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Gedeputeerde Staten

Breedband Beemster / Kabeltex
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Nekkerweg 50
1 461 LD Zuidoostbeemster

CZ/Sl
Doorkiesnummer

117
Betreft: verlenen garantstelling in de vorm van een subsidie
Project: Breedband Beemster

Geacht bestuur,
Met uw brief van 22 februari 2018 heeft u bij ons een aanvraag om
verlening van een subsidie in de vorm van een garantstelling ingediend.
U vraagt de subsidie in de vorm van een garantstelling aan voor het
project “Coöperatie Breedband Beemster U.A.”. De totale kosten van de
activiteiten bedragen volgens uw aanvraag € 4.800.000,-. Voor deze
kosten sluit u twee leningen af bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
U vraagt voor deze leningen een subsidie in de vorm van een
garantstelling aan van € 4.800.000,-.

Verzenddatum

18 DEC. 2018
Kenmerk 1052011-1160451

Uw kenmerk

Op 1 6 mei 201 7 hebben Gedeputeerde Staten de Visie Breedband
Noord-Holland vastgesteld en ingestemd met een uitvoeringsstrategie,
waarbij lokale glasvezelinitiatieven gefaciliteerd worden en kansrijke
initiatieven een garantstelling kunnen aanvragen voor leningen, die
nodig zijn om de business case sluitend te krijgen. Op 29 augustus
201 7 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de werkwijze voor de
beoordeling van aanvragen voor een garantstelling voor de aanleg van
glasvezel in het buitengebied van Noord-Holland. Met dit besluit hebben
Gedeputeerde Staten ook aangegeven te willen beoordelen of in
voorkomende gevallen subsidieverlening voor kosten gemoeid met de
aanleg van breedband in grijze gebieden mogelijk is.
Op basis van uw aanvraag om verlening van een subsidie in de vorm
van een garantstelling, het daarbij gevoegde businessplan, de met u
gevoerde bespreking(en) en alle overige stukken die u heeft overgelegd,
hebben wij besloten u voor beide leningen deze subsidie in de vorm van
een garantstelling te verlenen.
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Omvang lening en garantstelling witte netwerk
Omvang lening en garantstelling grijze netwerk
Totale garantstelling

€
€
€

4.300.000,500.000,4.800.000,-

Staatssteungrondslag
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie ook
beoordeeld of de garantstelling vanuit staatssteunoogpunt rechtmatig
kan worden verstrekt. Uw businessplan ziet op de aanleg van
breedband in witte gebieden en in grijze gebieden in Beemster.

Staatssteungrondslag voot de “witte gebieden”.
Wij zijn van mening dat de subsidie in de vorm van een garantstelling
voor de witte gebieden kan worden verstrekt binnen de kaders van
artikel 52 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
De steun voor deze witte gebieden mag niet worden aangewend ter
bekostiging van de businesscase van de aanleg van netwerk in de grijze
gebieden.

Staatssteungrondslag voor de “grijze gebieden”.
Subsidie voor de aanleg van breedband in de zogeheten grijze gebieden
kunnen wij slechts staatssteunrechtelijk rechtmatig verstrekken indien
de subsidie past binnen de voorwaarden van de Verordening (EU) Nr.
1 407/201 3 van de Commissie van 1 8 december 201 3 betreffende de
toepassing van de artikelen 1 07 en 1 08 van het Verdrag (hierna: Demini mi svero rd en ing).
Op grond van deze Verordening mag aan een onderneming maximaal
€ 200.000,- overheidssteun worden verstrekt gedurende een periode
van drie belastingjaren. De aanvrager van de steun vult een zogeheten
de-minimisverklaring in, waarmee hij aangeeft of en hoeveel De
minimissteun hij in de referteperiode van drie belastingjaren
voorafgaand aan de aanvraag heeft ontvangen.

Op 1 3 december 201 8 hebben wij van u een ondertekende de
minimisverklaring ontvangen per e-mail. In deze verklaring geeft u aan
dat aan u geen de-minimissteun is verleend in de periode van 1 januari
2016 tot 1 3 december 201 8.
Deze ‘verklaring De-minimissteun’ is gebaseerd op de De
minimisverordening. Het risico dat steun dient te worden
teruggevorderd omdat de ontvanger te veel De-minimissteun heeft
ontvangen ligt bij de ontvanger van de steun.
Steun buiten de hiervoor genoemde kaders kunnen wij niet verstrekken.
Indien dit aan de orde is, zullen wij voor de kosten die zijn gemoeid
met de garantstelling een marktconforme vergoeding bij u in rekening
brengen.
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Berekening De-niinimissteun
Wij hebben de kosten van de garantstelling berekend op € 1 78.958,-.
Dit bedrag is het voordeel voor uw organisatie, dat voortvioelt uit het
feit dat de provincie Noord-Holland garant staat voor de lening die u
aan zult gaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten (ENG). Dit bedrag
past binnen het maximum van € 200.000,- steun die wij u kunnen
verstrekken op grond van de De-minimisverordening.
Vanwege het verschil in staatssteungrondslag zijn wij gehouden om de
aanvraag voor de twee onderdelen van de businesscase gescheiden te
behandelen. Deze subsidiebeschikking omvat daarmee twee
onderdelen:
1. een subsidie in de vorm van een garantstelling voor de aanleg
van een glasvezelnetwerk in de witte gebieden en
2. een subsidie in de vorm van een garantstelling voor de aanleg
van een glasvezelnetwerk in grijze gebieden.
De verleende steun hebben wij berekend op basis van 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.
Hieronder treft u een uitleg van de wijze waarop wij de steun die
voort vloeit uit de subsidies in de vorm van een garantstelling
berekenen.
Voor het berekenen van de steun gaan wij uit van het verschil tussen de
marktprijs voor een garantstelling in deze situatie en de door uw
organisatie betaalde prijs voor de garantstelling.
Voor de steun aan het witte netwerk wordt de volledige looptijd van de
garantstelling betrokken. Voor de kosten van de garantstelling van het
grijze gebied zullen wij beoordelen of de kosten met toepassing van de
De-minimisverordening kunnen worden vergoed.
Uit het voorgaande volgt dat de berekening van de toegestane
staatssteun voor de aanleg van het Witte en grijze netwerk pas exact
mogelijk is bij het opstellen van de Kredietovereenkomst tussen u en de
ENG. Bij het vaststellen van de subsidie in de vorm van de garantstelling
(waarschijnlijk eind 2020, wanneer de activiteiten zijn voltooid)
beoordelen wij of de subsidieverlening aan het Witte netwerk binnen de
kaders van de AGVV blijft en of de subsidieverlening ten behoeve van

het grijze netwerk binnen de kaders van de De-minimisverordening kan
worden vastgesteld. Dit betekent voor het grijze netwerk concreet dat
wij alsdan zullen beoordelen of de steun voor de grijze gebieden of de
subsidie kan worden vastgesteld op ten hoogste € 200.000,-.
Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website
van Europa Decentraal: www.europadecentraaLjj.
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Garantstelling
De garantstelling wordt u verleend ten behoeve van de twee leningen
die nodig zijn voor de aanleg van breedbandinternet, zoals beschreven
in uw businessplan.

De garantstelling wordt aan u verleend in de vorm van een tussen de
Provincie en de ENG gesloten Garantieovereenkomst, op grond waarvan
de ENG tegenover de Provincie aanspraak kan maken op betaling van
een bedrag ter grootte van 100% van iedere onvoldaan gebleven
opeisbare betalingsverplichting van Ereedband Beemster / Kabeltex
jegens de ENG uit hoofde van de Kredietovereenkomst, onder de
voorwaarden zoals beschreven in de Garantieovereenkomst.
Deze garantstelling wordt u verleend voor een periode van ten hoogste
30 jaar, zijnde de looptijd van de lening bij de ENG. Deze periode vangt
aan bij inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst tussen
Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V en de Provincie betreffende de
aanleg van breedbandinternet zoals beschreven in uw aanvraag.
Opschortende voorwaarde
De garantstelling wordt u verleend onder de opschortende voorwaarde
dat binnen drie maanden nadat deze beschikking onherroepelijk is
geworden de volgende overeenkomsten tot stand komen:

a)
b)
c)

Uitvoeringsovereenkomst tussen Ereedband Beemster / Kabeltex
en de Provincie;
Kredietovereenkomst tussen Breedband Beemster / Kabeltex en de
ENG;
De Garantieovereenkomst tussen de Provincie en de ENG.

Bij het opstellen van deze overeenkomsten vragen wij u:
•
•
•
•

De openheid van het netwerk maximaal te borgen;
Contracten en vergunningen te overleggen;
De vraagbundeling succesvol af te ronden;
Indien mogelijk Eigen Vermogen in te brengen i.p.v. een
borg stelling;

Wij verzoeken u de onder (a) en (b) genoemde documenten,
rechtsgeldig ondertekend aan ons toe te zenden. Wij zullen de
garantieovereenkomst met de ENG afsluiten en een afschrift hiervan aan
u toesturen.
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Verplichtingen

U bent gehouden de aanleg van het breedbandnetwerk uit te voeren
conform hetgeen is beschreven in uw aanvraag voor de subsidie.
Aan de verlening van deze garantstelling zijn tevens verbonden de
verplichtingen voortvloeiend uit de Uitvoeringsovereenkomst.
De aanspraak op deze garantstelling blijft uitsluitend van kracht indien
de Uitvoeringsovereenkomst en de Kredietovereenkomst gedurende de
Garantieduur van kracht blijven.
Verder bent u verplicht om:
bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de activiteit
waarvoor de garantstelling is verleend, 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;
ons uiterlijk 1 november 201 9 een beknopte inhoudelijke en
financiële voortgangsrapportage te sturen. U dient hiervoor het
format Melding en voortgangsrapportage te gebruiken, te
downloaden via het ‘Digitaal Loket/Subsidies’ (www.noord
holland.nl);
-

-

Het niet nakomen van de aan deze garantstelling verbonden
verplichtingen door u kan tot gevolg hebben dat de garantstelling wordt
gewijzigd, ingetrokken of lager wordt vastgesteld.
Vaststelling
U bent verplicht om binnen drie maanden na afronding van de aanleg
van het netwerk een aanvraag tot het vaststellen van de garantstelling
in te dienen. Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving op
31 december 2020 zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval
uiterlijk op 1 april 2021 deze aanvraag tot vaststelling van de
garantstelling van u te ontvangen. Deze aanvraag dient u in elk geval te
voorzien van:
•

•
•
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een ondertekende opgave van de totale kosten en de verrichte
activiteiten. U dient hiervoor het format Opgave van kosten en/of
verrichte activiteiten te gebruiken, te downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl);
een schriftelijk verslag van de activiteiten;
een financiële verantwoording;
een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële
verslag op gesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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Een aanvraag om de garantstelling 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.
Mogelijke vergunningen
Mogelijk heeft u een (omgevings-)vergunning of een ontheffing nodig
voor uw project. Wij wijzen u erop 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
garantstelling betekent ook niet dat eventuele al ingediende aanvragen
voor een (omgevings-)vergunning of ontheffing automatisch zijn
goedgekeurd.
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 ontvanger van de garantstelling zoals
over het toepassen van een verlaging van de garantstelling 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 onder Verantwoordingssystematiek (www.noord
hoHandiI).
Voor de AGW en de De-minimisverordening verwijzen wij naar de
we bs ite rP1nr4Lni.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
directeur Concernzaken

Deze brief is Uigitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bijlage 1 berekening witte gebieden
Bijlage 2 berekening grijze gebieden

Voor de bezwaarclausule zie de volgende pagina.
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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 meet 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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