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Op 9 september 2020 hebben wij uw aanvraag voor een subsidie buiten 
uitvoeringsregeling ontvangen voor uw project ‘Waterstof voor 
Agrologistiek’. De totale kosten van de activiteiten bedragen volgens 
uw aanvraag € 30.000,--. U vraagt een subsidie aan van € 20.000,--.

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).

De steun kan gerechtvaardigd worden verstrekt op basis van de 
vrijstelling: “Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie” met 
toepassing van artikel 25, lid 2 sub d.

Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het 
provinciale beleid zoals verwoord in het coalitieakkoord 2019-2023 
'Duurzaam doorpakken!', actieprogramma Klimaat. De activiteiten 
passen tevens in de door de stuurgroep van Greenport Noord-Holland 
Noord vastgestelde strategische visie, onderdeel ‘Innovatie in de 
praktijk brengen’.

Gelet op artikel 4:23, lid 3 onder c van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), hebben wij besloten uw organisatie een subsidie te verlenen voor
de uitvoering van het project ‘Waterstof voor Agrologistiek’, zoals 
beschreven in de projectinformatie bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Onderbouwing
Het vinden van alternatieven voor de huidige op diesel aangedreven
tractoren en vrachtwagens neemt in belang toe. Het klimaatakkoord en
de Europese Greendeal zetten een duidelijke lijn in wat betreft het
terugdringen van de CO2 uitstoot. Voor een toekomstig bestendige
agrologistiek moeten er oplossingen gevonden worden die CO2 uitstoot
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terugdringen en tegelijkertijd werkbaar en betaalbaar zijn. Waterstof
lijkt hiervoor een goede optie te zijn, zeker in de context van de Kop
van Noord-Holland waar op dit moment de nodige inspanningen
geleverd worden voor het realiseren van een waterstof systeem.

In de regiodeal Kop van Noord-Holland is een onderdeel opgenomen om
de toepassing van waterstof in bloembollenbedrijven te onderzoeken.
Het gaat hierbij om de mogelijkheden van opwek (op basis van eigen
opgewekte stroom die niet benut wordt) en toepassing binnen de
bedrijfsmuren voor drogen, verwerken, koelen, opslag, etc. Dit
onderzoek loopt inmiddels.

De toepassing van waterstof in de agrologistiek is een “missing link” in
het onderzoek, maar bijzonder relevant. Zonder agrologistiek komen de
bollen niet op of van het land en kunnen ze niet getransporteerd
worden naar de klant.

De uitvoering van dit project vindt plaats in nauwe samenwerking met 
de uitvoering van het onderzoek dat vanuit de regiodeal wordt 
uitgevoerd. Hiermee streeft u ernaar om aan het eind een totaalplaatje 
te presenteren, waar ondernemers, maar ook beleidsmakers mee verder 
kunnen. Afhankelijk van de uitkomsten van beide projecten wordt
bezien of er na afronding een pilot uitgevoerd kan worden met 
waterstof in de praktijk.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt € 20.000,--.

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.

Verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen van 
toepassing:

- 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 10% op 
de begroting vooraf aan ons 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 na ontvangst 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;
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Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot 
bedraagt € 16.000,--, dat wil zeggen 80% van de aan u verleende 
subsidie. Dit voorschot wordt binnen zes weken overgemaakt op   

 onder vermelding van het kenmerk van dit 
besluit.

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 8 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 30 juni 2021 zijn 
afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op 25 augustus 2021
deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie van u te ontvangen.

Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- Een ondertekende opgave van de totale kosten en de verrichte 
activiteiten. U gebruikt hiervoor de formulieren Aanvraag vaststelling 
subsidie en Eindrapportage, te downloaden via het Digitaal 
Loket/Subsidies (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.

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het 
subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde 
activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen 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. 

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).

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): 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).
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Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
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.




