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Geachte heer Strootman, heer Takkebos,
Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag gelezen voor het project Zonthermie Seizoensopslag
duurzame warmte WarmteStad dat zich richt op de verduurzaming van de warmtevoorziening van WarmteStad
Groningen. Binnen het project wordt ondermeer een koppeling gerealiseerd tussen het warmtenet en het
zonthermieveld van Dorkwerd Solar en wordt een ondergrondse seizoensopslag aangelegd.
U vraagt € 2.000.000,- aan voor uw project.
Wat is ons besluit
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria van de subsidieregeling
Warmtetransitie projecten provincie Groningen. Projecten moeten minimaal 60 punten behalen om in
aanmerking te komen voor financiering. Uw aanvraag is voorgelegd aan de onafhankelijke
beoordelingscommissie en heeft 65 punten behaald. In onderstaande tabel treft u de beoordeling van deze
commissie aan.
Criterium
Betrekken van stakeholders
verduurzaming en versnelling
warmtetransitie (20 punten)
Bewonersparticipatie/sociale innovatie
Betaalbaarheid
Technische innovatie

Maximaal aantal te
behalen punten
30
20

TOTAAL

Toegekende punten
20
15

20
20
10

0
20
10

100

65

Uw aanvraag past daardoor binnen deze subsidieregeling. Daarom verlenen wij u een subsidie van maximaal
€ 2.000.000,- voor uw project.
Aandachtspunt beoordelingscommissie
De commissie wilt u nog vragen om het onderdeel bewonerscommunicatie en participatie voldoende aandacht
te (blijven) geven bij de verdere uitrol van het warmtenet. Ook bij voorliggend project waarbij de focus ligt op de
warmtebron mogen de gevolgen voor de eindgebruiker niet uit het oog worden verloren. In het licht van de
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nieuwe warmtewet 2.0, waarbij de tarifering voor warmte anders wordt georganiseerd, kunnen wijzingen aan de
bronzijde ook (financiële) implicaties krijgen voor inwoners.
Daarnaast zorgt het delen van informatie en betrekken van inwoners (ook bij dit project) voor meer begrip en
uiteindelijk ook voor meer draagvlak voor de warmtetransitie. Ondanks dat het formeel gezien misschien niet
binnen het takenpakket ligt van Warmtestad is het betrekken van inwoners een belangrijke randvoorwaarde
voor een succesvolle transitie.
Lastneming en staatssteun
De lastneming voor de jaren 2021 en 2022 is voor ons als volgt: € 600.000,- voor het jaar 2021 en € 1.400.000,voor het jaar 2022. Daar er sprake is van - geoorloofde - staatssteun, hebben het bedrag van maximaal
€ 2.000.000,- verder uitgesplitst. Zie daarvoor onder het kopje 'Staatssteun'.
Voorschot
Het subsidiebedrag wordt in 2021 voor 40% bevoorschot. Na positieve beoordeling van de tussentijdse
rapportage (zie onder "Voortgangsrapportage') volgt een voorschot van opnieuw 40% begin 2022. De
resterende 20% wordt na het besluit tot vaststelling overgemaakt als er aan de verplichtingen en voorwaarden
is voldaan.
Het eerste voorschot van € 800.000,- maken wij binnenkort aan u over op bankrekeningnummer
NL77BNGH0285171887 ten name van Warmtenet Noordwest B.V. onder vermelding van het documentnummer
van deze brief “2021-050232”.
Wat zijn uw verplichtingen
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van uw project zoals beschreven in uw aanvraag.
2. Het project start uiterlijk 6 maanden na de datum van deze brief en u realiseert het project voor
1 oktober 2022.
3. Als er sprake is van een (substantiële) wijziging van de financiën, de inhoud, de omvang en/of
voortgang van het uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons. Dit ook met het oog op de
staatssteun (zie onder het kopje 'Staatssteun').
4. U verantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder voortgangsrapportages en
‘verantwoording’ is opgenomen.
Voortgangsrapportage
Gedurende de uitvoering van het project stuurt u uiterlijk 21 januari 2022 een voortgangsrapportage. In de
voortgangsrapportages beschrijft u de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. Bij de oplevering
van de voortgangsrapportage wordt verwacht dat (conform planning uit het projectplan) tenminste de volgende
activiteiten zijn afgerond:
- Definitief ontwerp van de bronnen en de warmtepompconfiguratie
- Definitief ontwerp van de besturing
- Investeren in de bronnen, warmtepompen en warmtecentrale
- Bouwen van de energiecentrale
- Realiseren van de bronnen
In een toelichting gaat u in op bovenstaande onderdelen. Als er op basis van de voortgangsrapportage blijkt dat
de activiteiten niet, of niet geheel zijn uitgevoerd en er onvoldoende zicht is dat deze activiteiten op korte termijn
alsnog worden gerealiseerd kunnen wij de bevoorschotting opschorten en dit besluit heroverwegen.
Verantwoording
De subsidie stellen wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben
ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 13 weken na het voltooien van het project, dus
uiterlijk 31 december 2022.
De aanvraag om vaststelling bevat de volgende informatie:
1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht
conform de verlening / de subsidieregeling en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie
verbonden zijn.

2

2. Een financiële verantwoording waarin de reële uitgaven en inkomsten van activiteiten zijn opgenomen.
U zet hierbij de realisatie van uitgaven en inkomsten (inclusief bijdragen van derden en eigen bijdrage)
af tegen de opgenomen begrote bedragen conform uw subsidieaanvraag.
3. Aan het financiële verslag voegt u een verklaring van getrouwheid toe die is opgesteld door een
accountant als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.
Naast de meer algemene verantwoording, zoals boven beschreven, kent de verantwoording voor het Nationaal
Programma Groningen nog een aantal aanvullende verantwoordingsverplichtingen. De middelen die via deze
beschikking verstrekt worden zijn afkomstig uit Nationaal Programma Groningen (NPG). Het gaat om het
volgende:
 Het invullen van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Dit betreft één korte rapportage over de stand
van zaken op de helft van het kalenderjaar en één uitgebreidere voortgangsrapportage aan het einde
van het kalenderjaar.
 Het invullen van een eindverslag na afronding van het project. Dit eindverslag kan overigens ook benut
worden als 'activiteitenverslag' die benodigd is voor de vaststelling van de voorliggende
subsidiebeschikking.
 Het invullen van een beknopt evaluatieverslag in het jaar na afronding van het project.
Voor de bovenstaande NPG verantwoording zullen wij als provincie Groningen te zijner tijd de uitvraag
verzorgen op basis van standaard formats.
Niet voldoen aan subsidievoorwaarden
Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of als niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden is
voldaan, kunnen wij de subsidieverlening intrekken of de subsidie op een lager bedrag vaststellen en
uitbetaalde bedragen terugvorderen. En als uit de financiële verantwoording blijkt dat de kosten voor de
activiteiten lager zijn, of andere inkomsten hoger zijn dan nu wordt voorzien, kunnen wij het subsidiebedrag
lager vaststellen.

Staatssteun
Bij deze subsidieverlening is sprake van staatssteun waardoor de mededinging (in potentie) wordt vervalst en
dreigt te leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU. Verordening (EU) Nr.
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) met de interne
markt verenigbaar worden verklaard (Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)), is van toepassing op
deze subsidieverlening. Op grond van artikel 46 AGVV kan de steun geoorloofd worden verstrekt.
Hieronder vindt u de grondslag voor de verschillende bedragen die van belang zijn in relatie tot de staatssteun.
Subsidiabele kosten en cumulatie
In de aanvraag voor subsidie is in de begroting een bedrag opgenomen van € 10.593.237,- aan
investeringskosten voor het project Zonthermie Seizoensopslag duurzame warmte Warmtestad. Zoals eerder
vermeld wordt voor staatssteun toepassing gegeven aan artikel 46 van de AGVV. In dit artikel wordt
onderscheid gemaakt tussen de steun voor de productielocatie en de steun voor het distributienetwerk.
Subsidiabele kosten
De kosten die verband houden met de productielocatie (kosten voor Warmte Kracht Koppeling en
warmtepompen) zijn begroot op € 3.073.720,-.
Op grond van artikel 46, tweede lid, van de AGVV zijn de in aanmerking komende kosten voor de
productielocatie de bijkomende kosten die, in vergelijking met een conventionele productielocatie, nodig zijn
voor de bouw, uitbreiding en renovatie van één of meer productie-eenheden om deze als een energie-efficiënt
stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem te kunnen exploiteren. De investering maakt integrerend deel uit
van het energie-efficiënte stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem. De kosten voor een conventionele
productielocatie zijn berekend op € 606.095,-. Dit betekent dat de subsidiabele kosten op grond van artikel 46,
tweede lid, van de AGVV € 2.467.625,- bedragen (€ 3.073.720,- minus € 606.095,- = € 2.467.625,-).
Op grond van artikel 46, derde en vierde lid, van de AGVV bedraagt de maximale steun 50% van de
subsidiabele kosten en komt daarmee uit op maximaal € 1.233.813,-.
De kosten van het distributienetwerk zijn begroot op € 7.519.517,-.
Uit artikel 46, vijfde lid, van de AGVV volgt dat de in aanmerking komende kosten van het distributienetwerk de
investeringskosten zijn. Het zesde lid geeft aan dat het bedrag van de steun voor het distributienetwerk niet
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hoger is dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst. De exploitatiewinst
over de gehele levensduur bedraagt € 3.054.059,-. Dit betekent dat de maximale steun op grond van het zesde
lid van artikel 46 van de AGVV € 4.465.458,- bedraagt (zijnde € 7.519.517,- minus € 3.054.059,-).
Cumulatie
Bij subsidieverstrekking moeten de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van de AGVV in acht worden genomen. Dit
houdt in dat alle voor een bepaald project verleende staatssteun bij elkaar opgeteld dient te worden om het
totale steunbedrag te bepalen (cumulatie). Hierdoor kan nagegaan worden of voldaan is aan de maximale
steunintensiteiten en –bedragen uit artikel 46 van de AGVV.
U heeft aangegeven dat voor het project Zonthermie Seizoensopslag duurzame warmte Warmtestad ook een
subsidieaanvraag ad € 2.000.000,- is ingediend bij de gemeente Groningen (NPG-subsidie) en daarnaast DEI+
subsidie (subsidie op grond van Titel 4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV subsidies) is aangevraagd.
De aangevraagde DEI+ subsidie heeft voor het bedrag ad € 266.157,- betrekking op de productielocatie. Dit
betekent dat de maximale steunruimte na aftrek van de DEI+ subsidie € 967.656,- bedraagt (zijnde
€ 1.233.813,- minus € 266.157,-).
Van de door ons verleende subsidie van maximaal € 2.000.000,- is een bedrag van € 483.828,- bestemd voor
de productielocatie. Dit bedrag komt overeen met 15,74% van de projectkosten voor de productielocatie en
19,6% van de subsidiabele kosten voor de productielocatie.
De aangevraagde DEI+ subsidie heeft voor het bedrag ad € 814.094,- betrekking op het distributienetwerk. Dit
betekent dat de maximale steunruimte na aftrek van de DEI+ subsidie € 3.651.364,- bedraagt (zijnde
€ 4.465.458 minus € 814.094,-). Van de door ons verleende subsidie van maximaal € 2.000.000,- is een bedrag
van € 1.516.172,- bestemd voor het distributienetwerk. Dit bedrag komt overeen met 20,16% van de
projectkosten voor het distributienetwerk.
Bij de vaststelling van de subsidie wordt rekening gehouden met de werkelijk gemaakte kosten en de ontvangen
bijdragen. Dit kan ertoe leiden dat de hierboven genoemde provinciale bijdragen voor de productielocatie
(€ 483.828,-) en het distributienetwerk (€ 1.516.172,-) kunnen worden bijgesteld mits dit past binnen de
geldende cumulatiebepalingen van artikel 8 van de AGVV. Daarnaast geldt dat de maximale subsidie voor de
productielocatie en het distributienetwerk tezamen niet meer kan bedragen dan € 2.000.000,-.
Overige voorwaarden uit de staatssteunregels
Er is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk I en II van de AGVV. De steun overschrijdt de
drempel van artikel 4, eerste lid, sub s en w, van de AGVV niet.
De aanvraag betreft een bedrag van € 2.000.000,-, de drempel is € 15.000.000.- per onderneming per project
met uitzondering van het deel distributienetwerk. Voor het distributienetwerk is de drempel € 20.000.000,- per
onderneming per project.
Mocht blijken dat de werkelijke kosten voor de productielocatie lager zijn dan begroot en dientengevolge de
bijdrage van de provincie over deze kosten worden verlaagd, dan betekent dit niet meteen dat de totale bijdrage
wordt verlaagd, maar zal eventuele steunruimte over de kosten voor het distributiedeel worden benut, teneinde
zoveel mogelijk van de totale subsidie van 2 miljoen uit te kunnen keren. Te meer omdat de provinciale regeling
zelf geen onderscheid maakt tussen productielocatie en distributie.
Tevens is er sprake van een stimulerend effect zoals volgt uit artikel 6 van de AGVV. Omdat Warmtenet
Noordwest B.V. overeenkomstig Bijlage I van de AGVV als een grote onderneming dient te worden aangemerkt
hebben wij op grond van de aangeleverde documenten ons ervan vergewist dat de steun leidt tot een
wezenlijke toename van de reikwijdte van het project. De directie heeft verklaard dat het project zonder deze
subsidie geen doorgang kan vinden.
Middels een verklaring heeft u aangegeven dat Warmtenet Noordwest B.V. geen onderneming in financiële
moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV. Daarnaast heeft u verklaard dat er geen bevel
tot invordering tegen Warmtenet Noordwest B.V. uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese
Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard als bedoeld in artikel
1, vierde lid, van de AGVV.
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Publicatie staatssteun
Conform artikel 9 van de AGVV worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Binnen 6 maanden na
subsidieverlening zullen wij de benodigde gegevens publiceren via de State Aid Transparency Award Module.
Welke wet- en regelgeving is van toepassing
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017,
de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018, de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de subsidieregeling Warmtetransitie
projecten provincie Groningen van toepassing. De actuele versie van deze laatste regeling vindt u op onze
website 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 weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u op de website van de
provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl).
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.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen uw bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Heeft u nog vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Cox, telefoonnummer 06- 25 75 78 61.
U kunt ook mailen via n.cox@provinciegroningen.nl of een brief sturen naar Provincie Groningen,
mevrouw N.Cox, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Om u snel van dienst te kunnen zijn raden wij aan om bovenstaand dossiernummer te vermelden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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