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Kern mededeling:

Bij besluit van 14 oktober 2015 (1788840) is een aanvullende subsidie verstrekt
aan de stichting DE-on zoals reeds was toegezegd in eerdere besluitvorming.
Middels deze mededeling wil GS uw Staten hiervan op de hoogte brengen, aanvullend op de reeds toegezegde informatievoorziening over de voortgang van DEon bij besluit 2 juli 2014 (1628663) naar aanleiding van het jaarverslag en de
jaarplanning.
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Mededeling:

Gedeputeerde Staten (GS) hebben bij besluit 2 juli 2014 (1628663) een bedrag
van € 6.8 miljoen als subsidie aan de stichting DE-on beschikbaar gesteld. Deze
subsidie bestaat uit twee delen:
- een bedrag van € 6.495.000 als werkkapitaal in de vorm van een lening;
- een bedrag van € 305.000 in de vorm van een exploitatiesubsidie.
De exploitatiesubsidie is bekostigd vanuit de door het rijk beschikbaar gestelde
Green-dealmiddelen. Met deze subsidie wordt DE-on financieel in staat gesteld
om de activiteiten die nodig zijn voor het bevorderen van de energietransitie in
Flevoland te reallseren.
DE-on Informeert GS 2-jaarl1jks via het jaarverslag (mei) en de jaarplanning
(november). Hiervan brengt GS uw Staten op de hoogte.
Daarnaast hebben GS bij besluit van 20 augustus 2013, (1488109) de bereidheid
uitgesproken om een aanvullende subsidie aan Stichting DE-on beschikbaar te
stellen wanneer hiervoor in het kader van de Greendeal door het ministerie van
Economische Zaken aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld.
Deze aanvullende Green-dealmiddelen zijn eind 2014 via het provinciefonds
(decembercirculaire) ter hoogte van € 535.000 beschikbaar gesteld aan de
provincie Flevoland.
Bij besluit van 17 maart 2015 (1716901) hebben GS ingestemd om de aanvullende
greendealmiddelen te gebruiken voor een subsidie voor stichting DE-on van
€ 365.000. De besteding van de decentralisatie uitkering is door het rijk bepaald
en ligt vast. Het rijk heeft Ingestemd met € 365.000 extra aan te wenden voor
DE-on.
De provincie heeft DE-on gevraagd om voor deze middelen aanvullende
activiteiten te verrichten met een bevorderende werking op de bestaande
activiteiten en hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen.
De stichting DE-on heeft op 2 juli 2015 een subsidieaanvraag ingediend die
voldoet aan de subsidievoorwaarden. Bij besluit van 14 oktober 2015 (1788840) is
een bedrag van € 365.000 toegekend aan Stichting DE-on.
De opdracht van DE-on, het versnellen van de energietransitie, is in eerste
instantie aangegaan vanuit het idee dat het wegnemen van de financieringsdrempel een forse versnelling zou betekenen. Projecten die financieringsrijp
zijn, hebben echter al een heel ontwikkeltraject doorlopen. Versnellen van dit
voortraject, de ontwikkelfase, heeft een toegevoegde waarde op zowel het
versnellen van de energietransitie als op het vullen van de pijplijn van projecten
van DE-on die financiering behoeven.
Stichting DE-on zal bij de vastgestelde evaluatiemomenten van de reeds ontvan-
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gen subsidie (1628663) moeten verantwoorden hoe het budget is besteed en tot welke resultaten
dit heeft geleid.
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