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Verzenddatum:
Subsidiebeschikking 'New Ways Drenthe'

Geachte heer Wendel,
Op 4 oktober 2017 hebben wij uw subsidieaanvraag voor het project Verladersplatform New Ways
Drenthe ontvangen. Ter onderbouwing hebt u uw projectplan toegevoegd.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de criteria voor het verlenen van subsidie.
Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een incidentele subsidie.
Besluit
Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)verlenen wij uw
organisatie, conform uw verzoek, een subsidie van € 25.000,- voor uw project Verladersplatform New
Ways Drenthe, dat tot doel heeft de samenwerking tussen verladers (industriële bedrijven) en
vervoerders verder te ontwikkelen, teneinde de goederenstromen in de regio efficiënter en duurzamer te
maken.
Motivering
Met het project New Ways Drenthe wilt u een verladersplatform tot ontwikkeling brengen, waarin
verladers (industriële bedrijven) en vervoerders samenwerken om de in- en uitgaande goederenstromen
van de regio te bundelen en maximaal efficiënt en duurzaam te maken. Hiervoor wordt op synchromodale
wijze de juiste vervoersmodaliteiten uitgezocht. Dit vraagt om onderlinge data-uitwisseling en
gezamenlijke software nodig; u krijgt hiervoor ondersteuning van de Topsector Logistiek. De effecten
ervan zullen merkbaar worden in vermindering van de CO2-uitstoot en de verkeerscongestie op de
wegen. Tevens draagt het bij tot versterking van de regionale economie.
Deze doelstellingen liggen geheel in de lijn met die van de regionale economische samenwerking Dutch
Techzone, voorheen 'Vierkant voor Werk', waarin de gemeente Coevorden participeert.
Om projecten in het kader van Dutch Techzone mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Coevorden
in januari 2017 een bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken. Aan dit besluit van de raad lag onder
meer het Uitvoeringsplan Vierkant voor Werk ten grondslag. Uw project wordt expliciet in het
uitvoeringsplan genoemd als een versterking van de logistieke sector en het vestigingsklimaat van de
regio.
Over dit project heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.
Afgesproken is dat de provincie voor dit project van New Ways Drenthe € 50.000 bijdraagt en de
gemeenten Emmen en Coevorden ieder € 25.000 bijdragen.
De Algemene subsidieverordening Coevorden 2012 en het Verzameluitvoeringsbesluit algemene
subsidieverordening Coevorden 2016 voorzien niet in de mogelijkheid uw subsidieaanvraag te honoreren.
Wel biedt de Awb (art 4:23 lid 3 sub d) de mogelijkheid een subsidie te verstrekken. Op grond van dat
artikel kan zonder wettelijke grondslag in incidentele gevallen een subsidie worden verstrekt, mits de
subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt.

Gelet op het met u gevoerde overleg en de hiervoor aangegeven motivering hebben wij besloten u met
de gevraagde subsidie te verlenen met toepassing van artikel 4:23 lid 1 Awb.
Verplichtingen
In aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ASV gelden voor deze subsidie de volgende
verplichtingen:
1.
Uw bestuur verplicht zich de activiteiten uit te voeren, zoals deze zijn omschreven in uw
projectplan dat bij de subsidieaanvraag is gevoegd.
2.
Het project dient uiterlijk 31 augustus 2019 te zijn afgerond.
3.
Uiterlijk 15 september 2018 dient u een inhoudelijke voortgangsrapportage van het project aan
ons te overleggen. In deze rapportage willen we tevens van u vernemen of en op welke wijze u
het project voortzet. Op basis hiervan zullen we een besluit nemen over het verstrekken van een
tweede voorschot.
4.
U dient uiterlijk 2 december 2019 bij ons een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. U voegt
hierbij een inhoudelijke en financiële rapportage over de stand van zaken van het project New
Ways Drenthe. Deze dient overeen te stemmen met het ingediende projectplan en de
bijbehorende begroting. Na ontvangst van uw verzoek beoordelen wij uw project en zullen wij de
subsidie vaststellen.
Indien u het verzoek tot vaststelling niet tijdig indient kan dit gevolgen hebben voor het vast te
stellen subsidiebedrag. Als u geen verzoek indient stellen wij de subsidie ambtshalve vast op
grond van de informatie die we op dat moment van het project hebben. Indien niet aan de
voorwaarden is voldaan kan het subsidie op een lager bedrag of op nihil worden vastgesteld.
5.
U stelt ons terstond schriftelijk op de hoogte:
- als u besluit het project te beëindigen dan wel anders dan in het projectplan beschreven uit te
voeren;
- als u besluit tot relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhoudingen met
derden;
- als u besluit uw statuten en/of rechtspersoonlijkheid te veranderen.
Als u niet aan deze meldingsplicht voldoet, kunnen wij ons besluit tot subsidieverlening wijzigen
of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
6.
In uw communicatie over het project brengt u tot uitdrukking dat deze mede mogelijk is gemaakt
door de gemeenten Coevorden en Emmen en de provincie Drenthe.
Bevoorschotting
Wij besluiten u een voorschot op de subsidie te verstrekken van €12.500, te weten 50% van het
verleende subsidiebedrag. Wij zullen dit bedrag binnen een termijn van 3 weken, gerekend vanaf de dag
na verzending van deze brief, op uw rekening met nummer NL88 RABO 0159 2685 91 overmaken.
De resterende 50% zal aan bij voorschot u worden uitbetaald nadat wij een positief besluit hebben over
de evaluatie van het eerste jaar. De vaststelling van de subsidie volgt als aan alle in deze beschikking
genoemde verplichtingen is voldaan.
Staatssteun
Bij de beoordeling van uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij deze
aanvraag het geval, omdat de betrokken ondernemingen door middel van staatsmiddelen selectief
worden gesteund en er door het project een verstoring van de interne markt kan optreden.
Deze steun valt onder de werking van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). In het
bijzonder onder de vrijstellingscategorie voor steun voor milieubescherming (Hoofdstuk III Deel 7 van de
AGVV), meer specifiek onder artikel 36 AGVV.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van de
AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening van de
Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening van deze beschikking kennis aan de Europese Commissie en
publiceren deze beschikking in ons gemeenteblad en op onze website. Deze kennisgeving zal via de
provincie Drenthe worden gedaan.
Betaalde subsidie kan worden teruggevorderd, indien zou blijken dat de aan uw onderneming verleende
steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken,
gerekend vanaf de dag na verzending van deze brief, bezwaar maken.

Informatie
Bij eventuele vragen over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw R. Raven, team Economie.
De contactgegevens staan in het briefhoofd vermeld.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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