het ontwerpen en bouwen van industriële procesinstallaties
of onderdelen daarvan, is een complex geheel van activiteiten, waarbij
meerdere vakgebieden zijn betrokken, elk met specifieke kennis en
kundigheden. Het pre- basic engineering onderzoek is een voorlopig ontwerp
van de industriële procesinstallatie met een onzekerheidsmarge van ongeveer
30%.
Artikel 2.33 Subsidiabele kosten
De garantststelling wordt, om de steunequivalent van de premie uit te kunnen
drukken in een percentage van de in aanmerking komende kosten, alleen
verstrekt over de in aanmerking komende kosten. Deze zijn afgebakend in
module 1 van de ODR. De kosten zoals in de ODR vermeld, zijn opgenomen
in artikel 2.20.
Ten aanzien van de uitleg van het begrip collusie is uitgegaan van de algemene
betekenis van heimelijke verstandhouding (complot) om het opsporen van
strafbare feiten te belemmeren.
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Artikel 2.34 Vereisten subsidieaanvraag
De bestuursovereenkomst loopt tot en met 1 januari 2021. Garantstellingen
waarvan de voorwaarden zijn vervuld en die derhalve tot uitkering komen,
moeten voor deze datum zijn afgerond. De datum om tot vaststelling te
verzoeken is derhalve bepaald op 1 juni 2020. De uiterste datum waarop een
aanvraag om verlening kan worden ingediend is op basis van terug rekenen van
de genoemde data, ruimte die nodig is voor het operationeel maken (realiseren)
en in werking zijn van het project, bepaald tot 1 januari 2019.
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Artikel 2.35 Subsidieplafond
De looptijd van de bestuursovereenkomst eindigt op 31 december 2020. Voor
deze datum dienen niet alleen alle garanties te zijn verleend maar ook waar van
toepassing, te zijn vastgesteld. De projecten hebben dan enige looptijd gehad
tussen het moment van verlenen en vaststelling. Rekening houdende met de
wettelijke termijn van betaling na vaststelling, is derhalve gekozen voor periode
van openstelling tot en met 31 december 2018.
Bij het bepalen van het subsidieplafond is rekening gehouden met de
uitvoeringskosten die berekend zijn op €50.000.
Artikel 2.36 Subsidiehoogte
De hoogte van de garantstelling is 80% conform de Mededeling van de
Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C155/02). Zoals
uitgelegd in de inleiding van de regeling dient deze garantstelling berekend te
worden over de subsidiabele kosten volgens de ODR.
De subsidie is gemaximeerd op 80% van het verlies dat de aanvrager leidt
doordat zich een of meer van de risico’s voordoet. Het verlies wordt bepaald
door het verschil tussen het bruto omzetresultaat en het geraamde bruto
omzetresultaat in de negatieve prognose. De gedachte hierachter is dat geen
grondstoffen benodigd zijn als de omzetdoelstelling niet wordt behaald. De
grondstoffen die eventueel wel zijn ingekocht kunnen als voorraad worden
gehouden en in de toekomst worden gebruikt. Het maximum van 80% van het
kortgezegd geleden verlies is een absoluut maximum. Dit is gesteld vanwege de
vereiste solvabiliteit van 20% van de aanvrager.
Artikel 2.38 Subsidieverlening
De subsidie heeft de vorm van een garantstelling. Dit betekent dat de verlening
pas tot stand komt indien een onzekere toekomstige gebeurtenis intreedt, in dit
geval indien zich een of meer van de risico’s waarvoor subsidie is gevraagd,
voordoen, de omzet beneden het geraamde niveau in de negatieve prognoses
uitkomt èn dit gevolgen heeft voor het kunnen voldoen aan de financiële
verplichtingen. Om te berekenen of een aanvrager kan voldoen aan zijn
financiële verplichtingen is gebruikt gemaakt van de DSCR over de afgelopen
12 maanden voor het voordoen van de lagere omzet en de solvabiliteitsratio.
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Indien de opschortende voorwaarde zich niet voordoet, vervalt de
subsidieverlening overigens van rechtswege en behoeft geen aanvraag tot
vaststelling te worden voldaan.
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Indien de opschortende voorwaarde niet intreedt, kan het bestuursorgaan zich,
beroepen op de opschortende voorwaarde en op grond van artikel 4:46, eerste
lid van de Awb de subsidie op nihil vaststellen. Dit wordt bevestigd in een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24
december 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BG8295). Het intrekken van de subsidie
is niet aan de orde.
In het kader van de rechtszekerheid beroept het bestuursorgaan zich in alle
gevallen waarin na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, de
opschortende voorwaarden niet zijn ingetreden, op de subsidievoorwaarden om
te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een
subsidieverlening onder opschortende voorwaarden.
Tweede lid
Het risico van het project is vooral gelegen in marktomstandigheden. Daarbij
kan de vraag uit de markt tegen zitten, de prijs kan lager uitvallen dan verwacht
of er kan sprake zijn van een combinatie van tegenzittende vraag en prijs. Met
een tegenzittende vraag en prijs wordt bedoeld dat deze in enig jaar lager
uitkomt dat gebudgetteerd in de negatieve prognose van het ondernemersplan.
Het technisch risico van het project ligt bij de aanvrager en de betreffende
leveranciers. Een tegenvallende omzet als gevolg van een tekortschietende
productie valt dus buiten het bereik van de garantie.
Artikel 2.39 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De verplichtingen opgenomen in dit artikel gelden bovenop de verplichtingen
die reeds volgen uit de Asv. Dit zijn onder andere een verplichting tot het niet
vervreemden, verhuren of met zakelijke rechten bezwaren van de zaak die tot
stand is gekomen met subsidie, verplichtingen ten aanzien van publicaties,
meldingsplichten indien de activiteit niet wordt verricht of anders wordt verricht
enzovoorts.
Artikel 2.41 Bevoorschotting en betaling
Op grond van de bestuursovereenkomst verstrekt het Rijk pas middelen in het
kader van de Green Deal na vaststelling van de subsidie. Omdat tussentijds geen
middelen beschikbaar worden gesteld, is geen mogelijkheid tot bevoorschotting
in de regeling opgenomen.
§ 5 Biobased economy - Restwarmtenet
Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Brabantse energiehuishouding wil
verduurzamen, ook door het nuttig inzetten van reststromen van warmte en
CO2.
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De warmtenetten die daarvoor nodig zijn vergen een investering met over het
algemeen een lange terugverdientijd, wat een inherent risico met zich mee
brengt. De winstmarges van deze projecten zijn over het algemeen te klein om
dit risico te kunnen dragen. Gezien het maatschappelijk belang is het ongewenst
dat dit risico ervan de oorzaak is dat het project niet doorgaat.
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Artikel 2.44 Weigeringsgronden
Onderdeel a
Een van de voorwaarden die gesteld worden in de Mededeling van de
Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C155/02) is de
voorwaarde dat de kredietnemer niet in financiële moeilijkheden verkeert. Deze
voorwaarde is vertaald als weigeringsgrond in deze paragraaf.
Als een aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert, dat wordt de
waarschijnlijkheid dat de aanvrager niet in staat is een lening terug te betalen,
bijzonder groot. Uit de gegevens die worden overgelegd om te onderzoeken of
voldaan wordt aan de vereisten, kan worden afgeleid of de aanvrager in
financiële moeilijkheden verkeert.
Onderdeel b
Een van de vereisten om de subsidie onder de AGVV te kunnen brengen, is dat
de aanvrager geen agrarische ondernemer is.
Onderdeel c
In de vereisten is bepaald dat de investering minimaal € 300.000 moet zijn.
Hiervan wordt 50% gesubsidieerd, derhalve wordt een aanvraag van € 150.000
of lager geweigerd. Voorts is in deze paragraaf is de keuze gemaakt om het
subsidiearrangement tot € 125.000, als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de
Asv, uit te sluiten van subsidieverstrekking. De paragraaf is voor wat betreft
uitvoerings- en verantwoordingseisen dan ook ingericht voor subsidies waarvan
het aangevraagde bedrag meer dan €125.000 bedraagt.
Artikel 2.45 Subsidievereisten
Een warmtenet kan door verschillende partijen worden aangelegd: de
leverancier, de afnemer maar ook door een stichting of andere organisatie die
tussen beide partijen instaat. Derhalve zijn geen eisen gesteld aan de aanvrager.
De vereisten sluiten niet uit dat het warmtenet ook voor andere uitwisseling
wordt gebruikt dan alleen warmte, bijv. ook voor CO2.
Onderdeel b
Met het warmtenet moet een uitwisseling van reststromen tussen bedrijven
worden gerealiseerd, niet binnen een bedrijf van het ene productieproces naar
het andere. Dit vereiste impliceert dat aan beide kanten van keten een of
meerdere bedrijven zitten.
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Onderdeel c
De reductie van CO2 en energiebesparing blijkt veelal uit de financiële balans,
de terugverdientijd van de investering in het warmtenet.
De subsidie is onder artikel 21 van de AGVV gebracht: milieu-investeringssteun
ten behoeve van energiebesparende maatregelen. Het gaat hierbij om steun
waardoor ondernemingen energiebesparingen kunnen behalen. Zover normen
zijn gesteld, zijn deze aan lidstaten gesteld en daarmee niet als communautaire
normen te beschouwen. Bovendien gelden communautaire normen voor
bedrijven ten aanzien van eigen energiebesparing; warmtenetten betreffen
energiebesparing tussen bedrijven onderling, over de inrichtingsgrens heen.
Evenwel dient wel energiebesparing te worden aangetoond.
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Onderdeel d
De minimuminvestering impliceert een bepaalde omvang van het project en een
zekere omvang van de energiebesparing of CO2 reductie.
Onderdeel e
De subsidie wordt verleend voor het aanleggen of uitbreiden van een
warmtenet. De subsidie wordt veelal gevraagd voordat met de aanleg of
uitbreiding wordt begonnen. Om te bewerkstelligen dat de periode waarover de
garantie geldt, van enige betekenis is, is het vereiste gesteld dat het warmtenet
binnen 15 maanden operationeel is.
Onderdeel f
De looptijd van de subsidie is niet hetzelfde als de looptijd van het project. De
aanleg of uitbreiding van het warmtenet en de periode waarin de investeringen
kunnen worden terugverdiend lopen wellicht langer maar de looptijd van de
subsidie wordt afgebakend door de regels aangaande staatssteun. Deze regels
beperken het percentage aan subsidie dat wordt verleend door het niet vragen
van premie voor de garantstelling.
De premie kan voor warmtenetten ondergebracht worden onder artikel 21 van
de AGVV: milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende
maatregelen. Van de totale subsidiabele kosten mag in het geval van steun in
het kader van artikel 21 van de AGVV 60% aan steun worden verleend.
Hiermee is de steun geoorloofd.
Om te berekenen of de vrijgestelde premie binnen het steunpercentage valt, is
het van belang de premie om te rekenen. Voor deze berekening is uitgegaan
van een marktconforme premie percentage van 6,3% per jaar.
Uitgaande van 6,3% premie per jaar over 80% van de in aanmerking komende
kosten is de jaarlijkse steunintensiteit maximaal 5,04% over het totaal van de in
aanmerking komende kosten. In de beperkte looptijd van de
bestuursovereenkomst en subsidieregeling kan de maximale steun niet meer
worden dan ruim 35%. Daarmee valt de steun binnen de regels voor
staatssteun.
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Tweede lid
Het projectplan omvat onder andere prognoses voor de lange termijn van de
opbrengst, kosten, verhuurprijzen en kosten van bouw. Deze prognoses zijn
sluitend gezien ook een sluitende begroting wordt gevraagd. Bij de prognoses
dient tevens te worden aangetoond wat het risico is.
Onder b
Een realistische prognose wordt ook aangeduid met de term average case
scenario.
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Onder c
Een negatieve prognose wordt ook wel aangeduid met de term worst case
scenario. Dit scenario wordt onder andere gebruikt om de realistische prognose
te kunnen beoordelen.
Onder d.
De sluitende begroting ziet als vanzelfsprekend op het project zelf en
onderscheidt nadrukkelijk de voor subsidie in aanmerking komende kosten.
Artikel 2.46 Subsidiabele kosten
In artikel 18, zesde en zevende lid van de AGVV is bepaald:
Voor de toepassing van lid 5 worden de kosten van de investering die
rechtstreeks op milieubescherming betrekking heeft, vastgesteld door verwijzing
naar de contrafeitelijke situ atie:
. a) wanneer het aandeel van de kosten van de milieu-investering in de totale
investeringskosten gemakkelijk kan worden vast- gesteld, zijn deze
specifiek op milieubescherming betrekking hebbende kosten, de in
aanmerking komende kosten;
. b) in alle overige gevallen worden de extra investeringskosten vastgesteld
door de investering af te zetten tegen een con trafeitelijke situatie
waarin geen staatssteun wordt verleend. De juiste contrafeitelijke
situatie stemt overeen met de kosten van een technisch vergelijkbare
investering die een lager ni veau van milieubescherming biedt (die
overeenstemt met de verplichte communautaire normen, voor zover die
bestaan) en waarvan aannemelijk is dat zij zonder steun zou worden
uitgevoerd (hierna „de referentie-investering”). Een technisch
vergelijkbare investering is een investering met dezelfde productiecapaciteit en alle andere technische eigenschappen (met
uitzondering van die welke rechtstreeks op de extra investe- ring voor
milieubescherming betrekking hebben). Bovendien moet een dergelijke
referentie-investering uit zakelijk oog- punt een geloofwaardig
alternatief zijn voor de te beoordelen investering.
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7. De in aanmerking komende investering moet gebeuren in de vorm van
materiële en/of immateriële activa.
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Artikel 2.47 Vereisten subsidieaanvraag
De bestuursovereenkomst loopt tot en met 1 januari 2021. Garantstellingen
waarvan de voorwaarden zijn vervuld en die derhalve tot uitkering komen,
moeten voor deze datum zijn afgerond. De datum om vaststelling te verzoeken
is derhalve bepaald op 1 juni 2020. De uiterste datum waarop een aanvraag om
verlening kan worden ingediend is op basis van terugrekening van de genoemde
data, de tijd die nodig is voor het operationeel maken (realiseren) en in werking
zijn van het project, bepaald op 1 juli 2017.
Artikel 2.48 Subsidieplafond
De looptijd van de bestuursovereenkomst eindigt op 31 december 2020. Voor
deze datum dienen niet alleen alle garanties te zijn verleend maar ook waar van
toepassing, te zijn vastgesteld. De projecten hebben dan enige looptijd gehad
tussen het moment van verlenen en vaststelling. Rekening houdende met de
wettelijke termijn van betaling na vaststelling, is derhalve gekozen voor periode
van openstelling tot en met 30 juni 2017.
Bij het bepalen van het subsidieplafond is rekening gehouden met de
uitvoeringskosten die berekend zijn op € 25.000 voor projecten gericht op de
aanleg van een warmtenet of de uitbreiding van een bestaand warmtenet.
Artikel 2.49 Subsidiehoogte
De hoogte van de garantstelling is 80% conform de Mededeling van de
Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGVerdrag op staatssteun in de vorm van garanties (2008/C155/02). Zoals
uitgelegd in de inleiding van de regeling dient deze garantstelling berekend te
worden over de subsidiabele kosten volgens de AGVV.
De ondernemersprikkel wordt behouden omdat uitgegaan wordt van de
negatieve prognose en het verlies dat de aanvrager leidt doordat zich een of
meer van de risico’s voordoet. Het verlies wordt bepaald door het verschil
tussen het bruto omzetresultaat en het geraamde bruto omzetresultaat in de
negatieve prognose. De gedachte hierachter is dat geen grondstoffen benodigd
zijn als de omzetdoelstelling niet wordt behaald. De grondstoffen die eventueel
wel zijn ingekocht kunnen als voorraad worden gehouden en in de toekomst
worden gebruikt.
Artikel 2.51 Subsidieverlening
De subsidie heeft de vorm van een garantstelling. Dit betekent dat de verlening
pas tot stand komt indien een onzekere toekomstige gebeurtenis intreedt, in dit
geval indien zich een of meer van de risico’s waarvoor subsidie is gevraagd,
voordoen, de omzet beneden het geraamde niveau in de negatieve prognoses
uitkomt èn dit gevolgen heeft voor het kunnen voldoen aan de financiële
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verplichtingen. Om te berekenen of een aanvrager kan voldoen aan zijn
financiële verplichtingen is gebruikt gemaakt van de DSCR over de afgelopen
12 maanden voor het voordoen van de lagere omzet en de solvabiliteitsratio.
Indien de opschortende voorwaarde zich niet voordoet, vervalt de
subsidieverlening overigens van rechtswege en behoeft geen aanvraag tot
vaststelling te worden voldaan.
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Indien de opschortende voorwaarde niet intreedt, kan het bestuursorgaan zich,
beroepen op de opschortende voorwaarde en op grond van artikel 4:46, eerste
lid van de Awb de subsidie op nihil vaststellen. Dit wordt bevestigd in een
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24
december 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BG8295). Het intrekken van de subsidie
is niet aan de orde.
In het kader van de rechtszekerheid beroept het bestuursorgaan zich in alle
gevallen waarin na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, de
opschortende voorwaarden niet zijn ingetreden, op de subsidievoorwaarden om
te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een
subsidieverlening onder opschortende voorwaarden.
Tweede lid
Onder a
Dalende energieafzet is een gevolg van afname van het aantal afnemers, afname
van de vraag of anderszins, bijvoorbeeld omdat een afnemer minder afneemt.
Onder b
Verminderde toename van de afzet is een gevolg van het niet realiseren van de
groeiprognose opgenomen in de realisatische prognose van het projectplan.
Onder c
Dalende toevoer van reststromen is het gevolg van afname van het aantal
leveranciers of afname van de aanvoer van de leverancier.
Artikel 2.52 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De verplichtingen opgenomen in dit artikel gelden bovenop de verplichtingen
die reeds volgen uit de Asv; onder andere een verplichting tot het niet
vervreemden, verhuren of met zakelijke rechten bezwaren van de zaak die tot
stand is gekomen met subsidie, verplichtingen ten aanzien van publicaties,
meldingsplichten indien de activiteit niet wordt verricht of anders wordt verricht
enzovoorts.
Onder a
Het jaarlijks overleggen van een tussentijds voortgangsverslag kan ook
betekenen dat per kalenderjaar wordt overgelegd.
Artikel 2.54 Bevoorschotting en betaling
Op grond van de bestuursovereenkomst verstrekt het Rijk pas middelen in het
kader van de Green Deal na vaststelling van de subsidie.
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Omdat tussentijds geen middelen beschikbaar worden gesteld, is geen
mogelijkheid tot bevoorschotting in de regeling opgenomen.
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Artikel 2.55 Subsidievaststelling
Een vaststelling van een subsidie kan pas gevraagd worden nadat de verlening
tot stand is gekomen, dus nadat de opschortende voorwaarden zijn ingetreden.
Echter bepaalt de aanvrager zelf of hij direct na het intreden van de
opschortende voorwaarden behoefte heeft aan de subsidie of dat een later
moment geschikter is.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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