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Geachte heer [belanghebbende], 
 
In deze brief delen wij u ons besluit mee over uw subsidieaanvraag voor programma "Schoner dan fossiel". 
 
Subsidieverlening 
Wij verlenen u of uw instelling voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van maximaal € 300.000,00. De 
subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten. Als de totale 
subsidiabele kosten lager uitvallen dan begroot dan verlagen wij naar rato onze subsidiebijdrage. Meer 
informatie hierover vindt u in de bijlage. 
 
Deze subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d van de Algemene wet bestuursrecht. U 
ontvangt deze subsidie voor het realiseren van emissie reducerende maatregelen voor de biomassa 
installaties aan de Geerweg en Knuttelweg zoals opgenomen in uw subsidieaanvraag. Deze activiteiten 
dragen bij aan onze beleidsdoelstellingen rondom de verbetering van de luchtkwaliteit en de energietransitie. 
 
Opschortende voorwaarde: subsidie provincie Gelderland 
U ontvangt deze subsidie onder de opschortende voorwaarde dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
besluiten aan u een subsidie te verlenen van € 1.700.000,00 voor de activiteiten beschreven bij de aanvraag 
in het Programma ‘Schoner dan fossiel’. Dit wil zeggen dat u pas recht hebt op deze subsidie nadat u ook 
een besluit tot subsidieverlening hebt ontvangen van of namens Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
 
Voorschotverlening 
Wij verlenen u een voorschot van € 240.000,00. 
Het voorschot wordt overgemaakt op uw rekeningnummer NL33 BNGH 0285 1668 59 op naam van Bio 
Energie Ede BV onder vermelding van "Subsidie Dossier 22/000442". U ontvangt het voorschot nadat ook 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten aan u een subsidie te verlenen (zie opschortende 
voorwaarde). 
 
Hoe verantwoordt u deze subsidie? 
Om te beoordelen of u de afgesproken activiteit(en) heeft uitgevoerd, verwachten wij van u een aanvraag tot 
susbsidievaststelling. Deze aanvraag dient u in, vóór 1 november 2024. In de bijlage staat welke informatie 
u moet meesturen met de aanvraag tot subsidievaststelling. 
 
Meer informatie 
Alles wat van belang is voor deze subsidie vindt u in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van dit 
besluit. Lees de informatie in de bijlage daarom goed door. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.  
 
Belangrijk om te weten 
Als er iets verandert in uw project kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. U moet een verandering 
daarom altijd bij ons melden. 
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Wilt u hierna bezwaar maken?  
Wij adviseren u om eerst contact met ons op te nemen voor uitleg over dit besluit via telefoonnummer 14 
0318. Bent u het er nog niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. U doet dat binnen zes weken na de 
verzenddatum van dit besluit. 
Bezwaar maakt u: 

• digitaal door met uw DigiD het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op 

www.ede.nl/bezwaarmaken, of 

• door ons een brief te sturen. Vermeld in uw brief: 

o uw naam, adres, telefoonnummer 

o de datum waarop u uw brief schrijft 

o een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 

o ons kenmerk (of voeg een kopie van dit besluit bij) 

o de redenen waarom u bezwaar maakt 

o uw handtekening 

 

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten? 
Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening. Meer informatie hierover vindt 
u op www.rechtspraak.nl. 
 
Heeft u nog vragen? 
Wilt u daarbij zaaknummer 20220329262174 en subsidiedossier 22/000442 vermelden. 
 
Tenslotte… 
Wij wensen uw instelling veel succes bij de uitvoering van de activiteiten. 
 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
met vriendelijke groet 
 
 
 
 
Harriette Campen 
Afdelingsmanager Beleid Infrastructuur en Milieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ede.nl/bezwaarmaken
https://www.rechtspraak.nl/
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BIJLAGE 
  
1. Projectomschrijving 
 

1.1. Activiteiten 

 
U ontvangt de subsidie voor de milieumaatregelen die u in kader van het programma ‘Schoner dan 
fossiel 2021-2024’ treft aan de installaties van Bio-Energie Gemeente Ede (Geerweg, Ketel 3 en 4) 
en Bio-Energie Gemeente Ede Noord (Knuttelweg, ketel 5 en 6). Met deze maatregelen spant u 
zich in om de emissiereductie zoals beschreven in uw projectplan van 22 februari 2022 te behalen.  
 
Enerzijds is er sprake van aanpassingen aan de technische installaties met als doel om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Hiertoe wordt onder meer in de centrale aan de Knuttelweg een 
doekenfilter geplaatst en worden in beide centrales een SCR-systeem toegepast. De verwachting 
is dat deze maatregelendirect leiden tot reductie van uitstoot van stikstofoxiden (NOx), totaal stof 

en ammoniak (NH3). Op het gebied van stikstofoxiden en stof is sprake van een Unienorm 
(Europeesrechtelijke norm) die in Nederland in de geldende regelgeving is geïmplementeerd in 
paragraaf 5.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor ammoniak is geen sprake van een 
Unienorm. Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de betreffende installaties nu al voldoen aan de 
geldende wettelijke normering en dat steun wordt gevraagd voor bovenwettelijke 
beschermingsmaatregelen.  

 
Milieubeschermingsmaatregelen 

De te nemen maatregelen betreffen voor de installatie aan de Knuttelweg de installatie van: 

• natte rookgascondensor 

• warmtepomp 

• doekenfilter en rookgasventilator 

• SCR-systeem 

• rookgasterugvoer 

• NH3-sensor 
 
De te nemen maatregelen betreffen voor de installatie aan de Geerweg de installatie van: 

• natte rookgascondensor 

• warmtepomp 

• SCR-systeem en rookgasventilator 

• rookgasterugvoer 

• NH3-sensor 
 
Betreffende maatregelen zijn verder toegelicht in uw subsidieaanvraag. Naast maatregelen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren is ook sprake van maatregelen om de efficiëntie van de centrales te 
verbeteren. Hierdoor hoeft er minder biomassa verbrand te worden om dezelfde hoeveelheid 
warmte op te wekken. Ook deze maatregelen leveren hierdoor een positieve bijdrage aan de 
verbetering van de luchtkwaliteit binnen de gemeente Ede.  
 
Financiering subsidiabele kosten 

Onderstaande kosten- en financieringsbegroting zijn een samenvatting van uw 

aangepaste begroting van 22 februari 2022. 

 
Kostenposten BEN BEE Totaal Subsidiabele kosten 

Milieukosten  € 2.482.830  € 1.690.176 € 4.173.006 € 4.173.006 

Bouw € 446.909 € 304.232 € 751.141 € 751.141 

Afschrijvingen € 171.732 € 171.732 € 343.464 € 0 

Begeleidingskosten € 180.000 € 180.000 € 360.000 € 360.000 

Totaal € 3.281.471 € 2.346.140 € 5.627.611 € 5.284.147 
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 Financiering subsidiabele kosten 
Financier Aandeel Bedrag 

 

 

 

Eigen bijdrage Bio Energie Ede – Bio Energie Ede Noord 62.1% € 3.284.147 

Gemeente Ede 5,7% € 300.000 

Provincie Gelderland 32.2% € 1.700.000 

Totaal 100% € 5.284.147 

 

 

 

 
 

1.2. Looptijd project 

 
Uw project loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024. Op deze aanvraag is artikel 6 van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van toepassing. Dit betekent dat alleen kosten 
subsidiabel zijn die zijn gemaakt na de datum waarop u een volledige aanvraag hebt ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Ede (7 april 2022). Hiervan zijn uitgezonderd de kosten voor 
voorbereidende werkzaamheden zoals bedoeld onder punt 23 van de AGVV: deze mogen ook zijn 
gelegen voor de datum van de subsidieaanvraag. 

    

1.3. Verlaging subsidie 

 
Als uw project niet is uitgevoerd volgens de projectomschrijving zoals genoemd onder 1, wordt de 
subsidie lager vastgesteld. Dit gebeurt in ieder geval als:  

• de activiteiten niet, niet volledig of zonder toestemming van ons gewijzigd zijn uitgevoerd; 

• er kosten zijn gemaakt buiten de looptijd van het project (met uitzondering van de 
accountantskosten); 

• de kosten lager uitvallen; in dit geval wordt de subsidie naar verhouding van ons aandeel in de 
subsidiabele kosten verlaagd (onze bijdrage is maximaal 5,7% van de totale subsidiabele 
kosten zoals opgenomen in deze beschikking); 

• andere financiers hun bijdrage verhogen, of hun bijdrage gelijk houden als de kosten lager 
uitvallen. 

Ook als u niet voldoet aan één of enkele verplichtingen zoals genoemd onder 2, kan de subsidie 
lager worden vastgesteld. 
   

2. Verplichtingen 
Aan uw subsidie zijn verplichtingen verbonden: 

 

2.1. Activiteiten uitvoeren 

 
U voert de activiteiten op de wijze zoals beschreven in uw subsidieaanvraag. In paragraaf 1.1 
hebben wij een korte samenvatting opgenomen van de activiteiten. 

 

2.2. Veranderingen melden 

 
Als er iets verandert in uw project, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij: 

• wijzigingen van de activiteiten; 

• wijzigingen in de looptijd; 

• wijzigingen van de rechtspersoon. 
Ook als u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen, bent u verplicht om dit te 
melden. Meld elke verandering binnen twee weken via ons digitale subsidieformulier 
(https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie/). Hiervoor kiest u de optie “Uploaden 
documenten voor een eerdere aanvraag”.  

 

2.3. Voortgang rapporteren 

 
Informeer ons op tijd over de voortgang van het project. In uw rapportages verwachten wij een 
beschrijving van de voortgang van de activiteiten met daarin speciale aandacht voor:  

• de gerealiseerde emissiereductie per locatie; 

• de gerealiseerde reductie op systeemniveau.  

https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie/
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Wij verzoeken u de rapportage in te dienen voor 1 april 2023 en voor 1 april 2024 via ons digitale 
subsidieformulier (https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie/). Hiervoor kiest u de optie 
“Uploaden documenten voor een eerdere aanvraag”. U rapporteert telkens over de voortgang van 
het project in het afgelopen kalenderjaar (2022 respectievelijk 2023).  
 
Over de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 rapporteert u dan in uw eindverslag. 

 

2.4. Aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie  

 
Het is verplicht om op tijd een aanvraag in te dienen voor het vaststellen van de subsidie.  Doe dit 
in ieder geval vóór 1 november 2024. Wij vragen u de aanvraag digitaal in te dienen. Gebruik 
hiervoor ons vaststellingsformulier (https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie/). Hiervoor 
kiest u de optie “Vaststelling van de subsidie aanvragen”. 
 
De aanvraag bestaat uit een inhoudelijk en een financieel eindverslag.  
 
Inhoudelijk eindverslag 
Maak een verslag van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, en vermeld eventuele 
knelpunten. In het eindverslag dient speciale aandacht besteed te worden aan:  

• de behaalde reductie;  

• uitvoering van het project; 

• eventuele kennisdeling die heeft plaatsgevonden. 
Uit het verslag moet daarnaast blijken dat u aan de opgelegde verplichtingen hebt voldaan 
(onderdeel 2 van deze bijlage). 
 
Financieel eindverslag 
Hiervoor hebben wij het volgende van u nodig:  

• een overzicht van gemaakte en betaalde kostenposten, afgezet tegen de posten van de 
oorspronkelijke subsidiabele kostenbegroting; 

• een overzicht van de financiering van de kosten, inclusief een vergelijking en toelichting op 
afwijkingen ten opzichte van de begroting; 

• een controle verklaring van een onafhankelijke accountant. De controle vindt plaats 
overeenkomstig het Verantwoordings- en accountantsprotocol gemeente Ede 2018 of het 
controleprotocol van de provincie Gelderland voor incidentele subsidies. 

 

2.5. Administratie bijhouden en bewaren 

 

U bent verplicht een administratie te voeren. Dit betekent het volgende: 

• u bent verplicht om alle inkomsten en uitgaven vast te leggen, inclusief alle bewijsstukken; 

• deze bewijsstukken moeten op naam staan van de ontvanger van de subsidie en aantonen 
dat de goederen en diensten zijn geleverd; 

• de urenregistratie toont aan dat de opgegeven uren zijn gemaakt en zijn besteed aan het 
project waarvoor de subsidie is verleend.  

 
U bent verplicht de administratie ten minste tien jaar na het vaststellen van de subsidie te bewaren. 
Dit geldt ook voor het inhoudelijk eindverslag en het financieel eindverslag met controleverklaring. 

  
3. Juridische grondslagen 
 

Voor dit besluit gelden: 

• de Algemene wet bestuursrecht 

• artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 

• De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 
 
Wij verlenen het voorschot op grond van artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 
 
 

https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie/
https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie/
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4. Staatssteun 
 

De subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 
107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hierbij geldt dat staatssteun in 
beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, indien 
deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd. 
 
Op deze subsidie is van toepassing Verordening (EU) nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 
2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L187/1). Deze verordening zal 
hierna worden aangeduid als: AGVV. In het bijzonder betreft het milieu investeringssteun zoals 
bedoeld in artikel 36 van de AGVV.  

 

4.1. Toetsing voorwaarden hoofdstuk I AGVV 

 
Algemene toetsing 
- Wij hebben geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent zoals bedoeld in artikel 2, 
onder punt 18, van de AGVV.  
- Wij hebben geconstateerd dat tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 
1, vierde lid, onder punt a, van de AGVV.  
- Wij hebben vastgesteld dat de totale subsidie is gelegen onder de drempel milieu investeringssteun 
van 15 miljoen per onderneming per project. 
- Wij hebben vastgesteld dat sprake is van transparante steun, nu deze wordt verstrekt in de vorm 
van subsidie. 
- Wij hebben vastgesteld dat sprake is van een stimulerend effect. Conform de bepalingen in de 
subsidiebeschikking (zie onderdeel 1.2 Looptijd project) zijn alleen kosten die zijn gemaakt na de 
datum van de subsidieaanvraag subsidiabel (met uitzondering van kosten voor voorbereidende 
werkzaamheden).  
 
Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten 
De subsidie is exclusief BTW: deze is niet subsidiabel. Aan u wordt een verplichting opgelegd om 
een administratie te voeren waarbij de in aanmerking komende kosten worden gestaafd met 
bewijsstukken die actueel, duidelijk en specifiek zijn. Zie onder 2.5. 
 
Cumulatie van steun 
Het project mag op basis van meerdere Europese steunkaders subsidie ontvangen, binnen de 
voorwaarden die zijn gesteld in artikel 8 van de AGVV. In het bijzonder is het toegestaan om steun te 
ontvangen op grond van meerdere regelingen, indien het andere in aanmerking komende kosten 
betreft. De steun mag ook betrekking hebben op dezelfde in aanmerking komende kosten, mits de 
totale drempel of steunintensiteit niet wordt overschreden. 
 
Publicatie en informatie 
Conform artikel 9 van de AGVV worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Bij individuele 
steunverleningen van meer dan € 500.000 worden de benodigde gegevens binnen zes maanden 
vanaf de datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award 
Module (TAM). Vanaf de datum van steunverlening blijven de gegevens tien jaar beschikbaar (artikel 
9, vierde lid, van de AGVV). Zie onder 2.5. 

 

4.2. Toetsing voorwaarden artikel 36 AGVV 

 
Verhogen niveau milieubescherming boven Unierechtelijke norm (lid 2) 
 
Conform artikel 36, tweede lid, kan steun worden verleend voor investeringen die: 
a. de begunstigde in staat stellen het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van 
milieubescherming te verhogen door verder te gaan dan de geldende Unienormen; en 
b. de begunstigde, bij ontstentenis van Unienormen, in staat het uit zijn activiteiten voortvloeiende 
niveau van milieubescherming te verhogen. 
 
In artikel 2 onder punt 101 is de volgende definitie gegeven van milieubescherming: 
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“elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving 
of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het 
risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die 
hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen;” 
 
Emissie reducerende maatregelen zijn gericht op preventie van aantasting van de natuurlijke 
omgeving c.q. op beperking van het risico op dergelijke aantastingen. Concreet gaat het hier om 
verbeteringen van technische installaties waardoor uitstoot van schadelijke stoffen wordt 
teruggedrongen. Daarnaast gaat het om maatregelen gericht op een rationeler gebruik van 
hulpbronnen door het verbeteren van de efficiëntie van de installaties. Hierdoor hoeft er minder 
biomassa verbrand te worden om dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken. Dit levert op zijn beurt 
tevens een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit. 
 
In dit geval is sprake van een investering die valt in zowel categorie a als b van artikel 36, tweede lid. 
Voor emissie van stikstofoxiden (NOx) en totaal stof is sprake van investeringen die tot doel hebben 
om de uitstoot verder terug te dringen ten opzichte van de geldende Unienorm. Voor de emissie van 

ammoniak (NH3) is er geen Unierechtelijke norm voor deze activiteit. Verwezen wordt naar 
onderdeel 1.1 van dit besluit en de toelichting in de subsidieaanvraag. Er is geen sprake van steun 
om te voldoen aan reeds vastgestelde maar nog niet in werking getreden Unierechtelijke normen (lid 
3). 
 
Subsidiabele kosten (lid 5) 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de kosten waarvoor wij subsidie kunnen verlenen op basis 
van de AGVV. In uw geval zijn de kosten voor de milieu-investering vastgesteld als een afzonderlijke 
investering binnen de totale investeringskosten. Deze specifieke op milieubescherming betrekking 
hebbende kosten zijn de in aanmerking komende kosten. Het betreft een totaalbedrag van  
€ 5.284.147. 
 
Maximaal steunbedrag (lid 6 en 7) 
De steunintensiteit bedraagt conform artikel 36, zesde lid, maximaal 40% van de in aanmerking 
komende kosten. Overeenkomstig het zevende lid wordt dit bedrag met 10 procentpunten verhoogd 
voor steun aan middelgrote ondernemingen. De totale overheidssteun bedraagt €2.000.000 en is 
gelijk aan 37,9% van de in aanmerking komende kosten. Van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Ede ontvangt u een subsidie van €300.000 wat overeenkomt met 5,7% van de in 
aanmerking komende kosten. Het maximale steunbedrag wordt dus niet overschreden. 

 


