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Betreft: Verlenen subsidie
Project: LNG Bunkering Ponton

Verzenddatum

Geachte heer Den Nijs,

Kenmerk

2 0 DEC. 2016
859889/891856

Op 15 september 2016 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van
de Uitvoeringsregeling Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens NoordHolland 2016 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen. U vraagt deze
subsidie aan voor uw project ‘LNG Bunkering Ponton’. De totale kosten
van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag € 4.874.000,-. U
vraagt een subsidie aan van € 500.000,-.

Uw kenmerk

Kern van de beschikking
We verlenen u een subsidie van maximaal € 500.000,- voor het LNG
Bunkering Ponton. Hieronder vindt u de toelichting, de verplichtingen
de condities.
Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van
mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun,
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de
vrijstellingen van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Wij passen artikel 36 toe. Investeringssteun om ondernemingen in staat
te stellen verder te gaan dan Unienormen inzake milieubescherming of
om, bij ontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming
te verhogen, is verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel
107, lid 3, van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van
artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en in
hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem

De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende
investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan dan de

Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

NHOOOI

2 I 6

859889/891856

toepasselijke Unienormen of om, bij ontstentenis van Unienormen, het
niveau van milieubescherming te verhogen. Deze kosten worden als
volgt vastgesteld: de kosten van investeringen in milieubescherming
worden vastgesteld ten opzichte van een vergelijkbare, minder
milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige
wijze zou zijn verricht. Het verschil tussen de kosten van beide
investeringen levert de met milieubescherming verband houdende
kosten op en geldt als de in aanmerking komende kosten. (Artikel 36,
lid 5 sub b).
Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Gelet op de artikelen 1, 2 en 11 van de uitvoeringsregeling hebben wij
dan ook besloten uw organisatie een subsidie te verlenen voor het LNG
Bunkering Ponton, zoals omschreven in uw projectplan.
De subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking komende
kosten (begroot op € 2.265.000,-) tot maximaal € 500.000,-.
De subsidie is als volgt berekend.
Onderdeel

Fase 1: Conceptual Design
a. Design ponton en installatie
b. Locatie en vergunningsaanvraag
c. Inventarisatie eindgebruikers LNG
Fase 2: Engineering
a. Engineering van ponton en
installatie
b. Akkoord op hoofdlijnen met
eindgebruikers van LNG
Fase 3: Contracting
a. Selectie en onderhandeling
hardware
b. Selectie en onderhandeling
dienstverleners
c. Financiering en juridisch
Fase 4: Construction
a. Bouw ponton
b. Bouw LNC tanks
c. Bouw pompen, verdere
randapparatuur
Locatievoorbereidingen
e. Afbouw LNG bunker ponton

totale kosten

extra investeringskosten nodig
om een hoger niveau van
milieubescherming te bereiken

€ 75.000
€ 250.000
€ 15.000

€ 40.000
€ 100.000

€ 220.000
€ 25.000

€ 100.000

€ 10.000

€0

€ 10.000
€ 50.000
€ 1.423.000
€ 1.450.000
€ 776.000

€ 650.000
€ 775.000
€ 400.000

€ 45.000
€ 425.000

€ 200.000
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f. Testen
g. Inbedrijfstelling
Totale kosten:

€ 50.000
€ 50.000
€ 4.874.000

50% (kmo)
Maximum volgens de
uitvoeringsregeling
BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw organisatie zijn te verrekenen
of te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten
opgenomen.
Onderbouwing
Omdat het subsidieplafond niet is behaald is er geen rangschikking
aangebracht in de aanvragen op de doelstelling verbeteren
luchtkwaliteit.
Verplichtingen
De volgende verplichtingen zijn op deze subsidieverlening van
toepassing.
-

U bent verplicht om voor 30 juni 2017 te starten met de
gesubsidieerde werkzaamheden zoals omschreven in uw
projectplan. Volgens uw aanvraag starten de activiteiten rond 1
februari 2017. U bent verplicht om ons een melding te sturen
van de daadwerkelijke start. De start omvat een onomkeerbaar
begin van de activiteiten.
U moet ons vóór 31 december 2017 een beknopte inhoudelijke
en financiële voortgangsrapportage sturen.
U moet de betreffende activiteiten vóór 31 december 2018
afronden. Volgens uw aanvraag is de afronding gepland voor 1
juni 2018. Met deze datum rekenen we voor de vaststelling.
U moet wijzigingen in de planning of het voortijdig stopzetten
van de activiteiten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2
maanden na dit feit aan ons te melden;
U moet het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% op
de begroting voora/7melden.
Formulieren
Om wijzigingen door te geven, over de voortgang te rapporteren
en een vaststellingsverzoek in te dienen moet u de bepaalde
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€ 2.265.000
€ 1.132.500
€ 500.000

formulieren gebruiken. Deze kunt u downloaden via het
‘Digitaal Loket/Subsidies’ (www.noord-holland.nl) onder
‘Algemene subsidieformulieren’.
Logo en naam provincie Noord-Holland
U moet bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie NoordHolland (laten) afbeelden en de naam van de provincie NoordHolland noemen. U kunt een logo van de provincie vinden door
in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar de
logo’s.
Mogelijke vergunningen
Mogelijk heeft u een (omgevings-)vergunning of een ontheffing nodig
voor uw project. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor
het tijdig aanvragen en in bezit hebben van deze (omgevings-)
vergunning of ontheffing om uw project te kunnen uitvoeren. Deze
subsidieverlening betekent ook niet dat eventuele al ingediende
aanvragen voor een (omgevings-)vergunning of ontheffing automatisch
zijn goedgekeurd.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 50.000,-, dat wil zeggen maximaal 10% van de aan u
verleende subsidie. Dit voorschot wordt overgemaakt op IBAN NL21
RABO 0123 2182 92 onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
Wanneer u een hoger voorschot wilt ontvangen, kunt u hierom
verzoeken. U moet dit verzoek onderbouwen met ten laste van deze
subsidie gedane uitgaven. Ook moet u de stand van zaken rond de
financieringsopgave van het totale project toelichten.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 13 weken na afloop van de activiteiten bij
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 1 juni 2018
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 1 september
2018 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te
ontvangen.
U moet hiervoor het formulier “Aanvraag vaststelling subsidie” en
“Eindrapportage” gebruiken, die u kunt downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl).
Deze aanvraag moet u in elk geval voorzien van:
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-

Een activiteitenverslag wttnn tenminste een inhoudelijke
beschrijving is opgenomen van de aard en omvang van de
gerealiseerde activiteiten waarvoor de subsidie aan u is verleend. Het
verslag dient op dezelfde wijze te zijn opgesteld als het plan op
basis waarvan de subsidie is verleend, zodat een goede vergelijking
van de gestelde en behaalde doelen en resultaten mogelijk is;

-

Een financieel verslag w&ax'm de relatie van deze activiteiten met de
kosten daarvan zichtbaar is. De presentatie van de financiële
kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de presentatie
van die kengetallen in de begroting, zodat een goede vergelijking
van de financiële kengetallen mogelijk is;

-

Een controieverkiaring omtrent de getrouwheid van het financiële
verslag: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor kunt u
gebruik maken van het format controieverkiaring, te downloaden via
het ‘Digitaal Loket/Subsidies/Algemene formulieren’ (www.noordholland.nl);

Deggendorfclausule
De subsidieverlening komt van rechtswege te vervallen indien blijkt dat
er ten aanzien van uw onderneming een bevel tot terugvordering
uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Commissie waarin
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval door ons worden
teruggevorderd.
Regelgeving
Hierboven is de uitvoeringsregeling Investeringsimpuls Duurzame
Zeehavens Noord-Holland 2016 (provinciaal blad 2016-47) genoemd.
Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies op de
website www.noord-holland.nl.
Ook is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (ACVV) genoemd:
de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (PbEU L187/1). Voor meer informatie over staatssteun
verwijzen wij u naar de website van Europa Decentraal:
www.europadecentraal.nl.
Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van
verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en
wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies
(www.noord-holland.nl).
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Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unitmanager Subsidies Uitvoering
dhr. drs. A.D. Teerlink
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het
bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter
attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007,
2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noordholland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een
minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens
het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich
hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om
verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een
spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

