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Aan: 

Harmes Holding BV 

t.a.v. dhr. R. Harmes 

Van Echtenskanaal NZ 22 

7891 TL  KLAZIENAVEEN 
7891 TL22 

 

project Valorisatie kleine mestverbrander, Drentse Green Deal 25-11-2015 t/m 24-11-2018 11 december 2015  

11 december 2015  11 december 2015 Van Echtenskanaal NZ 22 7891 TL  201502948-00606940  

 7891 TL KLAZIENAVEEN  project Valorisatie kleine mestverbrander, Drentse Green Deal 25-11-2015 t/m 24-

11-2018    

Assen, 1 februari 2016 

Ons kenmerk 201502948-00615409 

Behandeld door mevrouw S. Kriesels (0592) 365891 

Onderwerp: Subsidieverlening Green Deal Harmes / DSE project valorisatie kleine mestverbrander, 

verplichtingennummer: 71434 

 

Harmes Holding BV dhr. R. Harmes Van Echtenskanaal NZ   KLAZIENAVEEN Geachte heer Harmes  

11 december 2015   UBR (incl. Verplichting) 11 december 2015       V 73010145/01/443062 (1) 

Geachte heer Harmes, 

Ja 

Op 25 november 2015 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project ‘Valorisatie kleine 
mestverbrander’. In onze brief van 18 december 2015 met kenmerk 201502948-00608308 hebben wij 

u geïnformeerd over ons voornemen tot het nemen van een besluit. Wij hebben uw aanvraag 

beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. 

71445 

Beoordeling aanvraag: 

U heeft een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de Green Deal provincie Drenthe – Harmes 

Holding B.V. d.d. 1-12-2015. In deze Green Deal geeft de provincie Drenthe aan een financiële 

bijdrage te willen leveren aan de realisatie van de validatie van de kleine mestverbrander. 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene 

subsidieverordening Drenthe (ASV 2012). 

http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/algemene subsidieverordening drenthe 2012 

 

Daarnaast hebben wij uw aanvraag getoetst aan het Subsidiereglement Drentse Green Deals en onze 

beleidsdoelstellingen in het Energieprogramma 2010-2015. Voor wat betreft staatssteunaspecten 

heeft toetsing plaatsgevonden aan de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 

december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, PbEU 2013, L 352 (hierna: de-

minimisverordening). 

 
Uw aanvraag past binnen de beleidsdoelstellingen van het Energieprogramma 2010-2015 en 

binnen het Subsidiereglement Drentse Green Deals. Het college van Gedeputeerde Staten is op 15 

december 2015 (registratienummer 2.1/2015005411) akkoord gegaan met het verstrekken van de 

subsidie voor dit project onder de voorwaarde dat provinciale staten overeenkomstig de procedure van 

http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/algemene%20subsidieverordening%20drenthe%202012
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artikel 3, derde lid van de Algemene subsidieverordening Drenthe geen bedenkingen van dermate 

ernstige aard inbrengen dat van de subsidieverlening moet worden afgezien. In de vergadering van de 

Statencommissie Omgevingsbeleid van 13 januari 2016 heeft de commissie aangegeven geen 

bedenkingen tegen de subsidieverstrekking te hebben. 

 

Bij het toetsen van de aanvraag aan de regels van de Awb en de ASV is gebleken dat de aanvraag 

hieraan voldoet. Daarnaast blijft met de te verlenen subsidie van € 199.900,00 de de-minimissteun 

onder de toegestane € 200.000,00. Op 8 december 2015 hebben wij hierover een de-

minimisverklaring van u ontvangen. 

 

Besluit: 

Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u de gevraagde incidentele subsidie van 

€ 199.900,00 verlenen onder de opschortende voorwaarde dat u schriftelijk aantoont dat: 

- er een onherroepelijke Omgevingsvergunning is afgegeven voor de installatie en het in 

gebruik hebben daarvan, en 

- de Nederlandse Voedsel en Waren (NVWA) Autoriteit instemt met het uitvoeren van de proef. 

Hiervoor kan de NVWA een schriftelijke verklaring op grond van artikel 17 van Verordening 

(EG) nr. 1069/2009 (basisverordening dierlijke bijproducten) afgeven. 

 

Zodra wij de stukken, als hiervoor bedoeld, hebben ontvangen, wordt een voorschot van 80% van het 

subsidiebedrag, zijnde € 159.920,00, op rekeningnummer DE97280699910086677600 overgemaakt, 

onder vermelding van “voorschot subsidie Green Deal het  project Valorisatie kleine mestverbrander”. 
Het resterende bedrag zal bij de subsidievaststelling worden overgemaakt. 

 

In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen. 

 

Wij wensen u veel succes bij de realisatie van de kleine mestverbrander. 

 

Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met mevrouw. A.M.M. de Graaf. 

 

Bezwaar: 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze 

beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Voor 

meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar 

http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

namens dezen,  

 . 

mevrouw ing. I.J. Schotanus,  

 

Teamleider team Subsidies en Inkoop  



 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201502948 te vermelden. 

73010145/01/443062 (1) 

 

Bijlage 

 

Verplichtingen 

 

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften: 

 

1. Activiteiten: 

Voor de subsidie dient u de volgende prestaties te leveren: 

• Opbouw prototype inclusief installatie emissie reductie systemen 

• Uitvoering initiële testen, waarbij verbranding wordt geoptimaliseerd en uitstoot gereduceerd 

• Uitvoeren langdurige testen, waarbij informatie wordt verzameld over de optimale processen, 

energieproductie, vermogen, levensduur van de mestverbrander etc. 

 

De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat u aan ons overlegt: 

• een onherroepelijke Omgevingsvergunning voor de installatie en het gebruik daarvan, en 

• de toestemming, op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 

(basisverordening dierlijke bijproducten), van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  

 

2. Datum: 

De activiteiten moeten uiterlijk 25 november 2018 afgerond zijn. 

 

3. Voortgangsrapportage 
U dient voor  1 januari 2017 een voortgangsrapportage aan te leveren. 
 

4. Meldingsplicht: 

U meldt ons direct schriftelijk als: 

- de activiteiten geen doorgang vinden; 

- vertraging optreedt in de uitvoering; 

- wijzigingen ontstaan in de prestaties; 

- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking. 

 

5. Publiciteitsvereiste: 

U dient in uw communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk 

worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren van de burgers over de 

besteding van belastinggelden. U kunt aan dit vereiste voldoen door middel van een vermelding op uw 

website, in advertenties, in persberichten of publicaties (flyers) etc. 

 

6. Vaststelling: 

U moet uiterlijk 25 februari 2019 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin moet u 

aantonen dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en de prestaties zijn 

behaald. Dit doet u door middel van het overleggen van inhoudelijke rapportages van de diverse 

onderzoeken en een activiteitenverslag om te komen tot de bouw van de installatie en het uitvoeren 

van de testen. Ook dient u een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 

inkomsten, door middel van een financieel verslag bij de aanvraag tot vaststelling te overleggen. 

 

U dient uw aanvraag tot vaststelling tijdig in. Als u te laat bent kan dat namelijk gevolgen hebben voor 

de subsidie. Als u geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient, stellen wij de subsidie 

ambtshalve vast met de informatie die we hebben. In de meeste gevallen leidt dat tot een 

(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie. 

 

Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestatie is geleverd. Daarnaast 
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gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen. Indien de 

prestatie niet, of niet volledig is geleverd, of indien u de verplichtingen die aan de verlening zijn 

verbonden niet bent nagekomen, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Dit ter beoordeling van de 

provincie Drenthe. 

 

Indien bij het vaststellen van het subsidiebedrag de prestaties niet, of niet volledig zijn geleverd, 

kunnen alleen aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten meegenomen worden in de beoordeling. Indien 

de subsidie lager wordt vastgesteld omdat de prestaties niet, of niet geheel zijn geleverd kan de 

subsidie maximaal een gedeelte van de gemaakte kosten dekken, in dezelfde verhouding als waarvan 

is uitgegaan bij subsidieverlening Hierbij wordt de bedragen in onderstaande tabel als leidraad 

genomen. 

 

Te hanteren (maximale) subsidiabele loonkosten per uur: 

Directeuren, professoren, hoger leidinggevend personeel 

オ ヵヴがヵヰ 
 Bヴ┌デﾗ ┌┌ヴﾉﾗﾗﾐ                                                                            ふﾃ;;ヴゲ;ﾉ;ヴｷゲ I;く オ ΒΓくヱヰΑぶ  

+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen 

+ Overhead: maximaal 25% van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten 

Wetenschappelijk personeel, leidinggevend personeel 

オ ヴヶがヰヰ 
 Bヴ┌デﾗ ┌┌ヴﾉﾗﾗﾐ                                                                            ふﾃ;;ヴゲ;ﾉ;ヴｷゲ I;く オ Αヵくヲヱヰぶ  

+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen 

+ Overhead: maximaal 25 % van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten 

Hoger uitvoerend personeel 

オ ンヵがヵヰ 
 Bヴ┌デﾗ ┌┌ヴﾉﾗﾗﾐ                                                                            ふﾃ;;ヴゲ;ﾉ;ヴｷゲ I;く オ ヵΒくヰヴヲぶ 

+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen 

+ Overhead: maximaal 25% van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten 

Overig personeel 

オ ヲヴがヵヰ 
 Bヴ┌デﾗ ┌┌ヴﾉﾗﾗﾐ                                                                             ふﾃ;;ヴゲ;ﾉ;ヴｷゲ I;く オ ヴヰくヰヵΑぶ  

+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen 

+Overhead: maximaal 25% van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten 
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