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Onderwerp: Subsidieverlening aan New Energy Coalition voor inzet in 2021

Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 200.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting
New Energy Coalition voor netwerkvorming en projectontwikkeling gericht op de
vergroening van Drentse industriële bedrijven.

De Stichting New Energy Coalition (NEC) is een netwerk- en kenniscoalitie die
zich namens diverse partners inzet voor kennisontwikkeling, innovaties en pro-
jectontwikkeling rond de energietransitie in Noord-Nederland. Mede door de

activiteiten van de NEC konden Europese subsidiegelden (bijvoorbeeld FCH JU

Hydrogen Valley - HEAVENN) voor Noord-Nederland beschikbaar komen. Om

zich ook in2021in te kunnen zetten voor projectontwikkeling en het aantrekken
van nieuwe Europese gelden, vraagt de NEC een subsidie aan van € 200.000,--.

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of be-

denkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

De New Energy Coalition zal de volgende taken uitvoeren

A. Netwerkvorming:
Coalitievorming rond het onderwerp Groene Moleculen, door het bijeenbren-
gen van publieke en private partijen binnen een Program Board. De provincie

is onderdeel van de coalitie, wordt actief gecommuniceerd als coalitiepartner
en komt drie tot vier keer per jaar bijeen met andere relevante publieke en
private partners.
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B. Mkb-support:
Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe
energieproducten, diensten en services. Doel is het mkb actief te betrekken en

ondersteunen bij innovatievragen (loketfunctie). Resultaat is meer dan twee
mkb-evenementen en ondersteuning van meer dan vijf Drentse mkb-ers bij in-
novatievragen op het vlak van Groene Moleculen en/of Systeem lntegratie.

C. Ontwikkelprojecten Groene lndustrie:
Doel is ontwikkelprojecten verder te helpen, met focus op het identificeren en

ondersteunen van projecten op het vlak van groene industrie. Resultaat is de

ondersteuning van meer dan vijf grote projecten/consortia, met meer dan één

vervolgproject van meer dan € 500.000,--.

De onderbouwing voor de toekenning is als volgt:
1. de NEC heeft de afgelopen jaren een nuttige rol vervuld in het aantrekken van

Europese middelen en consortiavorming in Noord-Nederland, met als belang-
rij kste wa penfeit het para p I u project H EAVEN N;

2. de NEC heeft kennis, ervaring en een netwerk rond het thema Groene
Moleculen. Wij achten de inzet van de NEC voor projectontwikkeling rond het
thema Vergroening Drentse lndustrie daarom effectief en zinvol.

Bij een succesvolle samenwerking in 202'l hopen we de subsidierelatie met de

NEC in de volgende jaren te kunnen continueren en structureelvorm te kunnen
geven. Medio 2021 zullen wij de voortgang en resultaten van de samenwerking
evalueren. Over de uitkomsten van deze evaluatie en over een voorstel tot conti-
nuering van de steun door de provincie zullen wij u te zijner tijd informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

md/coll


