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Ondenrverp: Subsid ievaststellingen en -verlening Stichting Energy Val ley

Geachte voorzitter/leden,

Stichting Energy Valley voert sinds 2003 namens vier noordelijke provincies en tien

grote gemeenten energieprojecten uit en zet Noord-Nederland op de kaart als het
gaat om de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daartoe wordt Energy

Valley vanuit de provincie Drenthe gesubsidieerd door middel van een jaarlijkse inci-

dentele prestatiesubsidie à € 393.750,--. Energy Valley werkt via een vierjarige pro-

grammacyclus aan haar doelstellingen. De huidige cyclus loopt van 20121o12015
(EV4).

Energy Valley heeft ons verzocht om de door de provincie Drenthe verstrekte sub-

sidies over 2012 en 201 3 vast te stellen en heeft voor 2014 een nieuwe aanvraag
ingediend.

ln de verantwoording van Energy Valley over 2012 is geconstateerd dat er minder is

besteed dan oorspronkelijk de bedoeling was. Deze onderbesteding bedraagt voor de
provincie Drenthe een bedrag van € 29.982,--. Energy Valley vraagt het bedrag over

te mogen hevelen naar een egalisatiereserve vanwege een verwachte versnelling in

de projectuitvoering voor 2014.

Op basis van de Algemene subsidieverordening heeft de provincie de mogelijkheid de

subsidie vast te stellen op de werkelijk gemaakte kosten. Wij maken gebruik van deze

mogelijkheid en zijn dan ook voornemens de subsidie over 2012lager vast te stellen

en het onderbestede bedrag in mindering te brengen op de uitbetaling van het subsi-

dierestant.
ln de verantwoording over 2013 zijn er geen afwijkingen geconstateerd. Deze subsidie

zal worden vastgesteld ter hoogte van de verlening.
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De afgelopen periode is er een aantal veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van

de rapporten van de Noordelijke Rekenkamer en Berenschot. Hierover bent u regel-

matig geïnformeerd. De afspraken die in dit kader zijn gemaakt, resulteren in een za-

kelijke subsidieverlening waarin onder andere op specifieke Drentse prestaties wordt

afgerekend. Zo is de mogelijkheid opengelaten om op basis van de uitkomsten van de

discussie tussentijds bij te sturen in de subsidiëring. Hiermee rekening houdend zal de

subsidie aan Energy Valley over 2014 worden verleend.

Vooruitlopend op de toekomstige subsidieaanvragen vanuit Energy Valley is in noor-

delijk verband een verkenning gestart op welke wijze de subsidiëring vanuit de over-

heden geharmoniseerd kan worden. Doel is de administratieve lasten voor Energy

Valley te verminderen en de subsidievoorwaarden en -verplichtingen vanuit onze ver-

schillende subsidiepartners beter op elkaar af te stemmen.

Tegelijkertijd wordt in het laatste kwartaal van 2014 het proces gestart om de toe-

komst van Energy Valley na 2015 te onderzoeken. Te zijner tijd zult u hierover nader

worden geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedep van Drenthe,

secretaris , voorzitter

wa.coll


