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GeachteIN

Naar aanleiding van uw verzoek van 29 maart 2018 om een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van fase 1,
het haalbaarheidsonderzoek, van het project Eems Estuary Electricity Transport Alternative (Electra), delen wij
u mee dat wij hebben besloten u een éénmalige, incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid,
onder d, van de Algemene wet bestuursrecht, te verlenen van maximaal € 25.000,--.

De aan Groningen Seaports NV te verstrekken subsidie merken wij aan als staatssteun in de zin van artikel

107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ten aanzien van deze subsidie

wordt toepassing gegeven aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij

bepaalde categorieén steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt

verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1; hierna: AGVV). De te subsidiéren activiteiten vallen onder

artikel 49 van de AGVV: 'Steun ten behoeve van milieustudies'.

Uit het door u overgelegde projectplan blijkt dat de aan uw onderneming te verstrekken steun een snelle start

van het project mogelijk maakt en leidt tot een wezenlijke toename van de reikwijdte van het project. Hiermee

wordt de steun geacht een stimulerend effect te hebben (artikel 6 van de AGVV).

Op deze subsidieverlening zijn de volgende voorwaarden en verplichtingen van toepassing:
1. U dient de subsidie te besteden aan het haalbaarheidsonderzoek zoals omschreven in uw

subsidieaanvraag en daarbij behorende Projectplan;
2. Startdatum van het project is 1 april 2018;
3. De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk | en artikel 49 van de

AGVV,
4, Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGVV wordt betaling van subsidie uitgesloten indien ten

aanzien van een onderneming een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de

Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

5. Conform artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGVV wordt geen steun verstrekt aan ondernemingen in

moeilijkheden;
6. Indien ter zake van de te subsidiéren activiteiten reeds door een ander bestuursorgaan of door de

Europese Commissie steun is verstrekt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig aangepast dat het

totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de AGVV is toegestaan.
4 De uitvoering van het gesubsidieerde project dient te zijn voltooid voor 31 december 2018.
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8. Binnen 13 weken na afronding van het project (31 december 2018) dient een verzoek tot vaststelling,
alsmede een korte inhoudelijke en financiéle verantwoording, voorzien van een verklaring inzake de

werkelijke kosten en opbrengsten, van de activiteiten bij ons te zijn ingediend. U kunt vragen om

verlenging van deze termijnen. Vermeld u hierbij de reden van de vertraging en hoeveel tijd u nog nodig
denkt te hebben. Op basis daarvan zullen wij uw verzoek beoordelen. Indien uit de inhoudelijke
verantwoording blijkt dat u niet of niet geheel heeft voldaan aan de door ons opgelegde
subsidievoorschriften of -verplichtingen dan kunnen wij besluiten om de subsidie lager vast te stellen. In

dat geval gaan wij over tot terugvordering van (een deel van) het verleende voorschot.

9. In alle externe communicatie omtrent het project dient te worden vermeld dat het project mede mogelijk is

gemaakt door een financiéle bijdrage vanuit Groningen@Work, het programma voor economie en

arbeidsmarkt van de provincie Groningen 2016-2019. De te gebruiken logo's kunt u via de mail bij ons

opvragen.

Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening de naam

(Groningen Seaports NV) en het toegekend subsidiebedrag melden aan de Europese Commissie en publiceren
in een openbaar register.

Het subsidiebedrag van € 25.000,-- zullen wij volledig als voorschot aan u overmaken op rekeningnummer
NL85RABO0306373025, ten name van Groningen Seaports, onder vermelding van 'Haalbaarheidsonderzoek

Gelijkstroom'.

Op deze subsidieverlening zijn de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening subsidies provincie
Groningen 2017 en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader provincie Groningen van toepassing. De

actuele versie van deze verordening en beleidsregel vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van

deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar

maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.provinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als

u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden

weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor

een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige

voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met |EEE2dec afdeling Economie,
Cultuur en Projectfinanciering: telefonisch via (050) 316 Ill of per e-mail via

IEEEC)Dro vinciegroningen.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
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