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Betreft: Verlenen subsidie
Project: Ambigo (voorheen Milena, Olga, Esme)

Geachte directie,

Op 1 5 april 201 6 hebben wij een aanvraag voor een subsidie buiten 
uitvoeringsregeling ontvangen voor het project ‘Milena, Olga, Esme’, 
aangevraagd door ‘Groen Gas Noord-Holland B.V.’. Dit project is 
inmiddels van naam veranderd en heet nu ‘Ambigo’. Met de aanvraag is 
een traject van overleg gestart. Inmiddels is Royal Dahlman de 
aanvrager. Op 14 juni 2017 hebben wij een aantal stukken ontvangen 
met daarin aanvullende informatie. Deze informatie hangt samen met 
de aanvraag die u inmiddels heeft ingediend bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RvO).

Wij verwijzen naar de bijlage onderaan deze brief voor een opsomming 
van de door u opgestuurde stukken. De totale kosten van de activiteiten 
bedragen volgens uw aanvraag € 24.888.429,-. U vraagt een subsidie 
aan van € 500.000,-.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RvO) heeft u 
medegedeeld dat de aanvraag om subsidie voor Ambigo in het kader 
van het programma Demonstratie Energie Innovatie (DEI) op de 
prioriteitenlijst is geplaatst. De beschikking zal in een later stadium 
worden afgegeven. Omdat wij deze beschikking niet willen afwachten, 
volgt hieronder een beschikking voor onze subsidieverlening, die 
gewijzigd kan worden naar aanleiding van de beschikking die RvO zal 
afgeven.

Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale beleid zoals verwoord in de Beleidsagenda Energietransitie, 
waarin biomassa en groen gas één van de speerpunten vormen.
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Het doel van ‘Ambigo’ is een werkende demonstratie-installatie te 
realiseren teneinde te demonstreren dat efficiënte biomassavergassing 
op commerciële en industriële schaal toepasbaar zal zijn. De door uw 
samenwerkingsverband ontwikkelde technologieën kunnen met hoge 
efficiëntie verschillende soorten duurzame biomassa en bioreststromen 
verwerken en omzetten in groen gas. Gas is belangrijk voor de 
Nederlandse economie, en in Alkmaar is een cluster van kennis en 
innovatie op het gebied van groen gas ontstaan.

Gelet op artikel 4:23 lid 3 c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
hebben wij besloten uw organisatie een subsidie te verlenen voor het 
project ‘Ambigo’.

Deze subsidie bedraagt 2,4% van de voor subsidie in aanmerking 
komende kosten, begroot op € 20.851.340,- tot maximaal € 500.000,-. 
De Totale Subsidiabele Kosten (TSK) zijn geraamd op € 20.851.340,-.
De totale kosten bedragen € 24.888.429,- minus de referente 
investering van € 4.037.089,-. De referente investeringskosten zijn op 
basis van het bepaalde in de AGGV niet subsidiabel, en moeten 
afgetrokken worden van de totale kosten om de totale subsidiabele 
kosten te verkrijgen. Daarmee komt het totale subsidiebedrag op 
€ 500.000,-.

Deze subsidie vormt een percentage van de totale geraamde kosten.

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.

Onderbouwing
Deze subsidieverlening is een voorlopige beschikking. Uit de 
beschikking door RvO voor het project ‘Ambigo’, (voorheen ‘Milena, 
Olga, Esme’) kunnen mogelijk nadere verplichtingen en 
randvoorwaarden voortvloeien. Naar aanleiding van de beschikking van 
de RvO zullen wij deze beschikking daarom mogelijk aanpassen.
In een latere fase zult u een V.O.F. aangaan met de partners, te weten 
Gasunie, Engie, Dahlman Renewable Technology en ECN. Zij zullen allen 
special purpose vehicles (Besloten Vennootschappen) oprichten die 
deelnemen in deze V.O.F. Dit gaat om Groen Gas Noord-Holland B.V. 
Ook deze verandering heeft gevolgen voor deze subsidieverlening.

Verplichtingen
De volgende verplichtingen zijn op deze subsidieverlening van 
toepassing:
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- U dient 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 dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of 
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op de 
begroting vooraf te melden;

- voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruikt u 
de formulieren voor ‘Voortgang project en melden wijzigingen’, te 
downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ (www.noord- 
holland.nl) onder ‘Algemene subsidieformulieren’. Wij zullen hier 
binnen 6 weken op reageren;

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

- U stuurt ons steeds op uiterlijk 1 juli een beknopte inhoudelijke en 
financiële voortgangsrapportage. U gebruikt hiervoor de formulieren 
voor ‘Voortgang project en melden wijzigingen’, te downloaden via 
het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ (www.noord-holland.nl) onder 
‘Algemene subsidieformulieren';

- U moet uw projectadministratie minimaal 1 O jaar na afronding van 
uw project bewaren.

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen wij naar aanleiding van de 
beschikking door het RvO aan u wordt afgegeven, nadere verplichtingen 
aan u opleggen op grond van artikel 4:40 van de Awb. Dit zullen wij 
doen door middel van wijziging van deze beschikking.

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.

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,
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maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder een van de 
vrijstellingen van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Dit betreft artikel 41: investeringssteun ter bevordering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen.
Het verleende percentage van 2,4% van de totale investeringskosten 
blijft binnen de toegestane steunintensiteit. Wanneer de beschikking 
door RvO is afgegeven, kunnen de staatssteunaspecten opnieuw 
beoordeeld worden.
Wij willen u er alvast op wijzen dat deze investeringssteun voor de 
productie van biobrandstoffen alleen subsidiabel is voor zover de 
gesteunde investeringen worden gebruikt voor de productie van 
duurzame biobrandstoffen niet zijnde biobrandstoffen op basis van 
voedingsgewassen.

Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website 
van Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl.

Disclaimer staatssteun
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het risico op verboden staatssteun 
bij deze subsidie geheel bij de ontvanger ligt. In geval van 
ongeoorloofde staatssteun kunnen wij het subsidiebedrag bij u 
terugvorderen, inclusief genoten rente.

Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot 
bedraagt € 200.000,-, dat wil zeggen maximaal 40% van de aan u 
verleende subsidie. Dit voorschot wordt overgemaakt op IBAN NL62 
ABNA 0458 4893 44 onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

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. 
Aangezien de activiteiten volgens uw projectomschrijving op 31 
december 201 7 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk 
op 1 april 2018 deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te 
ontvangen. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag vaststelling 
subsidie en Eindrapportage, te downloaden via het Digitaal 
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl).

Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- Een activiteitenverslag waann 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;
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- 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' (www.noord- 
holland.nl).

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.

Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige) 
inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve 
subsidiebedrag.

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.

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.

o Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer 
informatie over deze wet kunt u vinden op de website www.wetten.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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Ook is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) genoemd: 
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 1 7 juni 2014 
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 
1 08 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
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verklaard (PbEU LI 87/1).

Wij wensen u succes bij de uitvoering van de activiteiten. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

unitmanager Subsidies 
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.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.

BIJLAGE:
Overzicht van toegezonden stukken:

Projectplan Ambigo DEI 201 7 
Ambigo DEI 201 7 begroting 
Ambigo DEI 2017 machtigingen
Ambigo DEI 2017 appendix 19 (uitgebreide RvO begroting) 
Antwoorden op vragen van de provincie juni 201 7 
Topsector Energie 201 7 
Inkooporder 641 6001 1 
Inkooporder 641 60009
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74.01 38-Br01 Purchase order description 
301 9271 3 proposal revO final 
DSuniflow_canon DRT 0357_001
74 01 38 Commercial Proposal engineering support rev 2

Appendices:
Ambigo (voorheen MILENA-OLGA) Appendices
I. License sales forecasts MILENA OLGA ESME technology
II. Ambigo Alkmaar project A unique opportunity to put 
Dutch technology on the worldwide renewable map
III. Risico analyse
IV. Letter of Intent from Gasunie
V. Routekaart hernieuwbaar gas
VI. Green gas production basis on FICFB gasification
VII. Lijst van patenten
VIII. Waarde referentie project
IX. Support letters from European leading industry
X. PDENH financiering Ambigo VOF
XI. Verklaring GasTerra
XII. Verklaring Calderys
XIII. Besluitenlijst Provinciale Staten 23 mei 201 6
XIV. Notitie Pels Rijcken PDENH
XV. Notitie Staatssteun
XVI. Lijst contracten
XVII. Dahlman Industrial Group (DIG) recap 201 5 
VXIII. Business Case voor eindgebruiker
XIX. uitgebreide RvO begroting


