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Geachte heer|||]==THE

Met belangstelling hebben wij uw subsidiesanvraag gelezen voor het project Zonthermie Seizoens ops lag
duurzame warmte WarmteStad dat zich richt op de verduurzaming van de warmtev oorziening van WarmteStad

Groningen. Binnen het project wordt ondermeer een koppeling gerealiseerd tussen het warmtenet en het

zonthermieveld van Dork werd Solar en wordt een ondergronds es ezoensops lag aangelegd.
UY vraagt € 2.000.000,- aan voor uw project.

Wat is ons besluit

Wi hebben uw sanvwrasg beocordesld aan de hand van de becordelingsoriteria van de subsidieregeling
Warmtetransitie projecten provincie Groningen. Projecten moeten minimaal 80 punten behalen om in

sanmerxing te komen voor financiering. Uw aamvraag i voorgelegd san de onafhark elif e

begordelings commiss ie en heeft 85 punten behaald. In onderstaande tabel reft u de becordeling van deze

commiss ie san.

Criterium Maximasal santal te Toegekende punten
behalen punten

Betrex ken van stakeholders 20 2

verduwzaming en versnelling 20 15

warmtetrans itie (20 punten)

Bewoners participatieg’sociale innovatie 20 [4]

Betsaloaarheid 20 20

Techni che innovatie 10 10

| TOTAAL 100 85

Uw sanvraag past dasrdoor binnen deze subsidieregeling. Dasrom verlenen wij u eens ubsidie van maximasl

€ 2.000.000,- voor uw project.

Aandachts punt becordelings commissie

Ce commissie wilt u nog vragen om het onderdes| bewoners communicatie en participate voldoende sandacht

te {bljven) geven bij de verdere uitrcl van het warmtenst. Ook bij voorliggend project waarbij de focus ligt op de

warmtebron mogen de gevolgen voor de eindgebruik & niet uit het cog worden verloren. In het licht van de
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nieuwe warmtewet 2.0, waarbij de tarifering voor warmte anders wordt georganiseerd, kunnen wigingen aan de

bronzijdeook (financigle) implicates krijgen voor inwoners.
Caarnaast zorgt het delen van informatie en betrek ken van inwoners (ook bij dit project) voor mesr begrip en

uiteindelijk cok voor meer draagy lak voor de warmtetransitie. Ondanks dat het formes gezien mieschien niet

binnen het takenpsk ket ligt van Warmisstad & het betrex ken van inwoners een belangrifge randvoory aarde
VHD succesvolle transite.

Lastneming en staatssteun

Ce lastneming voor de jaren 2021 en 2022 is voor ons ak volgt: € 800.000- voor het jaar 2021 en € 1.400.000,-

voor het jaar 2022. Dear ersprake & van - gecorlocfde - steatssteun, hebben het bedrag van maximaasl

€ 2.000.000- verder uilgesplitst. Zie daarvoor onder het kopje "Stastssteun’.

Voors chot

Het subs idiebedrag wordt in 2021 voor 40% bevoors chot. Na positieve beocordeling van de tuss entijdse

rapportage (zie onder "Voortgangs rapportage”) volgt een voorschot van opnieuw 40% begin 2022. De

resterende 20% wordt na het bes luit tot vaststelling overgemaskt als er aan de verplichtingsn en voorwaarden

is voldaan.

Het eers te voors chot van € 800.000,-maken wij binnenkort aan u over op bankrekeningnummer
NLYFBNGHO285171887 ten name van Warmtenst Noordwest BV. onder vermelding van het documentnummer

van deze brief "2021-080232"

Wat zijn uw verplichtingen
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:

1. U besteedt de subs idie san de uitvoering van uw project zoak beschreven in uw sanvraag.

2. Het projects tart viterlig © maanden na de datum van deze brief en urealseert het project voor

1 ok tober 2022.

2. Ak ersprake iB van een (substantigle) wigiging van de financién, de inhoud, de omvang enof

voortgang van het uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons. Dit ook met het cog op de

staat steun (zie onder het kopje "Staats steun’).
4. Uwverantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder voortgangsrapportages en

‘verantwoording is opgenomen.

Voortgangsrapportage
Gedurendede uitvoering van het projects tuurt u uiterlik 21 januari 2022 een voortgangsrapportage. In de

voortgangsrapportages beschrijfft u de inhoudelike en financigle voortgang van het project. Bij de oplevering
van de voortgangsrapportage wordt verw acht dat {conform planning uit het projectplan) tenminste de volgende
adctiviteiten zijn afgerond:

-  Definitiefontwerp van de bronnen en de warmtepompoonfiguratie
-  Definitief ontwerp van de besturing
-  Investeren in de bronnen, warmiepompen en wamtecentrale

- Bouwen van de energiecentrale
- Realiseren van de bronnen

In een toelichting gaat u in op bovenstaande onderdelen. Ak er op basi van de voortgangs rapportage bligt dat

de activiteiten niet, of niet gehesl zijn vitgevoerd en er onvoldoende zicht & dat deze activiteiten op korte termijn
ak nog worden geresliseerd kunnen wij de bevoorschotting ops chort=n en dit bes uit heroverwegen.

Verantwoording
Ce subs idie stellen wij definitefvast nadst wij van u een sanvraag voor het vaststellen van de subsidise hebben

ontvangen. Dit verzoek tot vas BE telling ontvangen wij uiterlik 13 weken na het voltooien van het project, dus

uiterlijk 31 december 2022.

Ce sanvrasg om vasts t=lling bevat de volgende informatie:

1. Een inhoudelifk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie & verleend zijn vermricht

conform de verlening/ des ubs idieregeling en dat & voldaan aan de verplichtingen die aan de s ubsidie

ver bonden zijn.



2. Eenfinanciéle verantwoording waarin de rele uilgaven en ink omsten van activiteiten zijn opgenomen.
UI zet hierbij de reals stie van uitgaven en inkomsten (inclu ief bidragen van derden en eigen bijdrage)

aftegen de cpgenomen begrote bedragen conform uw subsidiesanwraag.
2. Aan het financigle vers lag voegtu een verklaring van getrouwheid toe die BE opgesteld door een

accountant ak bedosld in artikel 38, twesde lid, onderdesl i, van de Wet op het accountants bercep.

MNasstde meer slgemene verantwoording, zoals boven beschreven, kent de verantwoording voor het Nationaal

Programma Groningen nog een aantal sanvullende verantwoordingsverplichtingen. De middelen die via deze

beschikking verstrekt worden zijn afeomstig uit Nationaal Programma Groningen (NPG). Het gaat om het

volgende:
*

Het invullen van een halfjzarlifs e voortgangsrapportage. Dit bereft een korte rapportage over de stand

van zaken op de helft van hetk slenderjsar en &en uitgebreidere voorigangsrapportage aan het einde

van het k slenderjaar.
*

Het invullen van een eindvers lag na afonding van het project. Dit eindverslag kan overigens ook benut

worden ak “activitetenverslag’ die benodigd is voor de vaststelling van de voorliggends

subsidiebeschikking.
*

Het invullen van een bek nopt evaluatieverslag in het jaar na afonding van het project.

Voor de bovens tsande NPG verantwoording zullen wij ak provincie Groningen te zijner tijd de uitvraag

verzorgen op bask van standaard formats

Niet voldoen aan subsidievoorwaarden

Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of ak niet of niet geheel san de subsidievoorwaarden

voldaan, kunnen wij de subs idieverlening intrex ken of de subs idie op een lager bedrag vaststellen en

uitbetsalde bedragen terugvorderen. En als uit de financigéle verantwoording blikt dat de k os ten voor de

activiteiten lager zijn, of andere inkomsten hoger zijn dan nu wordt voorzien, kunnen wij het s ubsidiebedrag

lager vaststellen.

Staatssteun
Bij deze subs idieverlening is sprake van staatssteun waardoor de mededinging (in potentie) wordt vervakt en

dreigtte leiden tot een ongunstige beinvioeding van het handelsverkesr in de EU. Verordening (EU) Nr.

8851/2014 van de Commis sie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieg&n van steun op grond van de

artikelen 107 &n 108 van het Verdrag betreffende de werk ing van de Europese Unie (VWEU) met de interne

mark t verenigbaar worden verklaard [Algemene Groeps wigtellingsverordening (AGW), 5 van toepass ing op
deze subsidieverlening. Op grond van artikel 48 AGWkan de steun geocorloofd worden verstrekt.

Higronder vindt u de gronds lag voor de verschillende bedragen die van belang zijn in relatie tot de staatssteun.

Subsidisbelekosten en cumulatie

In de aanvraag voor subsidie i in de begroting een bedrag opgenomen van € 10.893 237 - aan

investeringskos ten voor het project Zonthermie Sezoensopslag duurzame warmte Warmtestad, Zoak eerder

vermeld wordt voor staatssteun toepassing gegeven aan artikel 48 van de AGWVY. In dit artikel wordt

onders cheid gemaskttussen de steun voor de productislocatie en de steun voor het dis ributienetwerk

Subsidiabele kos ten

CD'e kosten die verband houden met de productielocatie (kosten voor Warmte Kracht Koppeling en

warmtepompen) zijn begroct op €3.073.720 -.

Cp grond van artikel 48, tweede lid, van de AGVY zijn de in aanmerk ing k omende kosten voor de

productielocsatiede bigomende kosten die, in vergelif ing met een conventionele productielocatie, nodig zijn
voor de bouw, uitbreiding en renovatie van een of meer productie-esnheden om deze als een energie-fficignt
s tadsverwarmings- of stadskoelingss ysteem te kunnen exploiteren. De investering maskt integrerend deel uit

van het energie-efficiente stadsverwarmings- of stadsk celingssys teem. De kosten voor een conventionele

productielocstie zijn berekend op € 808.025,-. Dit betek ent dat de subsidisbele kosten op grond van artikel 48,

tweede lid, van deAGN € 2487 825,- bedragen (€ 3.072.720.-minus € 808.095,- = €2. 487.825).

Cp grond van artikel 48, derde en vierde lid, van de AGW bedraagt de maximale steun 50% van de

subsidiabelekosten en komt daarmee uit op maximaal €1.233.813-.

De kosten van het distributienetwerk zijn begroot op € 7.512.517 -

it artikel 428, viffde lid, van de AGVY volgt dat de in sanmerk ing k omende kosten van het dis tributienetwerk de

investeringskos ten zijn. Het zesde lid gesft aan dat het bedrag van de steun voor het dis tributienetwerk nist
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hoger is dan het verschil tussen de in aanmerk ing kKomends kosten en de exploitatiewinst. De exploitatiew inst

over de gehele levensduur bedraagt € 2.054.059-. Dit betekent dat de maximale stun op grond van het zesde

lid van artikel 48 van de AGN € 4485453 - bedraagt (zijnde€ 7.512.817 - minus € 2.054.052).

Cumulatie

Bijsubsidieverstrek king moeten de cumulstiebepalingen uit artikel 2 van de AGYVY in acht worden genomen. Dit

houdtin dat alle voor een bepasld project verleende staatssteun bij ekaar opgeteld dient te worden om het

totale steunbedrag te bepalen {cumulatie). Hierdoor kan nagegasn worden of voldaan BE aan de maximale
s teunintens teiten en —bedragen uit artikel 48 van de AG.

Ul heeft sangegeven dat voor het project Zonthermie Sezoensopslag duurzame warmte Warmtestad ook een

subsidiesanvraag ad € 2.000.000 .- & ingsediend bij de gemeente Groningen (NPG-subs idie) en daarnaast DE+

subsidie (subsidie op grond van Titel 4 2 van de Regeling nationale EZK- en LNW subs idies) & sangevraagd.

Ce sangevraagde DEl+ subs idie heeft voor het bedrag ad € 208.157- betrekking op de productielocatie. Dit

betekent dat de maximale steunruimte na aftrex van de DEI+ subsidie€ 287 858 - bedraagt (zijnde
€ 1.233.813.- minus € 288.157.-).
Wan de door ons verleende subsidie van maximasal € 2.000.000,- & een bedrag van €483.828- besternd voor

de productielocatie. Dit bedrag komt overseen met 15, 74% van de projectos t2n voor de productielocatie en

12.8% van de subsidiabele kosten voor de productielocatie.
Ce sangevraagde DEl+ subs idie heeft voor het bedrag ad€ 814084- betrekking op het detributienetwerk. Dit

betekent dat de maximale steunruimte na aftrex van de DEI+ subsidie€ 3.851.284- bedraagt (zijnde
€ 4.405.458 minus €£2814.024.-). Van de door ons verleende subsidie van maximasl € 2000000.- & een bedrag
van € 1518.172,- besternd voor het distributienetwerk. Dit bedrag komt overesn met 20,18% van de

projecttostenvoor het distributienetwerk.

Bij devas tsteling van de s ubsidie wordt rekening gehouden met de werkelijt gemaakie kosten en de ontvangen

bijdragen. Ditk an ertoe leiden dat de hierboven gencemde provinciale bijdragen voor de productielocatie

(€ 483.828 -) &n het dis ributienetwerk (€ 1.518.172,-) kunnen worden bijgesteld mits dit past binnen de

geldende cumulatiebepalingen van artikel 8 van de AGVY. Daarnaast geldt dat de maximale subs die voor de

productielocsatie en het distributienstwerk tezamen niet meer kan bedragen dan € 2.000.000 -.

Crverige voorwaarden uit de staatssteunregels
Er & voldaan aan de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk | en ll van de AGW. De steun overschrijdt de

drempel van articel 4, eerste lid, sub 5 enw, van de AGWVY niet.

Ce sanvraag bereft een bedrag van € 2000.000,-, de drempel 5 € 15.000.000.- per onderneming per project
met uikondering van het deel distributienetwerk. Voor het dstributiensetwerk 5 de drempel € 20.000.000.- per
onderneming per project.

Maocht blijken dst de werkelijkek osten voor de productislocatie lager zijn dan begroot en dientengevoige de

bijdrage van de provincie over deze kosten worden verlaagd, dan betsk ent dit niet meteen dat de totsle bijdrage
wordt verlaagd, maar zal eventuele s teunruimte over de k os t&n voor het dietributiedee| worden benut, teneinde

zovesl mogelig van de iotale subsidise van 2 milion uitte kunnen keren. Te mes omdat de provinciale regeling
zelf geen onderscheid maak ttuss en productielocatie en distribute.

Tevens is & sprake van een stimulerend effect zoak volgt uit artikel 8 van de AGVV. Omdat Warmtenet

MNoordwest BY. overseen omstig Bijlage | van de AGW als een grote onderneming dient te worden sangemerkt
hebben wij op grond van de sangeleverde documenten ons evan vergewist dat des teun leidt tot een

wezenlik e toename van de rei wijdi van het project. De directie heeft vert laard dat het project zonder deze

s ubsidie geen doorgang kan vinden.

Middek een verklaring heeft u aangegeven dat Warmtenet Noordwest BV. geen onderneming in financigle

moeilijgheden is ak bedosld inartikel 2, onder 18, van de AGVY. Daarnaast heeft u verklaard dat er geen bevel

tot invordering tegen Warmtenet Moordwest BY. uitstaat ingevelge een eerder besluit van de Europese
Commis sie waarbij steun onrechitmatig en onverenigbasr met de interne markt i verklaard als bedoeld in artikel

1, vierde lid, van de AGWVY.



FPublicstie stastssteun

Conform artikel 2 van de AGVVworden de publicatieverplichtingen nageleefd. Binnen & maanden na

s ubsidieverlening zullen wij de bencdigde gegevens publiceren via de State Aid Transparency Award Module.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing

Cp dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening s ubsidies provincie Groningen 2017,
de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018, de Algemene Groepsvrijstelingsverordening, het

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWELU) en de subsidieregeling Wa mistransitie

projecten provincie Groningen van toepes sing. De actuelle versie van deze |aatste regeling vindt u op onze

webs ite www provinciegroningen.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit

Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes wek en na verzenddatum van

deze brief een bezwsaarschriftin t= dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u op de website van de

provincie Groningen {www provincisgroningsn. nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schort dewerking van dit bes luit niet op. U kunt daary oor een verzoek om

voor lopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op

www rechis praak nl.

Ak u overwesgt een bezwaars chrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons cpnemen?
Misschien kunnen uw bezwaren door een toelichting worden weggenomen.

Heeft u nog vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw [Ji] lefeennummer 03- IER
UU kunt cok mailen via RE provinciegroningen. nl of een briefs tren naar Provincie Groningen,
mevrouwJl. Postbus 810, 5700 AP Groningen.
Cmou snel van diens tte kunnen zijn raden wij 3an om bovens teand dossiernummer te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:
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