
Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

AEB Exploitatie B.V.
De heer B. Berkhout 
Postbus 58292 
1 040 HG Amsterdam

Betreft: Verlenen subsidie 
Project: Bouwstof uit bodemas

Geachte heer Berkhout,

Op 1 5 september 201 6 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van 
de Uitvoeringsregeling investeringsimpuls duurzame zeehavens Noord- 
Holland 2016 (hierna: de uitvoeringsregeling) ontvangen.

U vraagt deze subsidie aan voor uw project ‘Bouwstof uit bodemas’. De 
totale kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag 
€ 2.351.700,00. U vraagt een subsidie aan van € 500.000,00.

Subsidieverlening/ gedeeltelijke weigering
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale subsidiebeleid zoals verwoord in de uitvoeringsregeling. 
Omdat uw subsidieaanvraag valt onder artikel 2, lid 1 sub c van de 
uitvoeringsregeling en omdat het subsidiedeelplafond - zoals bedoeld 
in artikel 7, lid 3 van de uitvoeringsregeling - werd bereikt, kunnen wij 
de aangevraagde subsidie slechts gedeeltelijk verlenen en moeten wij 
deze voor het overige afwijzen. Voor een toelichting op de beoordeling 
van uw aanvraag verwijzen wij naar verderop in dit besluit.

Gelet op de artikelen 2, lid 1 sub c en 1 1, lid 1 sub c van de 
uitvoeringsregeling hebben wij dan ook besloten uw onderneming een 
subsidie te verlenen van 30% van de voor subsidie in aanmerking 
komende kosten (begroot op € 2.351.700,00), tot maximaal 
€ 1 85.500,00.

U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw onderneming zijn te verrekenen 
ofte compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te 
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten 
opgenomen.

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon

dhr EJ. Bos 
CZ/SI/SU

Telefoonnummer +31235144678 
bose@noord-holland.nl
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Verzenddatum

1 5 DEC. 2018
Kenmerk

859173/893951

Uw kenmerk

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
www.noord-holland.nl
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Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot op de vaststelling van de 
subsidie te verlenen. Dit voorschot bedraagt € 1 48.400,00, dat wil 
zeggen 80% van de aan u verleende subsidie.

Het voorschot wordt overgemaakt op rekening IBAN NL29 INCB 0005 
5040 54 onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
De betaling vindt plaats binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit.

Verplichtingen
Naast de verplichtingen uit de uitvoeringsregeling:

- u dient elk jaar en uitenlijk I maant, zolang uw project loopt maar 
nog niet is afgerond - betreffende het afgelopen kalenderjaar, 
een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage in te dienen 
die specifiek ingaat op de in het project ontwikkelde kennis en 
dient de voortgangsrapportage afhankelijk van de locatie van de 
gesubsidieerde activiteiten te presenteren in het Bestuursplatform 
of het TOP-beraad;

- u dient binnen zes maanden na verlening van de subsidie te 
starten met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is 
verstrekt;

- u dient uitenlijk 2 jaan na subsidieverlening de activiteit afgerond 
te hebben,

zijn de volgende verplichtingen op deze subsidieverlening van 
toepassing:

- u meldt ons zo snel mogelijk, maan uitenlijk binnen 2 maanden 
na dit feit, eventuele wijzigingen in en/of eventuele vertraging, of 
het voortijdig stopzetten van de activiteiten;

- wijzigingen van de inhoud van de activiteiten, of 
kostenoverschrijdingen van meer dan 1 0% op de begroting, moet 
u voora/"melden;

- u vermeldt bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de 
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland 
en de naam van de provincie Noord-Holland. U kunt een logo van 
de provincie vinden door in het Digitaal Loket/Subsidies te 
klikken op de link naar de logo’s.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 1 3 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 2 april 201 8 
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 2 juli 201 8 
deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.
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Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
- een activiteitenverslag waarin 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 waarin 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 controleverklaring 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 controleverklaring, te downloaden 
via het ‘Digitaal Loket/Subsidies/Algemene formulieren’.

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur 
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking 
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van 
de financiële verantwoording.

Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan 
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden 
uitgevoerd of plaatsvinden. Als de activiteiten niet geheel worden 
uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Formulieren
Om wijzigingen door te geven, over de voortgang te rapporteren en een 
vaststellingsverzoek in te dienen moet u de bepaalde formulieren 
gebruiken. Deze kunt u downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ 
onder ‘Algemene subsidieformulieren’ (Algemene subsidieformulieren)

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.
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Wijze van beoordelen van de aanvraag
Omdat uw subsidieaanvraag valt onder artikel 2, lid 1 sub c van de 
uitvoeringsregeling en omdat het subsidiedeelplafond - zoals bedoeld 
in artikel 7, lid 3 van de uitvoeringsregeling - werd bereikt, was 
rangschikking nodig van de aanvragen, vallende onder artikel 2, lid 1 
sub c van de uitvoeringsregeling, op een prioriteitenlijst conform artikel 
1 3 van de uitvoeringsregeling.

Uw aanvraag heeft 35,2 punten gescoord en is daarmee op een 3' plaats 
in de rangschikking geëindigd. Het subsidiedeelplafond bood echter, 
gezien de verleende subsidies aan de twee hoger geplaatste aanvragers, 
onvoldoende ruimte voor verlening van subsidie. Met onze e-mail van 6 
december 201 6 hebben wij u (i.c. de heer Agema) gevraagd of u een 
lager dan gevraagde subsidie kunt accepteren, namelijk 30% van de 
voor subsidie in aanmerking komende kosten (begroot op 
€ 2.351.700,00) tot maximaal € 1 85.500,00. U heeft daarmee per e- 
mail (i.c. de heer Agema) op 9 december 201 6 ingestemd.

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 geoorloofd kan worden verstrekt onder artikel 47 
‘Investeringssteun ten behoeve van recycling en hergebruik van afval’ 
van de Algemene groepsvrijstellingsverordening 2014 (AGVV), indien 
aan alle voorwaarden van dit artikel en van de AGVV wordt voldaan.

De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende 
investeringskosten die nodig zijn voor het uitvoeren van een investering 
die tot betere of efficiëntere recycling- of hergebruiksactiviteiten leidt, 
vergeleken met een conventioneel proces van hergebruik en recycling 
met dezelfde capaciteit die zonder de steun zou zijn gebouwd.

Regelgeving
Hierboven is genoemd de Uitvoeringsregeling investeringsimpuls 
duurzame zeehavens Noord-Holland 2016 (provinciaal blad 2016-47). 
Deze regeling kunt u vinden op het Digitaal loket/Subsidies op de 
website www.noord-holland.nl.

Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website 
van Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl, waar u onder andere 
kunt aantreffen AGVV (Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de 
Commissie van 1 7 juni 2014).
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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 
dhr. drs. A.D. Teerlink

Kopie aan:
AEB Exploitatie B.V.
De heer S.A. Agema 
Postbus 58292 
1 040 HG Amsterdam

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.noord-holland.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.
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