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Kenmerk

Geachte leden,
In uw vergadering van 1 2 november 201 8 zijn door de heer Van der
Sluijs (PVV) vragen gesteld over een subsidie die wij hebben verleend op
grond van de uitvoeringsregeling subsidie Duurzaamheidsinitiatieven
burgercollectieven Noord-Holland 201 8 (verder: de uitvoeringsregeling).
In voorliggende brief beantwoorden wij de gestelde vragen.

1165684/1168771

Uw kenmerk

De vragen die zijn gesteld betreffen een subsidie van € 1 0.000,- aan
Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC). DUEC heeft het bedrijf IE
Technology ingehuurd om een studie uit te laten voeren naar de
mogelijkheden van toepassing van aquathermie en bodemenergie
(verder: de studie). De voorzitter van DUEC is tevens werkzaam bij 1F
Technology. De vraag is of dit is toegestaan binnen de
sub s i di evoo rwaard en.
Gedeputeerde Staten verlenen subsidies aan projecten die een bijdrage
leveren aan provinciale beleidsdoelen. Bij het beoordelen van een
subsidieaanvraag wordt verder getoetst of de activiteiten binnen de
betreffende uitvoeringsregeling passen, of de kosten die worden
opgevoerd subsidiabele kosten in de zin van de uitvoeringsregeling zijn
en of aan overige specifieke voorwaarden wordt voldaan.
Het doel van het project waar de heer Van der Sluijs vragen over heeft
gesteld is om twee pilots voor duurzame warmte in Uitgeest uit te
voeren. De samenwerking met 1F Technology is door DUEC in de
subsidieaanvraag omschreven en ook is een offerte van 1F Technology
bijgevoegd.
De in deze casus aangehaalde subsidieaanvraag past goed binnen de
doelen die wij met de betreffende subsidieregeling willen bereiken en
voldoet aan de ter uitvoering van deze doelen opgestelde
uitvoeringsregeling opgenomen criteria en voorwaarden.
Wij willen daarbij opmerken dat het voorstelbaar is dat coöperaties voor
specialistische technische kennis een beroep doen op marktpartijen die
deze kennis kunnen leveren. De coöperatie dient er uiteraard zorg voor
te dragen dat een eventuele opdracht conform haar statuten wordt
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verstrekt. De coöperatie dient daarbij ook in het oog te houden dat de
gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd.
Het is binnen de subsidievoorwaarden niet uitgesloten dat een
ontvanger van een subsidie ervoor kiest om een partij in te schakelen
waar een betrokkene van de subsidieontvanger werkzaam is. Ook is niet
uitgesloten dat een subsidieontvanger een bedrijf inhuurt dat is
gevestigd buiten de provincie Noord-Holland. Voor subsidieverlening
door de provincie is van belang dat de activiteiten ten goede komen aan
Noord-Hollandse doelen.
Er is dus geen regelgeving die de wijze van handelen verbiedt.
Wij zijn daarom van mening dat wij op grond van de uitvoeringsregeling
hebben kunnen besluiten om een subsidie te verstrekken voor het
verrichten van de studie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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