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Op 24 januari 2018 heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u een subsidie
verleend vanuit de POP3 regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw
Overijssel 2017 van maximaal € 129.295,60 voor uw project Biogas uit en voor Tubbergen.
Deze subsidie bestond voor € 64.647,80 uit een EU-bijdrage en voor € 64.647,80 uit een
provinciale bijdrage.
Naar nu blijkt had deze subsidie niet vanuit de POP3 regeling verleend had mogen worden.
Daarom herzien wij deze eerdere beschikking. Wij hebben besloten het besluit van RVO van
24 januari 2018 te herzien.
U ontvangt een subsidie van maximaal € 129.295,60.
Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het
project Biogas uit en voor Tubbergen. Met dit project wilt u de koppeling van een mono-

mestvergister met een lokale energieverbruiker beproeven en demonstreren.
In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden
die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.
U ontvangt nu nog geen bedrag
U kunt ons vragen een deel van de subsidie alvast te betalen zodra u ons een kopie stuurt van
de vergunning(en) die u nog nodig heeft. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw
uitgavenplanning. U maakt hierbij gebruik van het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek.
U vindt dit formulier op overijssel.nl/subsidie.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze
bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.
Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de
voorwaarden heeft voldaan.

Bijlagen

Datum verzending
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Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2020 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage
vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.
Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij
de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze
brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de
voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt,
kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag
beoordeeld hebben.
Voorwaarden die horen bij de subsidie
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1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
a. Aanschaf en installatie van een speciale biogasleiding;
b. Aanschaf en installatie 2 biogas CV installaties;
c. Aanschaf en installatie van een heetwaterbuffer;
d. Het koppelen van deze biogasleiding met het zwembad, zodat het zwembad dit kan
gebruiken voor de verwarming;
Dit resulteert in het gebruik van jaarlijks 200.000 – 230.000 m³ biogas op de locatie van het
zwembad.
Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de
subsidieperiode van 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2019. U bent nog niet
begonnen met de activiteiten.
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2. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier
‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert
dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of
komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!
3. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten
heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een urenadministratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder
te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de
subsidie.
4. U dient vóór 1 april 2020 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor
de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.
U voegt een verantwoording van de kosten bij. Uit die kostenverantwoording blijken de
werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke
financiering daarvan, verdeeld naar:
- de loonkosten per medewerker in loondienst, met het uurtarief dat daar bij hoort;
- de afschrijvingskosten voor elke machine of apparaat, in verhouding tot het gebruik ervan
voor de activiteiten;
- de kosten van andere organisaties of personen buiten uw eigen organisatie (kosten
derden), inclusief de facturen en betaalbewijzen hiervan.
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Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u getal 40% van de
werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende
subsidiebedrag.
5. U zorgt ervoor dat de activiteit of de resultaten in stand blijven
Wij vinden het belangrijk dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt en de resultaten
daarvan in stand houdt. Ook na afloop van de subsidieperiode. Dat is namelijk een van de
redenen waarom u subsidie heeft gekregen. Deze voorwaarde geldt voor een periode van
5 jaar na afloop van de subsidieperiode.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
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U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels
- de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
- de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
- de Algemene bepalingen en artikel 41 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening
(AGVV). Dit omdat:
a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde
activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niettoegestane of onrechtmatige staatssteun;
en aan ons beleid en onze begroting van 2019.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
Dit omdat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 41 van de Verordening (EU)
nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De subsidie voldoet aan
die regels uit de AGVV omdat:
- u de subsidie ontvangt voor nieuwe investeringen ter bevordering van energie uit
hernieuwbare energiebronnen;
- bij de berekening van de subsidie alleen de kosten van de investering betrokken zijn die als
een afzonderlijke investering vast te stellen zijn (overeenkomstig artikel 41 lid zes sub a);
- de subsidie verstrekt is voor een nieuwe installatie die nog niet in bedrijf is gekomen;
- de subsidie onafhankelijk is van de productie;
- er geen sprake is van subsidie voor biobrandstoffen waarvoor een leverings- of
bijmengverplichting geldt;
- de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer
bedraagt dan 40% van de in aanmerking komende kosten. Dit blijkt uit uw ingediende
aanvraag. Als u voor deze activiteiten nog meer overheidsbijdragen ontvangt, kan dit tot
verlaging van onze subsidie leiden.
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt getal 40% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in
aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 129.295,60.
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De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteit
Soort kosten
loonkosten
kosten derden

Kosten
begroting
35.000
288.239

Verleende
subsidie
129.295,60

Totaal

323.239

129.295,60

Eventuele toelichting
40%
De kosten zijn in
overeenstemming met artikel 41
lid 6 (a) en 7(a) van de AGVV

De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering
duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen,
welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u
achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.
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U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee
voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest
u hoe u bezwaar kunt maken.
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Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons
krijgt.
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Nog een vergunning nodig?
Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van
toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.
Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft.
Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de
voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.
Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een
voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

