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Aanvullende lening   

 
Geachte heer De Vries, 
 
 
U hebt in uw brief van [datum] een subsidie aangevraagd voor een aanvullende lening van € 1 
miljoen voor het bevorderen van de energietransitie in de provincie Flevoland. In deze beschikking 
staat hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld en welk bedrag u ontvangt. 
 
1. Beoordeling en besluit op uw subsidieaanvraag 
Bij besluit van 25 juli 2014, kenmerk 1550439 hebben wij u een subsidie in de vorm van een lening 
van maximaal € 6.495.000 verstrekt voor het financieren van projecten door middel van 
participaties en het verstrekken van (achtergestelde) leningen gericht op zowel besparing als het 
duurzaam ontwikkelen van energie in die delen van de markt die zich autonoom of traag 
ontwikkelen. 
 
Een van de projecten waarvoor zowel een aanvraag om een lening van € 1 miljoen bij u is ingediend 
als een aanvraag om een lening bij de provincie, is het geothermieproject van Aardwarmte 
Combinatie Luttelgeest (hierna; ACL).  
De provincie kan om staatssteun technische redenen deze € 1 miljoen niet rechtstreeks aan ACL 
verstrekken. Daarom hebben wij aan u verzocht om aan Aardwarmte Combinatie Luttegeest een 
lening van € 2 miljoen te verstrekken voor het project geothermie in Luttelgeest in plaats van  
€ 1 miljoen. Hierdoor wordt er een versneld beroep gedaan op de bij u beschikbare 
financieringsmiddelen die wij aan u via ons besluit van 25 juli 2014 hebben toegekend.  
 
Om hieraan tegemoet te komen heeft u bij ons een aanvraag om een subsidie in de vorm van een 
aanvullende lening van maximaal € 1 miljoen ingediend. 
Deze aanvraag past binnen het streven van de provincie om de energietransitie van traditionele 
energie naar duurzame energie te versnellen met als doel in 2020 een klimaat neutrale 
energievoorziening (exclusief energie voor transport) te bereiken. 
 
2. Ons besluit 
Wij hebben besloten om aan u een subsidie in de vorm van een aanvullende lening van maximaal € 1 
miljoen te verstrekken ter uitvoering van het bevorderen van de energietransitie in de provincie 
Flevoland, waarvan u met ons de bij dit besluit behorende overeenkomst van geldlening (zie bijlage 
1) dient aan te gaan. De aanvullende lening dient voor het financieren van projecten door middel 
van participaties en het verstrekken van (achtergestelde) leningen gericht op zowel besparing als 
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het duurzaam ontwikkelen van energie in die delen van de markt die zich autonoom of traag 
ontwikkelen. 
 
De subsidie wordt verleend voor een periode van 17 jaar (van 2018 tot en met 2034). 
 
Bij ontbinding van de stichting of indien er naar ons oordeel sprake is van beëindiging van de 
activiteiten van de stichting is artikel 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
3. Subsidievoorwaarden en -verplichtingen 
De subsidievoorwaarden en –verplichtingen die behoren bij ons besluit van 25 juli 2014, kenmerk 
1550439 zijn van overeenkomstige toepassing. Voor de volledigheid hebben wij dit besluit als 
bijlage 1 bijgevoegd. 
 
Midterm review 
Zoals aangegeven in ons besluit van 25 juli 2014 vindt er door de provincie in 2022 een midterm 
review plaats van het leenbedrag (uitgaande van het feit dat u de beschikbare investeringsmiddelen 
volledig heeft geïnvesteerd in projecten binnen een periode van 8 jaar).  
De aanvullende lening van € 1 miljoen wordt ook meegenomen in deze midterm review. 
Zoals aangeven in ons besluit van 25 juli 2014 wordt bij deze midterm review uitgebreid getoetst op  
de behaalde resultaten, het portfolio, bijbehorende risico’s en de door de stichting DE-on 
gehanteerde werkwijze. Een van de criteria zal ook zijn of de lening al volledig is weggezet. Als dit 
niet het geval is, kan de provincie besluiten nog niet uitgezette gelden tussentijds terug te 
vorderen. De midterm review kan verder aanleiding zijn de subsidievoorwaarden te wijzigen.  
 
4. Uitbetaling van de subsidie 
De subsidie in de vorm van een geldlening wordt overgemaakt op uw bankrekeningnummer  
NL40 RABO 0186 7333 56 van de stichting DE-on te Lelystad onder kenmerk 2270539 binnen 14 dagen 
nadat de overeenkomst van geldlening door beide partijen is ondertekend.  
 
5. Verantwoording van de subsidie 
Het bepaalde in ons besluit van 25 juli 2014 is van overeenkomstige toepassing op de door u in te 
dienen aanvraag tot subsidievaststelling en de daarbij te overleggen gegevens.  
 
6. Staatssteun 
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie bij de ingediende aanvraag getoetst of 
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van mening dat deze subsidie 
weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun, maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt 
onder één van de vrijstellingen van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 
Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene 
groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 21 
risicofinancieringssteun.  
 
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese 
Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan 
mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige 
beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
subsidieverlening moet worden teruggevorderd.  
 
Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend 
effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de 
activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw 
schriftelijke subsidieaanvraag.  
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Deggendorfclausule 
De subsidie wordt aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen uw onderneming geen bevel tot 
terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie, waarbij de steun 
onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard en onder de voorwaarde dat uw 
onderneming niet kwalificeert als onderneming in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 2 onder 18 
AGVV.  
 
7. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken? 
Uw aanvraag is geregistreerd onder zaakmapnummer [zaakmapnr.]Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de heer Ten Napel, telefoonnummer 0320-265 435, e-mailadres Geert-
Jan.ten.Napel@flevoland.nl. 
Wij vragen u het dossiernummer bij de hand te houden.  
 
Indien u bezwaar heeft tegen dit besluit dan kunt u in bijgaand informatieblad lezen wat de 
mogelijkheden zijn en waar u op moet letten. Wij verzoeken u om in uw correspondentie dit 
dossiernummer duidelijk te vermelden. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,                   de voorzitter, 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
  
 
 


