3. Stukken over
subsidieverlening
OCAP-projecten De
Kwakel en liquifier/
minigrids

Overzicht CO2 /glastuinbouw projecten – subsidies buiten UVR
Project

Wat wordt gerealiseerd?

OCAP aftakking naar
PrimA4a

In uitvoering.
Aftakking (leiding) van de OCAP
hoofdleiding naar PrimA4a
glastuinbouwgebied.

OCAP CO2 levering De
Kwakel

Via aantakking op OCAP leiding
(doortrekken aftakking van
PrimA4a naar De Kwakel) wordt
CO2 beschikbaar gesteld aan
glastuinbouw bij De Kwakel.
Onderdeel is een nieuw
compressorstation bij Alco
(Rotterdam) om extra levering
(dit betreft biogene CO2) van
CO2 te kunnen garanderen.
Een vervloeiingsinstallatie voor
het vervloeien van de CO2 die
uit de OCAP leiding wordt
gehaald. Die installatie komt
mogelijk bij de AEB (haven
Amsterdam), omdat er in een
later project AEB zelf CO2 zal
afvangen en in de OCAP zal
pompen. (NB, dit latere project
vormt nu geen onderdeel uit
van dit project).
Wat wel een onderdeel is van
het project, is het realiseren van
een lokaal distributienetwerk bij
Alton en Het Grootslag,
aangezien deze gebieden de
vloeibare CO2 gaan afnemen. Dit
gaat concreet over een
opslagtank, verdamper,
leidingen, etc.
Gaat om twee biomassa
vergisters: van HVC
Middenmeer (Wieringermeer,
nabij Agriport A7) en De
Meerlanden (nabij Hoofddorp,
nabij PrimA4a). Voor HVC
Middenmeer wordt een CO2
afvanginstallatie gebouwd. De
CO2 wordt via een leiding
getransporteerd naar Agriport
A7 (afnemende partij via ECW).
Gaat om seizoensgebonden CO2
levering.
Voor Meerlanden is er al een
afvanginstallatie maar wordt er
een leiding aangelegd om de
afgevangen CO2 in de OCAP
leiding te pompen (afnemers
zijn glastuinbouw PrimA4a).
Omdat de OCAP-leiding ook als

OCAP/AEB
vervloeiings-installatie
CO2 bij AEB + lokaal
CO2 netwerk voor
Alton en Het Grootslag

CO2 afvangst en
transport biomassa
vergisters HVC
Middenmeer en
Meerlanden

eigenaar
project

subsidie

periode

€ 6 mln (waarvan € 5,4
voor OCAP leiding, rest
voor andere
duurzaamheidsprojecten. Gaat om oude
ILG (rijks)middelen waar
PNH en H’meer over kon
beslissen.
€ 4 mln is gereserveerd
Totale investering van
€ 27,8 mln (de
investering in het
compressorstation bij
Rotterdam is € 13,8 mln.

Subsidie toegekend
rond 2013.
Oplevering project in
2018/2019.
Staatssteuntoets is al
geweest (via
Haarlemmermeer).

OCAP (dochter
van Linde Gas)

€ 3 mln
(projectplan/business
case moet nog geleverd
worden)

Subsidieaanvraag en
toekenning in 2018.
Europese
staatssteuntoets
moet nog worden
uitgevoerd.
Begroting:
zomernota 2018 (lijst
subsidie buiten UVR)

HVC en De
Meerlanden

€ 1,5 mln
(in geleverde
projectbeschrijving en
beknopte business case
is er ongeveer een 50-50
verdeling van
Middenmeer € 0,75 mln
en Meerlanden € 0,75
mln). Gaat om 50% van
de investeringskosten.

Subsidieaanvraag en
toekenning in 2018.
Europese
staatssteuntoets
moet nog worden
uitgevoerd.
Begroting:
zomernota 2018 (lijst
subsidie buiten UVR)

OCAP (subsidie
aan
Haarlemmermeer)

OCAP (dochter
van Linde Gas)

contact
persoon

Subsidieaanvraag en
toekenning in 2018.
Europese
staatssteuntoets
moet nog worden
uitgevoerd.
Begroting: staat op
lijst subsidies buiten
UVR.

een opslagbuffer werkt, gaat
het om jaarrond CO2 levering.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

)
Subsidia;

)

RE: afstemmen email CO2 in tiatiefnemers i.r.t. staatsteuntraject EU
donderdag 26 april 2018 12:50:58

Dag
Dank voor delen conceptbericht voor initiatiefnemers CO2 projecten
Hierbij reactie van
en mij
De focus ligt (in concept bericht) op het opleveren van een uitgewerkt projectplan waarop een staatssteun analyse mogelijk is
Voorsorterend op soepel opstellen subsidiebeschikking, later in het traject, de volgende aandachtspunten;
Essentiele documenten;
- Begroting project (gespecificeerd; toelichting op opgevoerde kosten)
- Financieringsplan project
- Planning van uitvoering project (start en geschatte einddatum, fasering)
De formele subsidieaanvraag kan later in het traject (uiterlijk oktober) ingediend worden voorafgaand aan opstellen en routing beschikking in november
Dit betreft in elk geval;
- Aanvraagformulier subsidie; ondertekend en met aangegeven verplichte bijlagen
- Projectinformatie (formulier) bij subsidieaanvraag
- Bijlagen o a Begroting project, Financieringsplan en Planning (zie hierboven)
Enkele vragen:
1) In je e-mail benoem je 4 projecten of 4 projectlocaties Worden HVC Middenmeer en Meerlanden Haarlemmermeer als één (1) project aangeleverd of separaat voor
subsidieverlening?
Voor de analyse op staatssteun zijn het 4 projectplannen voorzien van projectnaam, dus 4 aparte beschrijvingen van activiteiten
2) Hoe is de samenwerking tussen de bedrijven HVC en Meerlanden onderling geregeld?
3) Is er voor HVC en Meerlanden zicht op de toekomst als deze projecten (geprojecteerd) verlieslijdend zijn tot in 2031? Dit is een vraag die in het beleidsadvies voor
subsidieverlening beantwoord dient te worden
Inzicht in de projecten op de langere termijn? Als de exploitatie verliesgevend zou blijven, stoppen HVC en OCAP met de verplaatsing en verkoop van CO2 op termijn?
4) Is de AGVV op projecten van toepassing? Voor welke onderdelen zijn vrijstellingen? Artikel 47? Recycling van afval?
Vr Groet,
Van:
| Subsidia
Verzonden: woensdag 25 april 2018 12:36
Aan:
)
CC:
Onderwerp: Re: afstemmen email CO2 initiatiefnemers i r t staatsteuntraject EU
Beste
,
Ik heb nog een paar opmerkingen:
1 Dat dit een gewenste planning is We hebben geen invloed op de planning van de Europese Commissie
2 Dat een week later wat mij betreft niet onoverkomelijk is
Groet,

)

06
Op 25 apr 2018 om 12:13 heeft

@noord-holland nl> het volgende geschreven:

Beste collega’s,
Onderstaande e-mail wil ik graag deze week nog uitsturen richting de initiatiefnemers van de vier CO2 projecten.
Graag jullie feed back op de tekst/inhoud van de mail.
Gr,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Onderwerp mail: Toelichting en afstemming staatssteuntraject CO2 projecten Noord-Holland: deadline concretiseren def projectplannen 8 mei a.s.
Beste
en
(@
: of andere contactpersoon Meerlanden?),
De provincie Noord-Holland maakt zich op voor de Europese staatssteuntoetsen van vier projecten:
· OCAP De Kwakel
· OCAP vervloeien bij AEB en lokale infrastructuur bij Alton en Het Grootslag
· HVC Middenmeer
· Meerlanden Haarlemmermeer
Dat vraagt van de provincie maar zeker ook van jullie een enorme inzet om ervoor te zorgen eind dit jaar een evt. subsidiebeschikking te kunnen afgeven.
Wij hebben daarom
van Subsidia gevraagd ons te ondersteunen bij dit proces.
Planning
Om aan te geven wat de strakke planning is heb ik hieronder een tijdbalk opgenomen. Deze geeft de deadlines aan in 2018. Een race tegen de klok dus,
met hollen en stilstaan.
jan
Motie
110
GS

feb
Gesprekken
met
initiatiefnemers
opstarten

mrt
Inzet
motie
110
PS

apr
Projectplannen
concretiseren
+ 100%
commitment
alle partijen

mei
8 mei
Projectplannen
liggen klaar voor
staatststeunanalyse
(plannen kunnen
hierna niet meer
aangepast worden
dus definitieve
verhaal+begroting)
PNH Zomernota +
buiten UVR

juni
1 juni
prenotificering
EU vier
projecten
Alle dossiers
compleet
aanleveren bij
BZK (SANI)

juli
Begin juli
vragen vanuit
BZK
beantwoorden
Eind juli
hopelijk
besluit BZK om
te notificeren

aug
Reces
EU

sept
Begin sept
notificeren
(minimaal
2
maanden)

okt
Eind okt
uitspraak EU
over
staatsteuntoets

nov
Begin nov beschikking
afd. Subsidies.
Dat kan alleen omdat
de provinciale
subsidiemedewerkers
en hun collega s
hiervoor op voorhand
tijd reserveren en
voorwerk hebben
kunnen doen.

dec
5 dec
provinciale
afsluiting
begrotingsjaar
2018

In deze periode van april tot 8 mei a.s. moeten de vier projectplannen worden geconcretiseerd naar de 100% versies. Precies in de meivakantie, dat
realiseren we ons, maar gelukkig is de meeste informatie al wel beschikbaar. Een 100% versie betekent inhoudelijk dat op onderstaande
vragen/onderwerpen in het projectplan wordt ingegaan (zie opsomming puntenlijst projectplannen). Graag jullie inzet en check daarop.
Als het niet lukt om de projecten op 8 mei a s. in de 100% versie te hebben moeten we helaas samen constateren dat de uitvoeringsgereedheid van het
project te rooskleurig is ingeschat. We nemen dat project dan niet mee in dit traject.
Puntenlijst projectplannen:
· Technisch-inhoudelijke beschrijving van de investering op onderdelen
· Is dit een demonstratie van een nieuwe technologie? Zo ja, vloeit het dan voort uit R&D-werkzaamheden van de aanvrager?
· Welke onderneming(en) investeren in het project?
· Wat is de locatie? Lay-out aanleveren
· Welke andere ondernemingen doen noodzakelijke investeringen buiten het subsidiabele project om, die nodig zijn om CO2 van uitstoot naar consumptie

te krijgen?
· Welke onderneming(en) is/zijn eigenaar van de CO2 bron
· Technisch-inhoudelijke beschrijving van de CO2 bron
· Zijn er andere subsidies ontvangen?
· Levert CO2-uitkoppeling nog andere voordelen op?
· Marktanalyse: vraag naar CO2, prognose levering en omzet
· Prijsvorming en prijzen inkoop, transport en distributie (verkoopprijs) CO2.
· Aan welke onderneming(en) wordt geleverd?
· Zijn dit bestaande ondernemingen? Moeten ze zich nog vestigen?
· Op welke wijze ontstaat er een milieuvoordeel als gevolg van dit project?
· Hoe groot is dit milieuvoordeel op jaarbasis?
· Op basis van welk intern criterium wordt besloten dat het project wordt gerealiseerd/de investering wordt gepleegd.
· Cashflowmodel ex rente, afschrijvingen en interne doorbelastingen, met en zonder subsidie.
· Risicoparagraaf.

Als jullie over bovenstaande puntenlijst nog een nadere toelichting willen hebben kunnen jullie terecht bij
(Subsidia - Tel +
gaat dus niet de projectplannen schrijven, hij kan wel tegenlezen en goede aanwijzingen geven voor verbetering.
) Maar
Voor het opstellen van de staatsteunanalyses van de vier projecten en de beleidsmatige onderbouwing daarvan staat de periode van 8 mei t/m 1 juni.
Daarna start het EU traject, inhoudelijk gaan we dan ook niets meer aanpassen in de projectplannen. We zetten juist in op versnelling richting de
notificatie. Voor vragen vanuit BZK en EU willen we jullie daarom ook vragen stand-by te staan tijdens het EU traject om eventuele toelichtingen te geven
in Den Haag of Brussel en schriftelijk vragen te beantwoorden. De coördinatie daarvan za
ook op zich nemen.
en ik zijn uiteraard ook voor jullie beschikbaar voor vragen of om mee te sparren.
Met vriendelijke groeten,

Beleidsmedewerker landbouw – Regionale Economie en Erfgoed
T (023)
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl
Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

@subsidia.nl;
Aandachtspunten / vragen bij projectvoorstel CO2 levering De Kwakel
dinsdag 22 mei 2018 12:21:32
image001.jpg

Beste
en
,
Bij het doornemen van de aangepaste versie (mei 2018) van projectvoorstel ‘OCAP CO2 levering
in De Kwakel’ zijn mij de volgende punten opgevallen;
Project OCAP CO2 levering in ‘De Kwakel’ (versie mei 2018)
Aandachtspunten / vragen:
a) 2.1 Duurzaamheidsambitie;
De vermelde besparingen geven geen tijdsindicatie. Over een periode van hoeveel tijd (jaar)
worden de 21 miljoen m3 gas bespaard en de ca 37,5 kton CO2 vermeden?
b) Zelfde vraag voor de 42 m3 gas besparing indien er een oplossing komt voor duurzame
warmte.
c) 2.2 Subsidieverzoek;
Er wordt 4 miljoen Euro subsidie aangevraagd. Onder 5.1 (Investeringen) is uitgewerkt wat de
totaal geschatte projectkosten zijn namelijk 27,23 miljoen Euro.
De aansluitingskosten worden door afnemers zelf betaald toch? Af 1,31 miljoen Euro
Hoe ziet de dekking van de begroting er verder uit?
Draagt Alco bij aan de noodzakelijke nieuwe compressie- en reinigingsinstallatie?
Welke kosten komen ten laste van OCAP (moederbedrijf Linde Gas) zelf?
Bij bespreking van een eerdere versie was er een “tekort” van 900.000 Euro. Wie neemt dit nu
voor zijn/haar rekening?
d) 2.4 Achtergrond bij het subsidieverzoek;
De hier genoemde circa 26 miljoen Euro wijkt af van het staatje onder 5.1 Investeringen.
Zit het verschil hem enkel in de aansluitingskosten welke buiten het project om worden
gedragen door afnemers van CO2?
e) Er wordt genoemd dat “…Vanuit deze basis kan de distributie-infrastructuur verder groeien
naar de overige glastuinbouwgebieden in Aalsmeer, zoals de Legmeerpolder en de
Schinkelpolder…” (onder 5.1 wordt ook Nieuw Amstel Oost genoemd als potentieel nieuw te
ontwikkelen glastuinbouw). De daarvoor genoemde voorwaarden zijn; (1) voldoende interesse in
die gebieden en (2) voldoende CO2 aanbod. M.i. is een belangrijke derde bereidheid en
capaciteit tot investering in uitbreiding van de distributie-infrastructuur naar die gebieden.
Indien er al enig zicht is dat aan deze drie voorwaarden in de toekomst voldaan gaat worden
geeft dat een (op zijn minst) ondersteunend argument voor realisatie van project CO2 levering
aan ‘De Kwakel’ (De Kwakel, Kudelstaart en Nieuwveen).
f) Onder 6.2 Rendementseis, onrendabele top en gevraagde subsidie
In de 2e alinea staat het volgende: “De subsidie dekt daarmee ca 15% van de investering voor
ontsluiting van de huidige glastuinbouw”.
Op blz. 3 van het projectdocument staat onder 2.4 vermeld: “De subsidie dekt daarmee ca 18%

van de investering bij ontsluiting van de glastuinbouw in De Kwakel, nabij Aalsmeer”.
Dit ‘verschil’ is verwarrend. Onder 6.2 staat tevens dat de ‘onrendabele top’ 4,9 miljoen Euro
bedraagt. Daarvan zou 4 miljoen Euro met de subsidie gedekt worden. Blijft de vraag hoe (door
wie) de 900.000 Euro ‘onrendabele top’ gedekt zal worden.
@
jij kan het best inschatten in hoeverre deze punten relevant zijn voor indienen van de
staatssteun melding.
Dit zijn vanuit oogpunt van subsidieverstrekking in elk geval aandachtspunten.
Formeel werk ik vandaag niet voor PNH. Morgen ben ik weer op kantoor.
Met vriendelijke groet,
Subsidieverlener A / Adviseur Subsidies
T (023)
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

@subsidia.nl"
CO2projecten glastuinbouw
dinsdag 22 mei 2018 18:27:21
image001.jpg

Hallo
Hierbij nog een reactie vanuit Subsidies over de 3 projecten CO2 naar de glastuinbouw.
- Graag alle relevante info per aanvraag (tezijnertijd) aanleveren (dus formulieren + de
projectplannen en financieringen), voorzien van goede namen.
HVC Middenmeer – GFT vergisting Koggenrandweg, CO2benutting voor de glastuinbouw –
gevraagde subsidie € 794.000,- Aandeelhouders in HVC zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Betekent de in
de eerste jaren verliesgevende casus dat gemeenten op het verlies zullen bijleggen? HVC
zet de winst in, plus de aandeelhouders staan garant. Wij overwegen om een
verplichting in de beschikking op te nemen over de intandhouding van het afvangen van
CO2 en levering aan de glastuinbouwsector tot een paar jaar na de afronding van het
project.
- HVC Middenmeer rekent met een opbrengst CO2 van € per ton. Er wordt in deze
businesscase gerekend met een hogere opbrengst per ton dan bij de locatie Rijsenhout
(€ - per ton CO2).
- Het OCAP-project (vloeistofmaker en minigrids CO2) doet hetzelfde als de extra
biomassavergister bij HVC Middenmeer: namelijk CO2 leveren aan de
glastuinbouwgebieden in het noorden. Is er zoveel behoefte? Maakt HVC ook gebruik
van het minigrid van OCAP? Verdere samenwerking mogelijk?
HVC Meerlanden H’meer Rijsenhout
CO2levering uit GFT-afval Meerlanden aan glastuinbouw- gevraagde subsidie € 706.000,- HVC Meerlanden rekent met een CO2-prijs (aan OCAP?) van €
per ton. De prijzen
(zowel inkoop, tussenlevering als verkoop) verschillen per aanvraag.
-

OCAP/Linde liquefier minigrids: gevraagde subsidie € 3.000.000,- Blijven Shell en Alco op de langere termijn beschikbaar als CO2-bron?
- Berekent ECW een bedrag voor de doorlevering?
Ik weet niet of voor jou alles duidelijk is, of dat je nog vragen wilt doorzetten naar OCAP of HVC.
Met vriendelijk groet,
– Sector Subsidies/Inkoop
T (023)
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

@subsidia.nl";
RE: Toelichting en afstemming staatssteuntraject CO2 projecten Noord-Holland: deadline concretiseren projectplannen 8 mei a.s.
donderdag 24 mei 2018 14:56:43
image001.jpg

Geachte meneer
Ten aanzien van het project OCAP/Linde liquefier minigrids: (gevraagde subsidie € 3.000.000,-) wil ik u graag nog een paar vragen stellen
- Blijven Shell en Alco op de langere termijn beschikbaar als CO2-bron?
- Berekent ECW een bedrag voor de doorlevering?
- Ziet u mogelijkheden tot samenwerking met een ander project, dat nu ook het prenotificatietraject ingaat, van HVC Middenmeer?
- Het geprognosticeerde rendement met subsidie is met
% lager dan de rendementseis van % Hoe pakt de investeringsbeslissing dan uit? Welke redenen zijn er
voor OCAP om toch te investeren?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden
Met vriendelijk groet,
– Sector Subsidies/Inkoop
T (023)
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www noord-holland nl
@noord-holland nl

Van:
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 09:00
Aan:
Subsidia ;
CC:
Onderwerp: Re: Toelichting en afstemming staatssteuntraject CO2 projecten Noord-Holland: deadline concretiseren projectplannen 8 mei a s
Beste
Ten aanzien van je vragen:
- Nee, we maken geen gebruik van groenfinanciering
- De kwekers zullen primair hun CO2 behoefte blijven dekken met rookgassen uit hun WKK of ketel, evt aangevuld op momenten met vloeibare CO2 per vrachtwagen
en in individuele tanks De “counterfactual situation” is dus volgens mij 1-op-1 gelijk aan de beschreven situatie in de staatsteun toets mbt de subsidie voor
PrimA4a
Is dit voldoende antwoord?
Met vriendelijke groet,
OCAP CO2 BV

Van
@subsidia.nl>
Datum: woensdag 9 mei 2018 om 11:14
@noord-holland.nl>
Aan:
@ocap.nl>,
CC: "
@Noord-Holland.nl>,
@noord-holland.nl>,
@noord-holland.nl>, "
@Noord-Holland.nl>, "
@noord-holland.nl>,
@linde com>
Onderwerp: RE: Toelichting en afstemming staatssteuntraject CO2 projecten Noord-Holland: deadline concretiseren projectplannen 8 mei a.s.
Caution: The identity of the sender of this message could not be verified as it originates from the Internet Please pay attention!
Beste
Ik heb nog de volgende vragen, over beide subsidieaanvragen:
- Wordt er gebruik gemaakt van Groenfinanciering?
- Wat is de referentiesituatie (counterfactual situation), met andere woorden: welke investeringen moeten kwekers doen om zelfstandig in hun CO2 te voorzien?
Graag zou ik hierop uiterlijk eind volgende week antwoord van je ontvangen
Met vriendelijke groet,
Subsidia - Postbus 68 - 7620 AB - BORNE
Tel + 31
- LinkedIn

Van:
@ocap nl>
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 16:16
Aan:
@noord-holland nl>
CC:
@subsidia nl>;
@Noord-Holland nl>;
@noord-holland nl>;
@noord-holland nl>;
@Noord-Holland nl>;
@noord-holland nl>;
@linde com>
Onderwerp: Re: Toelichting en afstemming staatssteuntraject CO2 projecten Noord-Holland: deadline concretiseren projectplannen 8 mei a s
Beste
Bijgaand een update van de aanvraag mbt “OCAP CO2 levering in De Kwakel” naar aanleiding van ons gesprek een aantal weken geleden en tevens de cashflow overzichten
met/zonder subsidie in pdf Volgens mij geeft het document de beschrijving op de gevraagde punten Als er nog wat mist, dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,
OCAP CO2 BV

Van: "
@noord-holland.nl>
Datum: donderdag 26 april 2018 om 17:34
@hvcgroep.nl>
@meerlanden.nl>
Aan
@ocap.nl>
CC:
@subsidia.nl>, "
@Noord-Holland.nl>, "
holland.nl>, "
@noord-holland.nl>,
@Noord-Holland.nl>, "
@noord-holland nl>
Onderwerp: Toelichting en afstemming staatssteuntraject CO2 projecten Noord-Holland: deadline concretiseren projectplannen 8 mei a s.
Caution: The identity of the sender of this message could not be verified as it originates from the Internet Please pay attention!
Beste
en
,
De provincie Noord-Holland maakt zich op voor de Europese staatssteuntoetsen van vier projecten:
· OCAP De Kwakel

@noord-

· OCAP vervloeien bij AEB en lokale infrastructuur bij Alton en Het Grootslag
· HVC Middenmeer
· Meerlanden Haarlemmermeer

Dat vraagt van de provincie maar zeker ook van jullie een enorme inzet om ervoor te zorgen eind dit jaar een evt. subsidiebeschikking te kunnen afgeven.
Wij hebben daarom
van Subsidia gevraagd ons te ondersteunen bij dit proces.
NB: De HVC en Meerlanden projecten zien wij als twee losse subsidieaanvragen. Beiden moeten dus apart een projectplan indienen. Simpele reden daarvoor is
dat er twee projecteigenaren zijn die afzonderlijk verantwoordelijkheid dragen voor de projectresultaten.
Gewenste planning (we hebben geen invloed op de planning van de Europese Commissie)
Om aan te geven wat de strakke planning is heb ik hieronder een tijdbalk opgenomen. Deze geeft de deadlines aan in 2018. Een race tegen de klok dus, met
hollen en stilstaan.
jan
Motie
110
GS

feb
Gesprekken
met
initiatiefnemers
opstarten

mrt
Inzet
motie
110
PS

apr
Projectplannen
concretiseren
+ 100%
commitment
alle partijen

mei
8 mei:
Projectplannen
liggen klaar voor
staatststeunanalyse
(plannen kunnen
hierna niet meer
aangepast worden,
dus definitieve
verhaal+begroting)
PNH Zomernota +
buiten UVR

juni
1 juni:
prenotificering
EU vier
projecten
Alle dossiers
compleet
aanleveren bij
BZK (SAN )

juli
Begin juli
vragen vanuit
BZK
beantwoorden
Eind juli:
hopelijk
besluit BZK om
te notificeren

aug
Reces
EU

sept
Begin sept:
notificeren
(minimaal
2
maanden)

okt
Eind okt
uitspraak EU
over
staatsteuntoets

nov
Begin nov beschikking
afd Subsidies
Dat kan alleen omdat
de provinciale
subsidiemedewerkers
en hun collega s
hiervoor op voorhand
tijd reserveren en
voorwerk hebben
kunnen doen

dec
5 dec
provinciale
afsluiting
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In deze periode van april tot 8 mei a.s. moeten de vier projectplannen worden geconcretiseerd naar de 100% versies. Precies in de meivakantie, dat
realiseren we ons, maar gelukkig is de meeste informatie al wel beschikbaar. Voor
is een paar dagen later ook niet onoverkomelijk, maar dan graag
wel in afstemming met hem. Een 100% versie betekent inhoudelijk dat op onderstaande vragen/onderwerpen in het projectplan wordt ingegaan (zie
opsomming puntenlijst projectplannen). Graag jullie inzet en check daarop. Immers hoe beter het projectplan/business case is, des te meer kans er is op
een positieve uitslag vanuit de EU. Het moet een plan zijn waar de projecteigenaar comfort bij heeft en bedenk dat de beoordelaars allergisch zijn voor
tussentijdse wijzigingen.
Als het niet lukt om de projecten op 8 mei a s. in de 100% versie te hebben moeten we helaas samen constateren dat de uitvoeringsgereedheid van het project
te rooskleurig is ingeschat. We nemen dat project dan niet mee in dit traject. In overleg met de initiatiefnemer wordt dan afgestemd of uitstel of afstel aan de
orde is.
Puntenlijst projectplannen:
· Technisch-inhoudelijke beschrijving van de investering op onderdelen
· Is dit een demonstratie van een nieuwe technologie? Zo ja, vloeit het dan voort uit R&D-werkzaamheden van de aanvrager?
· Welke onderneming(en) investeren in het project?
· Wat is de locatie? Lay-out aanleveren
· Welke andere ondernemingen doen noodzakelijke investeringen buiten het subsidiabele project om, die nodig zijn om CO2 van uitstoot naar consumptie te
krijgen?
· Welke onderneming(en) is/zijn eigenaar van de CO2 bron
· Technisch-inhoudelijke beschrijving van de CO2 bron
· Zijn er andere subsidies ontvangen?
· Levert CO2-uitkoppeling nog andere voordelen op?
· Marktanalyse: vraag naar CO2, prognose levering en omzet
· Prijsvorming en prijzen inkoop, transport en distributie (verkoopprijs) CO2.
· Aan welke onderneming(en) wordt geleverd?
· Zijn dit bestaande ondernemingen? Moeten ze zich nog vestigen?
· Op welke wijze ontstaat er een milieuvoordeel als gevolg van dit project?
· Hoe groot is dit milieuvoordeel op jaarbasis?
· Op basis van welk intern criterium wordt besloten dat het project wordt gerealiseerd/de investering wordt gepleegd.
· Cashflowmodel ex rente, afschrijvingen en interne doorbelastingen, met en zonder subsidie.
· Risicoparagraaf.
Als jullie over bovenstaande puntenlijst nog een nadere toelichting willen hebben kunnen jullie terecht bij
(Subsidia - Tel +
).
Maar
gaat dus niet de projectplannen schrijven, hij kan wel tegenlezen en goede aanwijzingen geven voor verbetering.
Voor het opstellen van de staatsteunanalyses van de vier projecten en de beleidsmatige onderbouwing daarvan staat de periode van 8 mei t/m 1 juni Daarna
start het EU traject, inhoudelijk gaan we dan ook niets meer aanpassen in de projectplannen. We zetten juist in op versnelling richting de notificatie. Voor vragen
vanuit BZK en EU willen we jullie daarom ook vragen stand-by te staan tijdens het EU traject om eventuele toelichtingen te geven in Den Haag of Brussel en
schriftelijk vragen te beantwoorden. De coördinatie daarvan zal
ook op zich nemen.
Subsidiebeschikking Noord-Holland
Voorsorterend op het soepel opstellen van de provinciale subsidiebeschikking dit jaar, kan uiterlijk in oktober 2018 de formele subsidieaanvraag ingediend
worden, voorafgaand aan opstellen en routing beschikking in november. De subsidieaanvraag bestaat uit:
- Aanvraagformulier subsidie; ondertekend en met aangegeven verplichte bijlagen.
- Projectinformatie (formulier) bij subsidieaanvraag.
- Bijlagen o.a. Begroting project, Financieringsplan en Planning (zie hierboven).
We zien uit naar een fijne samenwerking de komende maanden en hopen op een gunstige beoordeling van de projecten.
Hans en ik zijn uiteraard ook voor jullie beschikbaar voor vragen of om mee te sparren.
Met vriendelijke groeten, namens

Beleidsmedewerker landbouw – Regionale Economie en Erfgoed
T (023)
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl
Aan d t bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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Van:
Verzonden: maandag 4 juni 2018 20:02
Aan:
| Subsidia
CC:
Onderwerp: Re: PN-notities
Hallo
De documenten zien er goed uit, paar opmerkingen in beide documenten bijgaand.
Met vriendelijke groet,
OCAP CO2 BV

Van:
@noord-holland.nl>
Datum: donderdag 31 mei 2018 om 18:24
Aan:
@subsidia.nl>,
@ocap.nl>
CC: "
@noord-holland.nl>,
@noord-holland.nl>,
"
@noord-holland.nl>,
@Noord-Holland.nl>
Onderwerp: RE: PN-notities

@Noord-Holland.nl>,

Caution: The identity of the sender of this message could not be verified as it originates
from the Internet. Please pay attention!
Dag
In document voor OCAP De Kwakel staat op pagina 1 als bedrag € 3 million. Dit moet € 4 million
zijn.
Vr. Groet,

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Van:
@subsidia.nl>
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 15:07
Aan:
@ocap.nl>
CC:
@noord-holland.nl>;
@noord-holland.nl>;
@Noord-Holland.nl>;
@noord-holland.nl>;
@noordholland.nl>;
@Noord-Holland.nl>
Onderwerp: PN-notities
Hoi
,
Bijgaand ontvang je de PN-notities. Zou je deze willen doornemen en opmerkingen aan mij
doorgeven?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Subsidia - Postbus 68 - 7620 AB - BORNE
Tel + 31
- LinkedIn

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is
provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended
recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its
attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you
have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail
and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise
from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus
software...

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Beste

@meerlanden.nl;
Subsidia
subsidies CO2/glastuinbouwprojecten
maandag 24 september 2018 16:06:00
image001.jpg
image004.png

en

Zoals jullie weten, zijn wij (provincie Noord-Holland, de beoogde subsidieverlener) bezig met de
EU om een staatssteunontheffing te verkrijgen op subsidieverlening aan jullie CO2/glastuinbouw
projecten. Daarvoor zijn we ook in Brussel geweest. Wij hebben de subsidiebedragen
opgenomen in onze begroting, maar alleen met EU ontheffing kunnen wij jullie subsidie verlenen
en uiteraard moeten wij de aanvragen nog officieel beoordelen.
‘Brussel’ heeft nog wat vragen en gaat die binnenkort aan ons mailen.
Die vragen komen neer op (1) meer inzicht geven in de markt (concurrentie) voor vloeibare CO2,
(2) meer inzicht geven in de CO2 balans van de projecten (verhouding tussen CO2 uitstoot
besparing en nieuwe CO2 uitstoot als gevolg van gebruik van elektriciteit bij afvangst en vervoer
CO2 over de weg. Daarnaast waren er ook vragen over het verschil tussen de uitgangspunten
van de business cases van Meerlanden en HVC, toch in essentie soortgelijke bedrijven.
Als wij die beantwoord hebben, zal het officiële notificatietraject van start gaan. Wij gaan er
vanuit dat dit binnen twee weken zal gebeuren. Het notificatietraject kan maximaal twee
maanden duren. Ze hebben zich positief opgesteld en hebben gezegd dat ze hun best gaan doen
om tijdig de procedure af te ronden. Onze planning is dat we eind november de officiële
goedkeuring binnen hebben en de subsidieverlening dit jaar nog kunnen afronden. Bij ons sluit
de administratie begin december.
In onze administratie hebben we alleen een subsidieaanvraag binnen van De Meerlanden.
, gegeven de veranderde business case voor dit project, is de vraag aan jou of je deze
subsidieaanvraag gaat intrekken en een nieuwe gaat indienen? Neem s.v.p. contact met mij op
bij twijfel of als je daar vragen over hebt.
Voor
en
: we hebben nog geen subsidieaanvraag voor jullie projecten ontvangen.
Graag ontvangen wij deze zodat ze alvast beoordeeld kunnen worden, in afwachting van de
goedkeuring uit Brussel.
Voor iedereen geldt: wij ontvangen deze subsidieaanvragen graag in oktober om alles tijdig te
kunnen afronden. Wacht er niet te lang mee, anders komen wij in de knel. Wellicht ten
overvloede: goedkeuring vanuit Brussel betekent niet automatisch dat wij subsidie moeten
geven, het betekent alleen dat wij het mogen geven. Wij moeten e.e.a. zelf beoordelen en zijn
en blijven eindverantwoordelijk.
Nogmaals de subsidieprocedure:
Wij kennen een procedure waarbij je aanvraagformulieren moet gebruiken (voor een subsidie
buiten uitvoeringsregeling, dat is hier het geval), en de bijlage projectinformatie subsidie buiten
uitvoeringsregeling. Ik zou daar ook de business case bij doen en andere projectinformatie die
nuttig kan zijn. Voor vragen daarover:
of
in de cc.

Vriendelijke groet,

Beleidsadviseur economie
Sector Regionale Economie en Erfgoed
Provincie Noord-Holland
T(
M0
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

cid:image001.jpg@01D3CB4D.944EF840

van de EU Commissie d.d. 6 december 2018?
Dus voor 6 februari 2019.
OCAP BV heeft in haar (concept) aanvraag vermeld geen voorschot te wensen (direct bij
verlening).
Graag jullie bijdragen / reactie.
Alvast dank
Met vriendelijke groet,

Subsidieverlener A / Adviseur Subsidies
T (023)
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
@noord-holland.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 10:27
Aan:
Onderwerp: FW: Besluit De Kwakel
Hierbij het besluit van goedkeuring van de EU over onze staatssteun aan de Kwakel.
Van:
@subsidia.nl>
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 09:27
Aan:
@Noord-Holland.nl>;
@noord-holland.nl>;
@ocap.nl>
Onderwerp: FW: Besluit De Kwakel
Beste
,
en
Gefeliciteerd, zie bijgaand het gisteren door de Commissie afgegeven besluit. Wel graag prudent
mee omgaan, zie ook hieronder.
: het subsidiebedrag van €4 miljoen is in randnummer 30 opgenomen.
We hebben tot uiterlijk 25 december de tijd om de Commissie aan te geven of en zo ja welke
gegevens geheim moeten blijven en uit de uiteindelijke publieke versie van dit besluit moeten
worden verwijderd. Verzoeken tot geheimhoudhouding van informatie moeten gemotiveerd
worden ingediend bij de Commissie. Zie hiervoor punt 27 uit de “mededeling van de Commissie
over geheimhouding bij beschikkingen inzake staatssteun”.
: kun jij aangeven welke gegevens het liefst geheim blijven?
Met vriendelijke groeten,

Postbus 68, 7620 AB BORNE
T 06
@subsidia.nl

