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Geachte heer , 

U heeft in uw brief van …..  een incidentele subsidie aangevraagd voor een aanvullende lening van 
€ 6,5 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. Bij besluit van 14 november 2018, kenmerk 2270539 hebben wij u een aanvullende
lening in de vorm van een subsidie verstrekt van maximaal € 1.000.000 onder dezelfde
voorwaarden als eerstgenoemde subsidie.

In onderhavige aanvraag heeft u aangegeven dat u de bovengenoemde - aan u verleende subsidies 
- op afzienbare termijn geheel zal hebben uitgezet. Derhalve zal u daarna niet meer kunnen
voorzien in de toenemende financieringsbehoefte van Flevolandse bedrijven en instellingen ten
behoeve van projecten gericht op energiebesparing en/of de opwek van duurzame energie.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen heeft u bij ons een aanvraag ingediend voor een
incidentele subsidie in de vorm van een aanvullende lening van maximaal € 6.500.000.
Deze aanvraag past binnen het streven van de provincie om de energietransitie van traditionele
energie naar duurzame energie te versnellen.

2. Ons besluit
Wij hebben besloten om aan u een subsidie in de vorm van een aanvullende lening van maximaal €
6.500.000 te verstrekken ter uitvoering van het bevorderen van de energietransitie in de provincie
Flevoland, onder de ontbindende voorwaarde dat  u met ons de bij dit besluit behorende
overeenkomst van geldlening (zie bijlage 1) aangaat. De aanvullende lening dient 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.
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De subsidie wordt verleend voor een periode van 12 jaar (van 2022 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, met inbegrip van de wijzigingen van deze 
voorwaarden bij ons besluit van 27 augustus 2019, kenmerk 2448506. Voor de volledigheid hebben 
wij deze besluiten als bijlage 1 bijgevoegd. In afwijking van artikel 3a en 3b van de van toepassing 
zijnde subsidievoorwaarden, kenmerk 1499416, dient de in deze artikelen genoemde “periode van 
(maximaal) 8 jaar” te worden gelezen als de “periode tot uiterlijk 31-12-2027”,

4. Uitbetaling van de subsidie
De subsidie in de vorm van een geldlening wordt, nadat de overeenkomst van geldlening door 
beide partijen is ondertekend, indien is voldaan aan de in artikel 2 van bovengenoemde 
overeenkomst van geldlening opgenomen voorwaarden in tranches overgemaakt op uw 
bankrekeningnummer NL40 RABO 0186 7333 56 van de stichting DE-on te Lelystad onder kenmerk 
2971005.

5. Subsidievaststelling
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. Tekenen overeenkomst
U ontvangt twee exemplaren van de overeenkomst van geldlening, zie bijlage 2. Verzoek om beide 
exemplaren te ondertekenen en terug te sturen naar de provincie. Vervolgens tekent de provincie 
beide exemplaren en stuurt een aan u toe. Beide partijen hebben daarmee een geldige 
overeenkomst in hun bezit.

7. Heeft u nog vragen of wilt u bezwaar maken?
Uw aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 2923063. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer drs. 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, 


