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Onderwerp: besluit subsidieaanvraag Waterstofhub Twente

Geachte

,

Op 22 november 2019 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 294.480,-. In
deze brief leest u ons besluit.
U ontvangt een subsidie van maximaal € 294.480,-.
Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van project Waterstofhub
Twente. Dit project heeft het volgende doel: De Waterstofhub is partner van het MKB bedrijfsleven in de
toegepaste waterstoftechnologie. Ondernemers worden geholpen om hun bedrijf en product
toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de ondersteuning richt zich op het bouwen van
nieuwe (cross-sectorale) ketens en het ondersteunen van de nieuwe samenwerkingsverbanden in
projecten. Hoewel de hub een privaat initiatief is, richt u zich nadrukkelijk op samenwerkingsverbanden
tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Door de samenwerkingsverbanden te faciliteren, versnelt u
innovaties. Met de concrete projecten, ontmoetingen en kennisuitwisseling draagt u bij aan de
energietransitie en een duurzame economie.
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 alvast een bedrag van € 147.240,De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
Het volgende bedrag kunt u aanvragen als u ons het verslag over de uitvoering van de activiteiten stuurt.
In de bijlage leest u waarover en voor wanneer u moet rapporteren en welk maximale voorschotbedrag u
kunt aanvragen. Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u de activiteiten
heeft uitgevoerd en aan de subsidieverplichtingen heeft voldaan.
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.

Datum verzending

besluit subsidieaanvraag

Stuur uw eindverslag vóór 22 februari 2023 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,

,
teamleider Subsidieverlening
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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
1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
Het opzetten van de waterstofhub zodat deze op verschillende manieren bijdraagt aan innovatie in de
waterstoftechnologie en energietransitie:
• Begeleiding van gezamenlijke innovatieprojecten in de pilot- en
testfase;
• Begeleiding van pilot- en testprojecten naar opschaling;
• Aanwezigheid van gespecialiseerde laboratorium en testruimtes;
• In een latere fase productie van waterstof op basis van groene (zonne-) energie;
• In een eerste fase beschikbaarheid van waterstof t.b.v. de pilots;
• Zorgen voor kennisontwikkeling en uitwisseling i.s.m. het onderwijs;

Koppeling met expertise uit het netwerk bij vraagstukken.
Uw subsidieaanvraag en de wijziging daarvan is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten
uit in de subsidieperiode van 22 november 2019 tot en met 22 november 2022.
Naast de standaardverplichtingen gelden aanvullend de volgende verplichtingen:

Bij de ontwikkeling van projecten streeft u naar een sluitende business case, waarbij er
gestreefd wordt naar andere financiering dan van de provincie. EFO blijft tot de mogelijkheden
horen.

Bij de ontwikkeling van projecten maakt u gebruik van inhoudelijk experts om tot een goede
afweging te komen (m.b.v. bijvoorbeeld het landelijk afwegingskader van de TKI Gas) welke
projecten wel en niet ontwikkeld worden.
Deze subsidie is een eenmalige bijdrage. Dit biedt geen garantie op meer subsidie in de toekomst. De
provincie heeft de rol van subsidieverstrekker. De inzet vanuit de provincie voor de oprichting van de hub
zal na de zomer uitgefaseerd worden, tot uiterlijk eind 2020.
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 uren-administratie 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 jaarlijks voor 20 december een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie.
In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u
al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.
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Voor 20 december 2020 dient u daarnaast specifiek te rapporteren over in hoeverre:
 Benodigde vergunning(en) rond zijn, zoals een omgevingsvergunning;
 De opening van de hub formeel heeft plaatsgevonden;
 Groei van het aantal deelnemers aan de hub aantoonbaar is en overeen komt met begroting;
 De private partijen daadwerkelijk hun (financiële) toezegging hebben voldaan;
 De onderwijsbetrokkenheid programmatisch is geborgd in een programmatische aanpak;
 Meer dan één innovatief project voor de toepassing van waterstof als vervanger van fossiele
brandstof vormgegeven is en in uitvoering is.
Met de indiening van deze tussenrapportage kunt u een voorschot aanvragen van maximaal € 88.344,-.
Bij een positieve beoordeling van de tussenrapportage kunnen wij tot verlening van dit voorschot
overgaan.
Voor 20 december 2021 dient u daarnaast specifiek te rapporteren over in hoeverre:
 De eerste resultaten van projecten zichtbaar zijn;
 De hub aantoonbaar is gegroeid, zoals beoogd in de begroting;
 De nieuwe partijen eveneens voldoen aan hun financiële bijdrage.
Met de indiening van deze tussenrapportage kunt u een voorschot aanvragen van maximaal € 29.448,-.
De beoordeling van deze tussenrapportages gelden als een go/no go-moment. Dit betekent dat indien
niet of onvoldoende voldaan is aan bovengenoemde punten wij geen voorschot zullen verstrekken.
5. U dient vóór 22 februari 2023 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).
Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 26,65% van de werkelijk gemaakte
kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.
6. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie
Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook
bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de
met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
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 27 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 niet-toegestane of
onrechtmatige staatssteun;
- en aan ons beleid en onze begroting van 2020.
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Uw subsidie is toegestane staatssteun
De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 27 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:
- de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt worden uitgevoerd in een clusterorganisatie;
- de subsidie wordt verleend aan een rechtspersoon die de clusterorganisatie aanstuurt;
- de toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster open staan voor meerdere
gebruikers en op transparante en niet-discriminerende basis wordt verleend. Daarbij geldt dat
ondernemingen die tenminste 10% van de investeringskosten van het innovatiecluster hebben
gefinancierd, bevoorrechte toegang kunnen krijgen op gunstigere voorwaarden. Het financiële voordeel
van deze bevoorrechte toegang is niet meer dan de bijdrage van de onderneming in de
investeringskosten;
- de vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor deelname aan de
activiteiten van het cluster worden berekend, vergelijkbaar zijn met de kosten ervan of de marktprijs;
- de periode waarvoor u subsidie ontvangt niet meer dan 10 jaar is;
- de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt dan
50% van de in aanmerking komende kosten. Dit blijkt uit uw ingediende begroting en dekkingsplan. 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 26,65% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 294.480,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteit onder 1a
Soort kosten
Loonkosten
Kosten gebruik machines
Kosten derden
Accountantskosten
Kosten vrijwilligers
Totaal

Kosten
begroting

Verleende
subsidie

€ 1.194.480,-

€ 294.480,-

€ 1.194.480,-

€ 294.480,-

Eventuele toelichting

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.
Het Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie
Het kan zijn dat u als subsidieontvanger vanwege het Coronavirus heeft besloten om de gesubsidieerde
activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Geef dit binnen vier weken na dagtekening van deze
brief aan ons door. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/
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.
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.
Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit
doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook
gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.
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