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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde betreffende

I nnovatief Actieprogramma Drenthe

Geachte heer Oosterlaak,

ln antwoord op de door uw fractie gestelde vragen in uw brief van 1 mei 2013, ont-

vangt u hierbij antwoorden over het lnnovatief Actieprogramma Drenthe.

Vraao I
Vanaf welke datum was u op de hoogte van de onregelmatigheden?

Antwoord 1

Als projectbegunstigde is de provincie Drenthe in maart 2010 gevraagd mee

te werken aan de controle van het IAD 2008-2010 door de Audit Autoriteit
(AA) als onderdeel van de controle van een betaalstaat van de SNN-UO aan

Brusse/. De AA heeft op 16 mei 2011 haar definitieve verslag over genoemde

bevindingen uitgebracht aan SNN-UO. Over de in dit rapport gerapporteerde

onregelmatigheden heeft de SNN-UO de provincie nader geïnformeerd op

23 november 2011 . Dit betrof een steekproef bii dríe willekeurige bedriiven

van het IAD 2008-2010. Op basis hiervan was het niet mogeliik conclusres te

trekken over de financiële omvang van de onregelmatigheden. Dit heeft geleid

tot aanvullende controles op basis van een aangepast en aangescherpt con-

troleprotocolvan alle 62 projecten in de periode van eind december 2011 tot

september 2012. Dit proces was tiidrovend en arbeidsintensief. Op basis van

de uitkomst van deze aanvullende werkzaamheden l's de omvang van de

onregelmatigheden bepaald. Over deze omvang van de onregelmatigheden
zijn wij op 6 november 2012 gei'nformeerd. Op 7 november 2012 heeft de

portefeuillehouder hierover melding gedaan in de Statencommissie Bestuur en

Financiën.
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Vraag2
Hebt u inmiddels een totaaloverzicht welke onregelmatigheden definitief niet meer
hersteld kunnen worden?

Antwoord 2
Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze zijn zeer arbeidsintensief en
tijdrovend. De betrokken bedrijven moeten bereid worden gevonden om daar-
aan mee te werken. Op dit moment is er nog geen totaaloverzicht beschik-
baar. De best'estimafed guess' is nog sfeeds het bedrag dat al eerder in de
brief van november 2012 aan uw staten is vermeld.

Vraaq 3
Zo ja, hoeveel Europese of Rijkscofinanciering moet de provincie uit eigen middelen
terug betalen?

Antwoord 3
De herstelactie loopt, de hoogte van het bedrag is nog niet te bepalen.

Vraag 4

Zo nee, wanneer denkt u wel duidelijk te hebben wat de totaalschade is?

Antwoord 4
De einddeclaratie van de provincie moet op 1 oktober 2013 binnen zijn bij
SNN-UO. Dan is er een voorlopig antwoord te geven over de geleden schade.
Daarna volgen nog controles van SNN en de Audit Autoriteit die nog correcties
kunnen doorvoeren. Naar verwachting is dat eind 2014. Als alle controles zijn
afgerond kan SNN de subsldre definitief vaststellen. Echt definitief wordt de

Europese subsidre vasfgesfe/d na 1 januari 2021, wanneer de controletermijn
van de Europese Commissie verlopen is.

Vraaq 5

Welke projecten hebben nog geen eindbeschikking ontvangen en waarom?

Antwoord 5
- Project Vacublow van Vacupro
- Project MEOS van Feniks Engineering
- Project Flexicator Leveraging Legacy van Flexicator
- Project Zonne-energie dakelement van DNN Daksystemen
- Project Duurzaam verwarmen van fossiel naar biomassa van

lntervema
- Art Design Drenthe van De Esch BV
Naar aanleiding van de geconstateerde gebreken is een verscherpt beoorde-
lingsprotocol opgesteld. Op het moment van constatering van de gebreken,

waren voornoemde subsrdreöeschikkingen nog niet vastgesteld.
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Afhandeling van de vaststelling door de provincie van deze projecten is in af-
wachting van de resultaten van de lopende controle- en herstelwerkzaam-
heden.

Vraaq 6

Wat zijn de resultaten van het project Kippenmest als bron voor energie van PROCES
en Machinefabriek Emmen?

Antwoord 6
De projectaanvrager heeft een nieuwe techniek ontwikkeld op het gebied van
het voorbewerken van kippenmest tot biomassa. Door onderzoek is gebleken

dat de biogasopbrengst na optimalisatie van de voorbewerking is gesfegen

van ca. 200liter per kg droog organisch materiaal naar ca. 550liter. Daar-
naasf is in het project een methode ontwikkeld om de mate van ontsluiting van
de kippenmesf f4dens de reactie vast te stellen met behulp van een afgeleide,
meetbare karakteristie k.

Vraaq 7

Wat zijn de resultaten van het project Gadeco van Biogas lnternational projecten BV?

Antwoord 7

Dit project is niet uitgevoerd. Aan het project Gadeco rs geen subsidie ver-
leend. Het project is door de provincie op € 0,- vastgesteld.

Vraaq B

Wat zijn de resultaten van het project Transportpallet uit hybride blends uit gemengde

kunststof afvalfracties van Plastinum Polymeren Technologies Corp BV?

Antwoord I
De projectaanvrager heeft een methode ontwikkeld om de samenstelling van
hybride copolymeren geschikt te maken voor het spuitgieten van een bepaald
ontwerp kunststofpallets. Die worden hierdoor duurzaam en kunnen worden
gebruikt voor zwaardere transportdoeleinden.
Het bedrijf is in januari 2011 failliet verklaard en heeft in juli 2011 een doorstart
gemaakt.

Vraaq 9

Zijn er voor de IAD-projecten tussentijdse voortgangsrapportages opgevraagd?

Antwoord I
Ja, ieder half jaar is aan de bedrijven een voortgangsrapportage gevraagd en
ontvangen.

Vraaq 10

Zo ja, wat waren uw bevindingen?
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Antwoord 10

ln de meeste gevallen is tijdig gerapporteerd over de voortgang van projecten
Op basis van de voortgangsrapportage kan worden geconcludeerd dat een
aantal projectaanvragers meer tijd nodig had om hun project uit te voeren en
verlenging van de projectperiode hebben aangevraagd.

Vraaq l1
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 11

Niet van foepassrng.

Vraas 12

Welke |AD-projecten hebben financiële jaarverslagen afgegeven?

Antwoord 12

Geen. Het aanleveren van financiële jaarverslagen is geen vereist onderdeel
van de procedure.

Vraaq 13

Welke mogelijkheden ziet u om toekomstige onregelmatigheden bij subsidieverlening
te voorkomen?

Antwoord 13

Met het in werking treden van de ASV 2012 wordt een risicoanalyse uitge-
voerd per subsidieregeling en per subsidieaanvraag. De uitkomsten van de ri-
sicoanalyses in relatie tot de hoogte van de gevraagde subsrdie bepalen hoe
de subsrdreaanvrager wordt gevolgd en hoe deze verantwoording moet afleg-
gen over de ontvangen subsidie. Het verstrekken van subsrdles gebeurt met
ingang van juni 2013 door het subsidieteam van de provincie Drenthe. Blijkt
uit de risicoanalyse dat er onvoldoende kennis is bij de provincie om uitvoe-
ring te geven aan de subsidieregelíng, dan wordt deze kennis ingekocht bij
een expert op dit gebied.

N.B. De uitvoering van het IAD 2010-2012 is in handen gelegd van SNN-UO.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

jk.coll

, secretaris voorzitter



 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,       

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 01-05-2013 
Betreft: Vragen ex artikel 41 RvO over Innovatief Actieprogramma Drenthe  
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Er is bij de controle van het subsidieprogramma IAD (Innovatief Actieprogramma Drenthe) voor 2.4 miljoen 
aan onregelmatigheden geconstateerd. In uw brief van 13 november 2012 stelt u dat de subsidieontvangers 
na vaststelling van de subsidie niet meer aangesproken kunnen worden op de achteraf geconstateerde 
gebreken tenzij er sprake zou zijn van fraude. Van het merendeel van de projecten IAD 2008-2010 heeft u 
de eindbeschikking afgegeven.  
 
De SP fractie heeft hierover de volgende vragen: 
 

1. Vanaf welke datum was u op de hoogte van de onregelmatigheden? 
2. Heeft u inmiddels een totaal overzicht welke onregelmatigheden definitief niet meer hersteld kunnen 

worden?  
3. Zo ja, hoeveel Europese of Rijks cofinanciering moet de provincie uit eigen middelen terug betalen? 
4. Zo nee, wanneer denkt u wel duidelijk te hebben wat de totaalschade is? 
5. Welke projecten hebben nog geen eindbeschikking ontvangen en waarom? 
6. Wat zijn de resultaten van het project Kippenmest als bron voor energie van PROCES en 

Machinefabriek Emmen? 
7. Wat zijn de resultaten van het project Gadeco van Biogas International projecten bv? 
8. Wat zijn de resultaten van het project Transportpallet uit hybride blends uit gemengde kunststof 

afvalfracties van Plastinum Polymeren Technologies Corp bv? 
9. Zijn er voor de IAD-projecten tussentijdse voortgangsrapportages opgevraagd?  
10. Zo ja, wat waren uw bevindingen? 
11. Zo nee, waarom niet? 
12. Welke IAD-projecten hebben financiële jaarverslagen afgegeven? 
13. Welke mogelijkheden ziet u om toekomstige onregelmatigheden bij subsidieverlening te voorkomen? 

 
 
 

   
Namens de SP Statenfractie, 
 
 
 
Philip Oosterlaak 
 
 
 
 
 


