
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Tweede tranche Green Deal DE-on 

Kern mededeling: 

Ontvangen Green Deal middelen DE-on toegevoegd aan begroting 2015 

Inleiding: 

Op 3 oktober 2011 is de Green Deal DE-on ondertekend, deze heeft een omvang 
van € 1.200.000. In verband met de mogelijkheid om BTW te compenseren via 
het BTW compensatiefonds, heeft het rijk uiteindelijk € 1.120.000 aan de provin
cie uitgekeerd. 
De Green Deal is een decentralisatie uitkering en is gesloten om de projecten in 
het kader van DE-on een vliegende start te geven. De uitkering wordt in twee 
delen uitgekeerd, het eerste deel met een omvang van € 585.000 is uitgekeerd in 
2012. De tweede tranche zou alleen dan volgen indien er voldoende voortgang 
gerealiseerd werd. Dit is het geval, het rijk heeft daarom besloten deze tranche 
uit te keren en heeft deze gelabeld voor de stichting DE-on en het Regioplanpro
ces Windenergie. 
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Mededeling: 

Op 11 december 2014 is de decembercirculaire provinciefonds 2014 gepubli
ceerd. In de circulaire is de tweede en laatste tranche voor het project DE-on 
opgenomen met een omvang van € 535.000. Het geld is bestemd voor de stichting 
DE-on (€ 365.000) en het Regioplanproces Windenergie (€ 170.000). 

De extra middelen die zijn ontvangen bij de decembercirculaire provinciefonds 
2014 worden meegenomen in de begrotingswijziging die onderdeel uitmaakt van 
de bestemming van het rekeningresultaat 2014, die naar verwachting op 27 mei 
2015 aan u wordt voorgelegd. 

Vooruitlopend op de begrotingswijziging hebben wij besloten het budget vrij te 
geven zodat de benodigde verplichtingen in het kader van DE-on en het Regio
planproces Windenergie kunnen worden aangegaan en betaald. 
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