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Behandeld door de heer C. Tónjes (0592) 36 52 05
Onderwerp: Subsidieverlening aan New Energy Coalition voor activiteiten in het jaar 2020
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

.Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 200.000,-- subsidie te verlenen aan de New
Energy Coalition uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De New Energy Coalition zal als opvolger van de Stichting Energy Valley bijdragen
aan de versterking van de positie van het mkb in de provincies Drenthe en Groningen
om activiteiten op het gebied van energie-innovaties te kunnen doorvoeren.
Hiervoor vraagt de New Energy Coalition voor het jaar 2020 bij de provincie Drenthe
(en ook bij de provincie Groningen) een financiële bijdrage aan van (elk) € 200.000,--.
De activiteiten zullen inhoudelijk vooral betrekking hebben op de onderwerpen 'gas in
transitie'(waterstof, groen gas) en'systeemintegratie' (decentrale energie-innovaties
en decentrale energiesystemen). De New Energy Coalition zal de volgende taken uit-
voeren:

- branding: op nationaal en internatíonaal niveau de zichtbaarheid van de energie-
innovatiekracht van de regio in het algemeen en van voorbeeldprojecten in het bij-
zonder ondersteunen;

- netwerkvorming: ondernemers en relevante andere organisaties met elkaar in
contact brengen;

- propositieontwikkeling: ondersteuning van ondernemers bij het vertalen van
ideeën naar projectplannen.
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Op dit moment beraden wij ons over de subsidiëring van de New Energy Coalition en

de wijze waarop een mogelijke toekomstige subsidierelatie na2O20 gestalte zou
moeten krijgen. Over de uitkomsten hiervan en een mogelijke continuering van de
steun door de provincie Drenthe zullen wij u te zijner tijd informeren.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

md/coll.


