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Verstrekking subsidie aan “Ontwikkelingscombinatie Onderdijks”  te Zwolle  ten 

behoeve van het project “Onderdijks” 
 

Verplichtingennummer:  

  

Met inachtneming van het Subsidiebesluit experimenten en 

kennisoverdracht wonen (Staatsblad 25 september 2006, nr. 455) en de 

Regeling Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen 

(Staatscourant 6 oktober 2006, nummer 195); gelet op Verordening (EG) 

Nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008 waarbij 

bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het 

Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard 

(“de algemene groepsvrijstellingsverordening”) (Publicatieblad van de 

Europese Unie, 9.8.2008, L214/3); 

 

Gezien uw verzoek van 30 maart 2012 om een bijdrage vanuit het 

Experiment Trajectaanpak Energiesprong  Woningbouw, een experiment  

binnen de Energiesprong, (zoals landelijk gepubliceerd in diverse media in 

week 19 van 2011, zie bijlage I) ten behoeve van het project “Onderdijks”.  
 

Overwegende: 

 

Dat het project “Onderdijks” (zie bijlage II) is voorzien van een begroting 

en bijdraagt aan mijn beleidsdoelstellingen in het kader van de Innovatie 

Agenda Energie Gebouwde Omgeving (goedgekeurd door de Ministerraad 

d.d. 6 februari 2009).  
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Besluit: 

Aan “Ontwikkelingscombinatie Onderdijks B.V.”  een projectbijdrage toe te 

kennen voor “Onderdijks”  onder navolgende regels, welk besluit en welke 

regels gezamenlijk hierna worden genoemd ‘de beschikking’. 

 

Artikel 1 Definities 

In deze beschikking wordt verstaan onder onrendabele 

meerinvesteringen: alle projectkosten die de over een periode van 7 jaar 

geculmineerde vermeden jaarenergiekosten van de gebouwgebruikers en 

gebruikers van gebiedsvoorzieningen, ten gevolge van de reductie in 

primair energiegebruik binnen het project, te boven gaan. 

 

 

Artikel 2 Subsidieverlening 

1. Subsidie wordt verleend op basis van het verzoek om subsidie van 30 

maart 2012, ten behoeve van het uitvoeren van de activiteiten zoals 

deze zijn opgenomen in het bij de aanvraag gevoegde programma 

“Onderdijks”, zie bijlage II   (inclusief de aanvullende gegevens die zijn 

ontvangen en de getekende slotverklaring in bijlage IV naar aanleiding 

van de brief van 15 mei 2012 met het commentaar van de Technische 

Commissie, zie bijlage III) met de daarin opgenomen begroting en 

planning die als bijlage II bij deze beschikking is opgenomen (hierna 

te noemen: de activiteiten). 

 

2. De subsidie bedraagt op grond van de artikelen 17, 18 en 21 van de 

algemene groepsvrijstellingsverordening ten hoogste 40% van de 

onrendabele meerinvesteringen voor het bereiken van de reductie in 

primair energiegebruik met een maximum van €400.000 

(vierhonderdduizend Euro). De subsidie zal niet worden geïndexeerd. 

 

3. De in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten 

die noodzakelijk zijn om een niveau van milieubescherming te 

bereiken dat de betrokken communautaire normen of - bij 

ontstentenis daarvan - nationale normen overtreft. Voor renovatie van 

woningen zijn geen communautaire normen, noch nationale normen, 

gesteld. 

 

4. De in aanmerking komende kosten worden vastgesteld door 

verwijzing naar de contrafeitelijke situatie: 

a. wanneer het aandeel van de kosten van de milieu-investering 

in de totale investeringskosten gemakkelijk kan worden 

vastgesteld, zijn deze specifiek op milieubescherming 

betrekking hebbende kosten, de in aanmerking komende 

kosten; 

b. in alle overige gevallen worden de extra investeringskosten 

vastgesteld door de investering af te zetten tegen een 

contrafeitelijke situatie waarin geen staatssteun wordt 

verleend. De juiste contrafeitelijke situatie stemt overeen met 

de kosten van een technisch vergelijkbare investering die een 

lager niveau van milieubescherming biedt (die overeenstemt 
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met de verplichte communautaire normen, voor zover die 

bestaan) en waarvan aannemelijk is dat zij zonder steun zou 

worden uitgevoerd (hierna „de referentie-investering”). Een 

technisch vergelijkbare investering is een investering met 

dezelfde productiecapaciteit en alle andere technische 

eigenschappen (met uitzondering van die welke rechtstreeks 

op de extra investering voor milieubescherming betrekking 

hebben). Bovendien moet een dergelijke referentie-investering 

uit zakelijk oogpunt een geloofwaardig alternatief zijn voor de 

te beoordelen investering. 

 

5. De in aanmerking komende investering moet gebeuren in de vorm 

van materiële en/of immateriële activa. 

 

6. De in aanmerking komende kosten:  

a. worden berekend exclusief de exploitatiebaten die betrekking 

hebben op de extra investering voor energiebesparing en die 

zijn ontstaan in de eerste zeven jaar; 

b. worden berekend exclusief de exploitatiekosten die betrekking 

hebben op de extra investering voor energiebesparing.   

 

7. De berekeningen van de in aanmerking komende kosten worden door 

een externe accountant gecertificeerd. 

 

 

Artikel 3. Voorwaarden 

De aanvrager is verplicht om binnen het kader van deze subsidie: 

1. alle activiteiten te verrichten overeenkomstig de omschrijving van die 

activiteit in deze beschikking tot subsidieverlening tenzij de Minister 

voorafgaand aan die activiteit schriftelijk heeft ingestemd met een 

afwijking van die omschrijving; 

 

2. te voldoen aan de verplichtingen die de Minister bij deze beschikking 

heeft opgelegd. Hierin zijn ook begrepen de voorwaarden zoals 

opgenomen in de tekst “Experiment Trajectaanpak Energiesprong 

Woningbouw” (bijlage I), in het bijzonder de toelatingscriteria en de 

bepalingen met betrekking tot de hoogte van het subsidiebedrag; 

 

3. een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te 

allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de kosten van de 

activiteit waarvoor de subsidie is verleend kunnen worden afgelezen; 

 

4. op verzoek van de Minister nadere informatie aan te leveren ten 

behoeve van nadere verantwoording aan de Europese Commissie; 

 

5. onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surséance van betaling 

aan of faillietverklaring van hem dan wel een aangifte of vordering 

daartoe bij de rechtbank is ingediend, daarvan schriftelijk mededeling 

te doen aan de Minister; 
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6. op verzoek van de Minister medewerking te verlenen aan om 

openbaarmaking van de gegevens en de resultaten van de activiteit; 

 

7. de planning te volgen, met dien verstande dat de Minister onverwijld 

in kennis zal worden gesteld, indien de activiteit afwijkt van de 

planning, niet zal worden verricht dan wel is stopgezet; 

 

8. de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, in ieder geval voor 

wat betreft de aangegeven energiemaatregelen, binnen drie jaar na 

dagtekening van deze beschikking te verrichten; 

 

9. minimaal 45% reductie van het primaire energiegebruik van minimaal 

30 woningen en daarbovenop minimaal 65% reductie van het primaire 

energiegebruik van minimaal 30 (andere) woningen te realiseren, te 

berekenen overeenkomstig het bepaalde onder 3.2 sub A in de 

oproep. Beneden deze drempel zal geen subsidie verstrekt worden, 

daarboven op basis van de energieprestatie zoals bepaald in de 

oproep onder 8. sub “Hoogte subsidiebedrag realisatieprojecten”. 

 

 

Artikel 4. Uitbetaling 

1. De subsidie zal beschikbaar worden gesteld na schriftelijk verzoek van 

de aanvrager op de volgende momenten: 

1. Onmiddellijk na verzending van deze beschikking: 20% als 

voorschot van het totaal bedrag van € 400.000 = € 80.000,-; 

2. Na aanvang van de bouwwerkzaamheden voor de renovatie 

van de fase 2 woningen (ambitieniveau 80%): 40% als 

voorschot van het totaal bedrag van € 400.000 = € 160.000,-;  

3. Bij oplevering van de fase 1 woningen (ambitieniveau 60%): 

10% als voorschot van het totaal bedrag van € 400.000 = € 

40.000,-; 

4. Bij subsidievaststelling: maximaal 30% van het restant bedrag 

van € 400.000 = € 120.000,-. 

   

2. Betalingen vinden plaats op … van Ontwikkelingscombinatie Onderdijks te 

Zwolle, na ontvangst van uw betalingsverzoek. 

 

3. Ik verzoek u alle in deze beschikking verlangde financiële informatie, 

waaronder de betalingsverzoeken te zenden, onder vermelding van 

het verplichtingennummer, het kenmerk en de datum van deze 

beschikking: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Financiële Administratie DGWBI/WB 

Het verdient de voorkeur als een betalingsverzoek of factuur digitaal 

wordt verstuurd. Het vereiste format is PDF. Het verzoek of factuur 

wordt gericht aan het volgende adres: …@minbzk.nl. 

 

4. Onverschuldigd betaalde voorschotten kunnen door de minister 

worden teruggevorderd 
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Artikel  5.  Subsidievaststelling 

1. Binnen 8 weken na 1 augustus 2015, de datum waarop de activiteiten 

op grond van artikel 4, achtste lid, van deze subsidiebeschikking 

moeten zijn verricht, dient de subsidie-ontvanger een schriftelijke 

aanvraag tot vaststelling in te dienen, zoals beschreven in artikel 14 

van het Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen.  

 

2. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling legt de subsidie-ontvanger 

rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten 

verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de 

vaststelling van de subsidie van belang zijn. Zoveel als mogelijk wordt 

in deze verantwoording aangesloten bij de indeling van de subsidie-

aanvraag. 

 

3. Deze verantwoording gaat vergezeld van een verklaring van een 

accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek omtrent de in dat verslag vermelde bestedingen. 

Daarbij dient te worden gebruikt het in bijlage V bij deze beschikking 

opgenomen model en protocol. 

 

4. Indien in het kader van de in deze beschikking opgenomen 

economische activiteiten sprake is van toekenning van een financieel 

of ander voordeel door een overheid of de Commissie van de Europese 

Unie anders dan de subsidie die op grond van deze beschikking aan de 

subsidieontvanger wordt verstrekt, wordt de subsidie op grond van 

deze beschikking zodanig vastgesteld dat geen subsidie wordt 

verstrekt waarmee het totale op grond van de communautaire 

regelgeving toegestane voordeel wordt overschreden. 

 

5. Onverminderd de mogelijkheden tot wijziging of intrekking op grond 

van de artikelen 4:46. 4:48, 4:49 en 4:50 van de Awb, kunnen de 

subsidieverlening en -vaststelling gewijzigd of ingetrokken worden, 

indien de Commissie van de Europese Unie bij onherroepelijk besluit 

heeft vastgesteld, dat er sprake is van staatssteun welke niet 

verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, dan wel aan een 

positieve beschikking ingevolge artikel 7, vierde lid, van de 

Verordening (EG) Nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot 

vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 

van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27 maart 1999) voorwaarden 

verbindt, waarvan de minister of de subsidieontvanger van mening is 

dat deze niet acceptabel zijn. 

 

6. Voor zover het totaal van de reeds verrichte betalingen het 

vastgestelde subsidiebedrag te boven gaat, zal terugvordering 

plaatsvinden. 

 

7. De Minister van BZK zal binnen 8 weken na ontvangst van de 

volledige aanvraag tot vaststelling, de subsidie definitief vaststellen. 

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld overeenkomstig de 

bepalingen zoals vermeld in de oproep onder 8. sub “Hoogte 

subsidiebedrag realisatieprojecten”. 
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Artikel 6. Slotbepalingen 

Het ministerie van BZK heeft zich laten ondersteunen door Platform31. 

Voor nadere inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de heer ing. N. 

Sijpheer. 

Voor andere vragen treedt als contactpersoon op drs. N.J. Benschop van 

Directie Stad en Bouw, Cluster Energiebeleid Gebouwde Omgeving.  

 

Alle voorwaarden van het Subsidiebesluit experimenten en 

kennisoverdracht wonen en de Regeling Subsidiebesluit experimenten en 

kennisoverdracht wonen zoals vermeld in de aanhef van deze beschikking 

zijn van toepassing.  

De in artikel 6 van het Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht 

wonen genoemde indiening van een verzoek tot goedkeuring bij de 

Europese Commissie  van een steunmaatregel op grond van artikel 88 

(thans art. 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie), wordt ingevuld met toepassing van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening. Deze verordening voorziet in een 

vrijstelling van de aanmeldingsverplichting van genoemd Verdragsartikel. 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan volstaat het zenden van een 

samenvatting van de gegevens over de steunmaatregel volgens een bij 

die verordening vastgesteld formulier. 

Deze subsidiebeschikking wordt ten behoeve van de voor de toekenning 

van staatssteun vereiste doorzichtigheid via internet bekend gemaakt 

door middel van het volgende internetadres:  

www.rijksoverheid.nl/besluit-energiesprong-Onderdijks 
 
 

Hoogachtend, 

de Minister voor Wonen en Rijksdienst  

voor deze: 

 

 

 

Drs. J.M.C. Smallenbroek 

Directeur Woningbouw 

 

 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het 
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 
Ondertekening, naam en adres van indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de grond van bezwaar. Het niet voldoen aan 
deze eisen kan leiden tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. 
Voor algemene inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Afdeling 
voorlichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den 
Haag, een vouwblad aanvragen over de voorzieningmogelijkheden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

http://www.rijksoverheid.nl/besluit-energiesprong-Onderdijks
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