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Coöperatie Steendam
t.a.v. Fred Mahler
fmahler47@hotmail.com

Onderwerp:
Beoordeling van uw aanvraag bij het Programma Lokale Energietransitie
Datum:
14 juni 2017

Beste heer Mahler,
Bedankt voor uw aanvraag bij het Programma Lokale Energietransitie voor uw lokale energieinitiatief: Steendam Gas(t)vrij. Op 3 mei 2017 hebben wij uw complete aanvraag ontvangen.
Deze heeft u 13 juni 2017 mondeling toegelicht aan de toetsingscommissie. U vraagt een
bijdrage van 10.000 euro.
De toetsingscommissie heeft uw aanvraag beoordeeld en een unaniem advies uitgebracht aan
het kernteam van het programma Lokale Energietransitie. Hierbij delen wij u mee dat uw
aanvraag is goedgekeurd. Het kernteam heeft besloten een bedrag bij te dragen van 9.230
euro. De warmtecamera en ‘overig printwerk’ zijn posten die vanuit de subsidieregeling niet
vergoed kunnen worden. Het is mogelijk voor het resterende bedrag van 770 euro een
vervolgaanvraag te doen. We zullen dit bedrag per ommegaande overmaken op het door u
opgegeven rekeningnummer: NL92TRIO0390448311 ten name van Coöperatie Steendam.
Hieronder een toelichting op dit besluit:
De toetsingscommissie vindt Coöperatie Steendam een mooi initiatief dat bijdraagt aan
de doelen van het Programma Lokale Energietransitie. De commissie heeft ervaren dat er
een gedreven en enthousiaste groep mensen achter het initiatief zit. Een belangrijk
gegeven voor een goede slagingskans. De uitdaging is om ook de rest van het dorp mee
te krijgen en niet te ver voor de troepen uit te lopen. De commissie is van mening dat
jullie een goede visie hebben en daarbij de nodige ervaring met het opzetten van
dorpsactiviteiten. De brede en vele plannen kunnen ook een valkuil zijn. De commissie
adviseert nadrukkelijk om focus aan te brengen in de activiteiten en in eerste instantie te
starten met één project. Onder de initiatiefnemers is al de nodige kennis aanwezig en ook
lopen er contacten met de GrEK. Advies van de commissie is om deze partij zoveel
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mogelijk aangehaakt te houden. Vraagtekens heeft de commissie bij de 180 uurkosten
voor juridisch advies die werden genoemd in het gesprek. Dit was een voorbeeld, maar er
moet een redelijkheid zijn voor de kosten die voor advies gerekend worden. De commissie
vond het een prettig gesprek met een goede discussie. Uw uitnodiging om deze te
vervolgen neemt zij graag aan. Zij is benieuwd naar het proces dat jullie doorlopen, jullie
ervaringen en de dilemma’s die jullie tegenkomen. Einde najaar 2017 neemt het
Servicepunt contact met u op om een vervolgafspraak te maken.
Voorwaarden
De subsidie is aan u toegekend onder een aantal voorwaarden zoals aangegeven in de regeling:
•
•

•
•

•

De subsidie wordt binnen een jaar na toekenning uitgegeven, tenzij hierover afwijkende
afspraken worden gemaakt tussen de aanvrager en de subsidieverstrekker.
Wijzigingen in het project(onderdeel) waarvoor subsidie is verleend die het detailniveau
overstijgen, worden schriftelijk en onverwijld ter goedkeuring voorgelegd aan de
toetsingscommissie.
De aanvrager houdt een financiële administratie bij en geeft indien gevraagd het
Servicepunt inzicht in de besteding van de subsidie.
In de communicatie rond het (project)onderdeel waarvoor subsidie is verleend, maakt de
ontvanger kenbaar dat het project mede tot stand is gekomen door subsidie vanuit het
programma Lokale Energietransitie van de Provincie Groningen, Natuur en
Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel en Grunneger Power.
De subsidieontvanger is bereid om de resultaten van het project met andere partijen te
delen.

In uw aanvraag geeft u aan op zoek te zijn naar een geschikte locatie voor een zon- en/of
windproject. We willen u erop wijzen dat deze subsidie slechts gezien kan worden als
opstartbijdrage aan uw energie-initiatief en niet automatisch leidt tot goedkeuring van het totale
project. We adviseren u daarom vroegtijdig contact op te nemen met het bevoegd gezag over de
voorgenomen locatie en de procedure voor vergunningverlening.
We blijven tussendoor graag op de hoogte van de voortgang van uw initiatief. Maximaal een jaar
na de toekenning van de subsidie nemen we contact met u op over de voortgang van uw project
en besteding van de subsidie. Indien besteding van de subsidie sterk afwijkt van de aanvraag,
kunnen wij besluiten (een deel van) de ontvangen subsidie terug te vorderen.
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Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact met ons opnemen via
ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl of 050-3130800.
Tot slot wensen we u veel succes met uw initiatief. Samen geven we Groningen nieuwe energie!
Met vriendelijke groet,
Janneke Wolkorte
Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
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