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ONDERWERP

Ondersteuning Westland Agenda

Geachte directie,
In 2014 heeft u een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de
Westland Agenda. Deze aanvraag heeft u op 29 april 2016 nader aangevuld. De aanvraag had
betrekking op het afdekken van het boorrisico voor het realiseren van een aardwarmteproject aan
de Westgaag in Maasland.
Besluit
Wij besluiten u op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Westland 2011 een
subsidie te verlenen van C 250.000 onder een opschortende betalingsvoorwaarde. De voorwaarde
is dat wij de subsidie alleen uitbetalen als u

uw verzekeraar u aanspreekt op het eigen risico

voor de CAR (Construction All Risk) verzekering.
De Algemene subsidieverordening Westland 2011 is op deze subsidieverlening van toepassing.
Deze verordening is als bijlage bij deze beschikking gevoegd. Op grond van artikel 4 lid 3 van de
Algemene subsidieverordeningen verlenen wij de subsidie aan een rechtspersoon.
Overwegingen
Uw project past in de doelstellingen van de Westland Agenda. Hierin zijn afspraken gemaakt over
meerdere projecten die binnen de gemeente worden gerealiseerd. Een onderdeel van de Westland
Agenda is het opzetten van verschillende aardwarmte projecten. Voor de selectie van de
aardwarmteprojecten is een tender uitgezet waarbij diverse initiatiefnemers in staat zijn gesteld in
aanmerking te komen voor ondersteuning. Uw project is daarbij geselecteerd, omdat uw project op
relatief korte termijn te realiseren is. De stuurgroep van de Westland Agenda heeft de selectie op
28 september 2015 bevestigd.
Subsidiabele activiteit
ALG 001

De subsidiabele activiteit bestaat uit het realiseren van het geothermie project.
Staatssteun
De subsidie voor uw project is aan te merken als staatssteun. Deze staatssteun is geoorloofd op
grond van de Verordening(EU) nr. 651/2014 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën op
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grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met interne markt verenigbaar worden
verklaard (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening of AGVV). U bent aan te merken als
een MKB-onderneming. Wij beschouwen het totale bedrag van 6 250.000 als staatssteun. Uw
project is bedoeld ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (artikel 41 AGVV)
waarbij u uitgaat van een totale afgezonderde investering van C 19.606.500^ (exclusief BTW). Wij
beschouwen het totale bedrag van C 250.000 als staatssteun dat valt binnen de maximaal
toegestane grens van 55Vo van de in aanmerking komende kosten.
Aan deze subsidie is een ontbindende voorwaarde verbonden. Wij trekken de subsidie in als er
ten aanzien van u een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de
Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is
verklaard.
De uiteindelijke beslissing of de subsidie aan deze regels voldoet is aan de Europese Commissie.
Mocht de Europese Commissie onverhoopt besluiten dat de subsidie strijdig is met de Europese
regelgeving dan wijzen wij u er op dat u als subsidieontvanger de uiteindelijk verantwoordelijke
bent voor de rechtsgevolgen.
Stapeling met andere subsidies
Wij wijzen u erop dat andere bestuursorganen subsidies in mindering kunnen brengen op hun
eigen subsidie. Dit heet stapeling van subsidies. De stapeling vindt plaats voor subsidies die
gekoppeld aan dezelfde subsidiabele kosten.
Opschortende voorwaarde als betalingsvoorwaarde
Aan de subsidieverlening leggen wij een opschortende betalingsvoorwaarde op. Wij betalen de
subsidie alleen uit als uw verzekeraar u aanspreekt voor het eigen risico die u voor de CARverzekering heeft geaccepteerd. Wanneer de verzekeraar u voor een lager bedrag aanspreekt dan
in uw polis is opgenomen dan betalen wij de subsidie naar rato uit. De subsidie wordt uitbetaald
op rekeningnummer NL50RAB00141409053 t.n.v. Geopower Holding BV.
Verplichtingen
Op grond van 20 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Westland 2011 leggen wij u de
volgende verplichtingen op:
-

De aanbesteding van de boorwerkzaamheden dient uiterlijk 31 december 2016 te hebben
plaatsgevonden

-

U start binnen 12 maanden na de beschikkingsdatum (uiterlijk 31 december 2017) met de

-

U overlegt een afschrift van de CAR polis waaruit het eigen risico blijkt;

boring.
-

U meldt binnen een maand na afronding van de boring dat de boring is afgerond;

-

U meldt onverwijld als uw project wijzigt;

-

Als u communiceert over het project geeft u altijd aan dat het project mede mogelijk wordt
gemaakt door financiering vanuit de Westland Agenda (gemeente Westland en Rabobank
Westland). Over de wijze van communiceren vindt overleg plaats met de gemeente Westland.

U kunt een aanvraag voor vaststelling en betaling bij ons indienen als de verzekeraar u
aanspreekt op het eigen risico. De volgende gegevens en bescheiden moet u dan bij uw aanvraag
overleggen:

15-0730725

Subsidievaststellinq
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-

Polis van de CAR-verzekering waaruit het eigen risico blijkt;

-

Bewijs van de verzekeraar dat uw eigen risico is aangesproken;

-

Opgave van de reden van de betaling door de verzekeraar.

Als de verzekeraar u niet aanspreekt op het eigen risico dan stellen wij de subsidie ambtshalve
vast op nihil, 1 maand na het verval van de CAR polis. In dat geval betalen wij geen subsidie uit.

Hoogachtend,
burgemeester
en wethouders van Westland
gem
de secretaris,
seer

de buraen»erg»ter

J. van der
Indienen bezwaarschrift
Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van
burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit ís verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de argumenten voor het bezwaar;
e.
de handtekening van de indiener;
f.
indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift
door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen
(vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).
Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en
een kopie van het besluit mee te sturen.
Voorlopige voorziening
Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector
Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 3700/3220. In dat
geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.
Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal
loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige
voorziening dient u te beschikken over DigiD.
Informatie
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl.
daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het klant
Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.

15-0730725

