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Behandeld door de heer J. van der Heide (0592) 36 53 73

Onderwerp: Verlening subsidie Energy Valley 2012-2015

Geachte voorzitter/leden,

Op 25 oktober 201 t heeft ons college besloten voor de komende vier jaar jaarlijks

€ 393.750,-- te reserveren voor de vierde fase van Energy Valley (2012-215). De
stichting heeft als doel om duurzame energieproductie en daarmee de economische

ontwikkeling in Noord-Nederland te stimuleren. Ons college heeft aangegeven positief

te willen beschikken op de subsidieaanvraag mits aan onderstaande voonruaarden

wordt voldaan.

a. Het aangeleverde en goedgekeurde strategieplan wordt uitgewerkt in een
werkplan inclusief begroting en een governancestructuur. Binnen het werkplan

dient aandacht te worden besteed aan samenwerking en afstemming met de
NOM. Het werkplan wordt beoordeeld door het noordelijke bestuurlijk overleg
Energie maar dient per provincie te worden vastgesteld.

b. Een officiële subsidieaanvraag wordt ingediend, waarbij in noordelijk verband ten
behoeve van uniformiteit gebruik wordt gemaakt van een daarvoor geschikt
Gronings aanvraagformulier. Ook deze aanvraag wordt beoordeeld door het
noordelijke bestuurlijk overleg Energie maar dient per provincie te worden

vastgesteld.

c. De minimale bijdrage van de niet-overheden bedraagt 35%.
d. Energy Valley heeft zich aantoonbaar ingespannen dit aandeel aan private

financiering te verhogen.



Energy Valley heeft inmíddels aan de vooruvaàrden a tot en met d voldaan. De
provincie Drenthe kan daarmee net als de andere noordelijke publieke en private
partUen overgaan tot het verlenen van de aangevraagde subsidie. Ons college heeft
daartoe op 1 7 januari 2012 besloten de subsidie Energy Valley 2012-2O15 van
jaarlijks maximaal € 393.750,- te verlenen onder de ontbindende voonvaarde dat
provinciale staten h iertegen geen overwegende beden ki ngen i nbrengen,

lnformatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u terecht bij de heer J. van der Heide,
telefoonnummer (0592) 36 5372. Mocht u het GS-besluit met ons willen bespreken,
dan wordt u verzoeht dit binnen drie weken kenbaar te maken.
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