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Subsidiebeschikking expertisecentrum   

 
Geachte heer De Vries, 
 
 
U heeft in uw brief van xxxxxx een subsidie aangevraagd van € 1.950.000 voor het Expertisecentrum 
Energie Flevoland voor de periode 2019-2020. U vraagt ons om deze subsidie als volgt aan u te 
verstrekken; 
a. een bedrag van € 950.000 ter dekking van de exploitatiekosten en 
b. een bedrag van € 1.000.000 in de vorm van een lening. 
 

1. Beoordeling van uw aanvraag 
Uw aanvraag past binnen het streven van de provincie om de energietransitie te stimuleren. 
Daarnaast passen de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt binnen de doelstelling van DE-on: het 
versnellen van energietransitie in de provincie en is gericht op projecten op het gebied van het 
produceren van duurzame energie en het besparen van energie. Het Expertisecentrum Energie 
Flevoland is een activiteit die ondersteunend is aan deze doelstelling maar zal haar eigen 
doelstelling meekrijgen: Het versnellen van de ontwikkeling van projecten op het gebied van het 
produceren van duurzame energie en het besparen van energie door het leveren van expertise en 
ontwikkelcapaciteit.  
 
2. Ons besluit. 
Wij hebben besloten om aan u een subsidie van maximaal € 1.950.000  te verlenen voor de 
activiteiten uit uw aanvraag, waarvan: 
a. een bedrag van € 950.000 in de vorm van een exploitatiesubsidie ter dekking van de kosten van  
    dagelijks beheer van het expertisecentrum en de operationele kosten die hieruit voortvloeien  
    (zoals de kosten gemoeid met het opzetten van een breed kennisplatform, leveren van expertise 
    op het gebied van en ondersteuning in het ontwikkelen van businesscases voor  
    projecten op het gebied van het produceren van duurzame energie en energie- 
    besparing). en, 
b. een bedrag van maximaal € 1.000.000,--, dat we u in de vorm van een lening ter beschikking 
    stellen en ter uitvoering waarvan u met ons de bij dit besluit behorende overeenkomst van 
    geldlening dient aan te gaan (zie bijlage 1). Dit bedrag dient u in de jaren 2019 en 2020 aan te  
    wenden voor het verstrekken van expertise eventueel in combinatie met het verstrekken van  
    ontwikkelkapitaal in de vorm van financieringen (leningen, 
    participaties), voor projecten op  het gebied van het produceren van duurzame energie  en het  
    besparen van energie. 
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De exploitatiesubsidie wordt verleend voor een periode van twee jaar, te weten : € 475.000 voor 
2019 en € 475.000 voor 2020. 
 
De subsidie in de vorm van een lening wordt verleend voor een periode van 5 jaar (van 2020 tot en 
met 2025). 
 
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 aan deze subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen treft u aan als bijlage 2. 
 
4. Uitbetaling van de subsidie 
De exploitatiesubsidie voor 2019 wordt binnen 14 dagen na verzending van dit besluit overgemaakt 
op uw bankrekeningnummer NL40 RABO 0186 7333 56 van de Stichting DE-on onder vermelding van 
het kenmerk van dit besluit. 
De exploitatiesubsidie voor 2020 wordt in december 2019 overgemaakt op uw bankrekeningnummer. 
Wanneer wij de subsidie definitief vaststellen, verrekenen wij dit voorschot met het definitieve 
subsidiebedrag. 
 
De subsidie in de vorm van een geldlening wordt overgemaakt op uw bankrekeningnummer 14 dagen 
nadat de overeenkomst van geldlening door beide partijen is ondertekend. 
 
5. Subsidievaststelling 
Uiterlijk 31 december 2025 dient u de volledige lening (€ 1.000.000 ) aan de provincie terug te 
hebben terugbetaald. Onder specifieke omstandigheden, zoals genoemd in de met u gesloten 
overeenkomst van geldlening, kan (een deel van) de lening worden kwijtgescholden. 
 
U moet uiterlijk voor 1 mei 2021 een aanvraag voor vaststelling van de exploitatiesubsidie van 
 € 950.000 indienen. Wanneer u niet tijdig een aanvraag tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij 
besluiten deze subsidie lager of zelfs op € 0,00 vaststellen. 
 
Bij uw aanvraag om vaststelling van de subsidie moet u een inhoudelijk en financieel verslag 
indienen. Uit het inhoudelijk verslag moet blijken dat de activiteiten waarvoor wij subsidie hebben 
verleend, zijn gerealiseerd. Wanneer dit niet het geval is, moet u in de toelichting aangeven 
waardoor de afwijking is veroorzaakt. Ook moet er in staan in welke mate de prestaties zijn 
gerealiseerd die u met uw activiteiten beoogde. Het financiële verslag moet duidelijk onderscheid 
maken tussen De-on en het expertisecentrum op het gebied van inkomsten en uitgaven. 

 
Controleverklaring 
De financiële rapportage dient te worden voorzien van een controleverklaring door een 
onafhankelijk accountant. Uit de controleverklaring moet blijken dat de accountant is nagegaan of 
u heeft voldaan aan de verplichtingen die wij aan de subsidie hebben verbonden zoals beschreven in 
bijlage 2 van deze subsidiebeschikking.  

 
De controleverklaring kan op twee manieren worden aangeleverd: 

• een kopie van de controleverklaring door een onafhankelijk accountant, voorzien van de 
tekst “was getekend” en met de vermelding van de naam van de accountant of  

• een getekend exemplaar van de controleverklaring.  
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6. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken? 
Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer [invullen]. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met [naam contactpersoon], telefoonnummer 0320-265[265], e-malladres [e-mail adres invullen].  
 
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, 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Overeenkomst van geldlening (2325995) 
Bijlage 2: Subsidievoorwaarden (xxxxx) 
Bijlage 3: Informatieblad bezwaarprocedure 
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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. 
  
    

    

Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 
mr. A.A.G.E. Wolf 0320 265278  Visarenddreef 1 

Lelystad 
 



 
 
 

Bladnummer 

5 
Ons kenmerk: 

2325564 

 
 


