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Geachte  
 
1. Aanvraag 
Op 30 oktober 2020 ontving ik per e-mail uw brief van 30 oktober 2020, waarin u 
namens de stichting Hyperloop Development Program (hierna: HDP) subsidie 
aanvraagt voor het Hyperloop Development Program. Tevens vraagt u subsidie 
aan voor activiteiten van de stichting European Hyperloop Centre (hierna: EHC). 
U heeft daarbij een programmaplan, detailbegroting, documenten over de 
stichting, de partnership agreements en ook een staatssteunanalyse aan mij 
overgelegd. 
 
De activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd worden door de volgende 
partijen uitgevoerd: Stichting Hyperloop Development Program; Aircraft 
Development and Systems Engineering (ADSE) B.V.; Balance Ervaring Op 
Projectbasis B.V.; BAM Infra Nederland B.V.; Stichting Delft Hyperloop; Eurotube 
Foundation; Hardt B.V.; Hochschule Emden/Leer; Institute of Global Innovation, 
Economics and Logistics (IGIEL); IHC Mining & Tunneling B.V. (IHC); Hyper 
Poland SP. Z O.O. (NEVOMO); NS B.V; RECARO Holding GmbH; Schweizer Design 
Consulting GMBH, Stichting European Hyperloop Center, TATA Steel IJmuiden 
B.V.; POSCO; Vattenfall N.V. 
 
Het gaat hierbij om de deelnemers aan het partnership agreement die zelf een 
bijdrage zullen leveren, de zogeheten in kind bijdrage, aan de uitvoering van het 
programmaplan. Dit betreft feitelijk een samenwerkingsverband. Ik merk ieder 
van de bovengenoemde deelnemers aan als subsidieontvanger voor het deel van 
de te subsidiëren activiteiten waarvoor de subsidieontvanger subsidie krijgt 
verleend, zoals genoemd in deze beschikking. Ik beschouw de stichting Hyperloop 
Development Program als penvoerder van dit samenwerkingsverband. 
 
Voor zover nieuwe partijen toetreden tot dit samenwerkingsverband en deel zullen 
nemen aan de activiteiten van dit programmaplan, geldt dat zij als begunstigde en  
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subsidieontvanger van deze beschikking worden aangemerkt, waarop de eisen en 
verplichtingen voortvloeiende uit deze beschikking van toepassing zijn. Dit brengt 
met zich dat aan u als penvoerder een extra verplichting wordt opgelegd. U bent 
gehouden om mij in kennis te stellen van de wijziging van de deelnemende 
partijen aan het programmaplan zodra dat u bekend wordt. Dit stelt mij in staat 
om de subsidieverleningsbeschikking te wijzigen zodat ook de nieuw toegetreden 
partijen weten dat zij met toetreding subsidieontvangers zijn geworden vanaf het 
moment van toetreding. Het stelt mij tevens in staat te toetsen of deze nieuwe 
partijen ondernemingen in moeilijkheden zijn als bedoeld in de Algemene 
groepsvrijstellingsverordening en of zij geen ondernemingen zijn waaraan een 
terugvorderingsbevel onrechtmatige staatssteun uitstaat. Ik zal u dan een 
gewijzigde subsidieverleningsbrief sturen en verwacht van u dat u deze brief ook 
direct stuurt aan de nieuwe partijen. 
 
De ontvangst van uw subsidieverzoek is op 30 oktober 2020 per e-mailbericht aan 
u bevestigd. Met u is contact gehouden over de voortgang. De termijn waarbinnen 
het besluit zal worden genomen is gesteld op het huidige jaar.  
 
1.1 Beoordeling van uw aanvraag 
Het project zoals beschreven in uw aanvraag is de ontwikkeling van een nieuw 
vervoermiddel: een cabine, magnetisch zwevend in een vacuümbuis. Een testbuis 
wordt gebouwd in de gemeente Groningen. Naast de technische ontwikkeling gaat 
het ook om studies naar onder meer veiligheid en inpassing. Dit past binnen het 
kader het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De kern van dit beleid 
is dat economische kansen van maatschappelijke uitdagingen centraal staan.  
 
Ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat is positief over uw aanvraag. In 
de kennis- en innovatieagenda Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen wordt de 
ontwikkeling van de hyperloop genoemd als een mogelijke nieuwe vorm van 
duurzaam vervoer. Om de Nederlandse mobiliteit in de toekomst te waarborgen 
en te voldoen aan de klimaatdoelstelling richt de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat zich op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. De ontwikkeling 
van de hyperloop past hierbij. De minister van Infrastructuur en Waterstaat steunt 
het programma en hevelt budget over naar de EZK begroting ten behoeve van het 
Hyperloop Development Program. 
 
Uw aanvraag omvat de volgende vijf onderdelen: 

1. Feasibility Working Group – Cargo  
2. Feasibility Working Group – Passengers 
3. Realization Working Group – European Hyperloop Center Groningen (EHC)  
4. Marketability Working Group – Future Prospects  
5. Program Management 

 
De aanvraag omvat per onderdeel de volgende activiteiten: 
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1. Feasibility Working Group Cargo 
Deze werkgroep onderzoekt de hyperloop voor het vervoer van vracht en focust 
op het ontwerpen en valideren van alle subsystemen en componenten die nodig 
zijn voor de cargoloop en om deze te testen in het EHC. De activiteiten van de 
werkgroep omvatten het definiëren van de verwachte prestaties van het systeem, 
functies, systeemcomponenten, operationele/onderhouds-/inspectieprotocollen, 
functionele en operationele veiligheidseisen, het uitwerken van de infrastructuur 
en het landschapsontwerp, en het betrekken van de verplichte 
veiligheidsautoriteiten. De activiteiten bestaan uit onderzoek op het gebied van 
systeem design en analyse, veiligheid, pre-project haalbaarheid, publieke 
toepassing en standaardisatie inclusief activiteiten voor het management van deze 
werkgroep. Voor deze activiteiten geeft u aan dat de kosten € 7.033.602 zijn en 
vraagt u € 1.664.277 subsidie aan.  
 
Ik verleen de subsidie aan de volgende deelnemers in het samenwerkingsverband 
in de volgende verdeling: 
 
Partner Rijksbijdrage 
Hardt € 958.230  
ADSE € 74.105  
Partner TBD € 110.516  
Nevomo € 47.251  
BAM € 71.874  
TATA Steel € 72.823  
POSCO € 72.823  
IHC € 60.588  
Vattenfall € 96.941  
Balance € 99.127  
Totaal € 1.664.277  

 
2. Feasibility Working Group Passengers 
Deze werkgroep onderzoekt de hyperloop voor het vervoer van passagiers op 
veiligheid, normen, publieke adoptie, sociale kosten-batenverhouding en 
integratie. De activiteiten bereiden de beslissing voor over een proefopstelling op 
passagiersschaal in een volgende fase. De projectpartners werken aan de 
vaststelling van een algemene systeembeschrijving inclusief veiligheidsconcept en 
een regelgevend kader, en een roadmap voor standaardisatie. Ook wordt gewerkt 
aan een haalbaarheidsstudie voor een eerste demotraject en zullen de partners 
werken aan de technische haalbaarheid voor passagiersschaal naar TRL-6. Er zal 
een eerste overzicht van de eisen en specificaties van een passagierstestfaciliteit 
worden vastgesteld. De activiteiten zijn inclusief het management van deze 
werkgroep. Voor deze activiteiten zijn de kosten € 2.278.769. U vraagt voor dit 
onderdeel € 535.877 subsidie aan.  
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Ik verleen de subsidie aan de volgende deelnemers in het samenwerkingsverband 
in de volgende verdeling: 
 
Partner Rijksbijdrage 

Hardt € 348.385  
NS  € 16.791  
Partner TBD € 51.235  
Recaro € 27.349  
ADSE € 15.880  
Schweizer Design € 27.689  
POSCO € 24.274  
TATA Steel € 24.274  
Totaal € 535.877  

 
3. Realization Working Group EHC 
Deze werkgroep voert activiteiten uit om te komen tot een innovatie ecosysteem 
rondom hyperloop technologie. De werkgroep bestaat uit een groep partners 
(vooral bedrijven) met een onderlinge verdeling van taken die als een 
innovatiecluster kennis ontwikkelen en uitwisselen, informatie delen en 
verspreiden, met een onafhankelijke coördinatie door EHC. Deze activiteiten 
dragen bij aan de ontwikkeling van een testbuis met een testvoertuig. Voor de 
realisatie van de werkgroep EHC is voor soortgelijke activiteiten ook een subsidie 
bij de provincie Groningen aangevraagd. De activiteiten die binnen onderhavige 
subsidieaanvraag vallen zijn: de productie van testvoertuigen, de productie en 
installatie van de testbaan, uitbreidingen van de faciliteit en operationele 
faciliteiten en apparatuur. De activiteiten zijn inclusief het management van deze 
werkgroep. Voor deze activiteiten zijn de kosten € 6.000.000. U vraagt voor dit 
onderdeel € 1.440.000 subsidie aan. 
 
Ik verleen de subsidie uitsluitend aan de stichting EHC, die verplichtingen krijgt 
opgelegd om te borgen dat het innovatiecluster op gelijke voorwaarden openstaat 
voor geïnteresseerde partijen.   
 
4. Marketability Working Group Future Prospects 
Deze werkgroep onderzoekt de haalbaarheid van de hyperloop-toepassing voor 
vracht en passagiers op toekomstige markten. De focus is op het identificeren van 
de toekomstperspectieven en -kansen voor de industrie en de belanghebbenden 
rond de hyperloop. Wereldwijde kansen voor de implementatie van hyperloop en 
kansen voor de industrie worden in kaart gebracht. Verder wordt in kaart gebracht 
hoe de roadmap voor uitrol van de technologie / toepassing er uit ziet. Ook wordt 
er toegewerkt naar een voorstel voor een geschikte locatie voor een testfaciliteit 
op passagiersschaal. De activiteiten zijn inclusief het management van deze 
werkgroep. Voor deze activiteiten zijn de kosten € 1.442.967. U vraagt voor dit 
onderdeel € 325.221 subsidie aan. 
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Ik verleen de subsidie aan de volgende deelnemers in het samenwerkingsverband 
met de volgende verdeling: 
 
Partner Rijksbijdrage 

Hardt € 96.481 

IGIEL € 77.438 

Partner TBD € 97.991 

EuroTube € 27.941  

Hochschule Emden/Leer € 16.460  

Delft Hyperloop € 8.910  

Totaal € 325.221  

 
5. Program Management 
Dit is het management van het project als geheel: de aansturing en het bestuur, 
toe- en uittreding van partners, planning en rapportage, interne communicatie, 
externe communicatie met bijvoorbeeld private partijen, de provincie en 
gemeente Groningen, Rijksoverheid (ministeries van Infrastructuur & Waterstaat 
en Economische Zaken en Klimaat) en de Europese Commissie. Het management 
wordt uitgevoerd door HDP en EHC. De bekostiging van het management van de 
werkgroepen valt onder die werkgroepen zelf. Voor het management van het 
project als geheel zijn de kosten € 1.234.717. U vraagt voor dit onderdeel 
€ 534.624 subsidie aan. 
 
Ik verleen de subsidie aan de volgende deelnemers in het samenwerkingsverband 
volgens de volgende verdeling: 
 
Partner Rijksbijdrage 

Hardt  € 221.082  

Stichting EHC € 121.743  

Stichting HDP € 191.800  

Totaal € 534.624  

 
1.2 Inzet TNO 
TNO draagt onder meer bij aan de veiligheidsaspecten van de 
hyperloopontwikkeling voor een bedrag van totaal €1 miljoen voor een periode 
van maximaal drie jaar. TNO is inmiddels gestart met het inrichten van haar 
onderzoek rondom de veiligheidscasus. Over de inzet van TNO in de jaren 2021, 
2022 en 2023 worden in overleg met u en TNO nadere afspraken gemaakt. Voor 
zover passend binnen de kaders die voor TNO gelden, zal ik de bijdrage van TNO 
aan de hyperloopontwikkeling, kenbaar maken in de subsidieverlening die ik 
jaarlijks aan TNO verstuur.   
 
1.3 Europeesrechtelijke aspecten 
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Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen 
subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde 
staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (hierna: VWEU). De hiervoor genoemde onderdelen uit uw 
aanvraag heb ik dan ook beoordeeld op staatssteunaspecten. Daarbij kom ik tot 
de conclusie dat deze subsidie kan worden verleend door gebruik te maken van 
zowel verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met 
de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, hierna: AGVV) 
en van verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Pb EU 2013, L 
352/1): hierna: De-minimisverordening). 
 
Ad 1 Working Group Cargo en ad 2 Working Group Passengers 
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie voor deze 
onderdelen verstrekt kan worden met als rechtvaardiging artikel 25, tweede lid, 
onderdeel b, van de AGVV.   
Dit artikel verklaart steun voor industrieel onderzoek verenigbaar met de interne 
markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 
108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede tot 
en met het zevende lid van artikel 25 van  de AGVV, alsmede aan de voorwaarden 
uit het hoofdstuk I van de AGVV. Hieraan voldoet uw aanvraag.  
 
Ad 3 Working Group EHC 
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie voor dit 
onderdeel verstrekt kan worden met als rechtvaardiging artikel 27 van de AGVV.  
 
Dit artikel verklaart steun voor innovatieclusters verenigbaar met de interne markt 
en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, 
derde lid , VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede  tot en 
met het negende lid van artikel 27 van de AGVV, alsmede aan de voorwaarden uit 
het hoofdstuk I van de AGVV. EHC kwalificeert als een innovatiecluster en ook aan 
de voorwaarden uit artikel 27 van de AGVV wordt voldaan.  
 
Ad 4 Working Group Future Prospects 
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 
worden met als rechtvaardiging artikel 25, tweede lid, onderdeel d van de AGVV.   
 
Dit artikel verklaart steun voor haalbaarheidsstudies, verenigbaar met de interne 
markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 
108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede tot 
en met het zevende lid van de AGVV, alsmede aan de voorwaarden uit het 
hoofdstuk I van de AGVV. Hieraan voldoet uw aanvraag. 
 
Ad 5 Program Management 
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Voor dat deel van de subsidie dat bestemd is voor programma management 
kosten, bedoeld in paragraaf 2.5 van deze beschikking, kan de subsidie voor een 
deel (HDP en EHC, maximaal € 313.543) verstrekt worden met als 
rechtvaardiging de De-minimisverordening (EU).  
 
In deze verordening is een drempel vastgesteld, waaronder steunmaatregelen 
geacht worden niet aan alle criteria van artikel 107 VWEU te voldoen, en derhalve 
niet onder de aanmeldingsprocedure van artikel 108 VWEU vallen. Subsidie die 
deze drempel niet overschrijdt kan in principe worden verleend. Er moet dan wel 
aan de voorwaarden uit deze verordening worden voldaan. De Europese 
Commissie ziet erop toe dat deze staatssteunregels worden nageleefd en de 
voorwaarden in acht worden genomen.  
 
Eén van de voorwaarden is dat het totale bedrag van de-minimissteun dat is 
verleend aan één onderneming niet hoger mag zijn dan € 200.000,- over een 
periode van drie belastingjaren. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm 
van de steun en ongeacht het daarmee beoogde doel. De twee de-
minimisverklaringen heeft u aan mij overgelegd. Op grond van de informatie die 
uit de door u afgegeven verklaringen voortvloeit, heb ik dan ook besloten om de 
subsidies voor de managementkosten, die van toepassing zijn voor de activiteiten 
van de stichting HDP en voor het deel van de activiteiten van de stichting EHC, die  
per onderneming maximaal € 200.000 zullen bedragen, als de-minimissteun te 
verlenen. 
 
Voor het andere deel van de aangevraagde subsidie (voor Hardt maximaal 
€ 221.082) kom ik tot het oordeel dat die verstrekt kan worden met als 
rechtvaardiging artikel 25, tweede lid, onderdeel b van de AGVV. Het gaat om 
‘bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die 
voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het 
project voortvloeien’. Dit artikel verklaart steun voor industrieel onderzoek 
verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde 
aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan 
de voorwaarden uit het tweede tot en met het zevende lid van artikel 25 van de 
AGVV, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV. Hieraan 
voldoet uw aanvraag.  
 
In verband met de toepassing van de AGVV heb ik geconstateerd dat HDP, EHC en 
de partners geen ondernemingen in moeilijkheden zijn als bedoeld in artikel 1, 
vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen 
HDP en de betrokken partners bij dit onderdeel geen bevel tot terugvordering 
uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb 
ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na 
de aanvraag van 30 oktober 2020. Er gaat derhalve – onder meer om deze reden 
- een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan HDP, EHC en uw 
partners bij dit onderdeel. 
 
Melding en publicatie 
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Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste 
lid, van verordening (EU) nr. 651/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De 
volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de 
staatssteunwebsite op het internet. 
 
1.4 Bewaartermijn boekhouding 
Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 
verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de 
relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode 
te bewaren. 
 
2. Besluit 
In het kader van mijn beleid gericht op missiegedreven topsectoren- en 
innovatiebeleid verstrek ik de subsidieontvangers  hierbij, op grond van artikel 2, 
eerste lid onderdeel b (innovatie) van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, 
subsidie voor de uitvoering van het Hyperloop Development Program, waarvoor u 
subsidie hebt aangevraagd. 
 
2.1 Periode 
Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 31 oktober 2020 tot en 
met 31 december 2023. 
 
2.2 Subsidiebedrag 
Het subsidiebedrag bedraagt 25,014% van de volgende subsidiabele kosten ad € 
17.990.055 met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of 
een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de 
Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan 
subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt 
dan 25,014% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer 
bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders. Dit 
bedrag is inclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW. 
 
De steunintensiteit kan voor elke deelnemer in het samenwerkingsverband 
(begunstigde) niet meer bedragen dan ten hoogste:  

- 50 % van de in aanmerking komende kosten voor industrieel onderzoek 
- 50 % van de in aanmerking komende kosten voor haalbaarheidsstudies 

 
De in aanmerking komende kosten van de onderzoeks- ontwikkelingsactiviteiten 
in het programmaplan worden bij een specifieke categorie onderzoek en 
ontwikkeling ingedeeld en betreffen: (a) personeelskosten (b), kosten van 
apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project 
(c), kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt 
voor het project (d), kosten van contractonderzoek en (e) bijkomende algemene 
kosten en andere operationele uitgaven (e). 

 
Bij haalbaarheidsstudies zijn de in aanmerking komende kosten de kosten van de 
studie.  
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De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op €4.500.000 gelet op de gegevens 
opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde 
begroting. 
 
2.3 Subsidiabele kosten 
De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk 
gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 31 maart 2024 
worden door mij subsidiabel geacht: 
 
 Kosten mensuren van de partners tegen een uurtarief berekend op basis van 

integrale kosten, welke berekening is gebaseerd op bedrijfseconomische en 
maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Deze mensuren betreffen de 
uitvoering van de volgende subsidiabele onderdelen uit het Hyperloop 
Development Program: 

o Cargo (work package F1-C00 t/m F1-C05) 
o Passenger (work package F2-P00 t/m F2-P05) 
o Future Prospects (work package FP-00 t/m FP-1.5) 
o EHC (work package R1-P02) 
o Program management 

 Afschrijvingskosten van gebouwen, waaronder ook de testbuis valt.  
 Aan derden verschuldigde kosten die direct voor bovengenoemde subsidiabele 

activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van 
de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit 
geleverde goederen en diensten; 

 Ook kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden 
gebruikt voor het project, kosten van gronden voor zover en zolang zij worden 
gebruikt voor het project, kosten van contractonderzoek en bijkomende 
algemene kosten en andere operationele uitgaven, komen in aanmerking als 
subsidiabele kosten. 

 
De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in 
aanmerking. 
 
Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt dat winstopslagen 
bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover 
het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de 
groep in rekening te brengen. 
 
2.4 BTW 
Ik ga er vanuit dat alle deelnemers BTW-plichtig zijn, derhalve kan men de door 
hun aan derden te betalen BTW met de fiscus verrekenen. Aangezien de BTW dus 
geen kostenpost vormt is de subsidie gebaseerd op de door u begrote kosten, 
uitgezonderd de BTW. Mocht bij de vaststelling blijken dat de deelnemers de BTW  
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niet kunnen verrekenen, dan zal dat niet leiden tot een hoger subsidiebedrag dan 
verleend. 
 
2.5 Subsidiabele kosten voor dit project 
Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit 
project op € 17.990.055 exclusief BTW.  
 
Program Management:  €  1.234.717 
Cargo:    €  7.033.602 
Passengers:   €  2.278.769 
Future Prospects:  €  1.442.967 
EHC:    €  6.000.000 + 
Totaal:    € 17.990.055 
 
2.6 Subsidieverplichtingen 
Aan de subsidie zijn voor u en via u, voor ieder van de deelnemers van het 
samenwerkingsverband (de subsidieontvangers), de volgende verplichtingen 
verbonden:  

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de 
aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur. 

2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk 
is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of 
niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan 
de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het 
plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen 
toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening 
gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijzing de 
omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn 
toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden. 

4. U dient mij en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk 
verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag 
dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project 
in vergelijking met de voorziene activiteiten, tijdsduur en kosten (gemaakt 
en verwacht) zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het 
eerste verslag brengt u uit over de periode tot 30 juni 2021; de volgende 
verslagen steeds over de daarop volgende periode van zes maanden. Alle 
verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken 
periode bij mij ingediend te zijn. 

5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit 
bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op 
eenvoudige en duidelijke wijze alle (door de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband gemaakte) rechtstreeks aan het project te 
rekenen kosten kunnen worden afgelezen. De managementkosten van de 
werkgroepen en van het project als geheel (de program management 
kosten) worden afzonderlijk bijgehouden. Ter zake van de loonkosten 
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dient door middel van een urenadministratie vastgestelde 
urenverantwoording aanwezig te zijn.  

6. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang 
of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek 
medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond 
waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar 
na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling. 

7. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 
rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance 
van betaling aan u of tot faillietverklaring van u. 

8. Elke deelnemer aan het samenwerkingsverband is tot ten hoogste voor 
het aan hem verleende subsidiebedrag aansprakelijk voor terugbetaling 
van de subsidie, voor zover de subsidieontvangers daartoe verplicht zijn. 

9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van: 

a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het 
gesubsidieerde project zijn vastgelegd; 

b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project 
toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de 
door u ingediende begroting; 

c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze 
beschikking opgenomen model controleverklaring. 

10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, 
opgenomen in artikel 25 en artikel 27 van de AGVV. Dit houdt, onder 
meer, in dat:  

a. Steun voor het  innovatiecluster is  uitsluitend bestemd voor  de 
rechtspersoon die het innovatiecluster opereert (de 
clusterorganisatie).  

b. Stichting EHC draagt er zorg voor dat de toegang tot de panden, 
faciliteiten en activiteiten van het cluster open staat voor 
meerdere gebruikers  op transparante en niet-discriminerende 
basis. Ondernemingen die ten minste 10 % van de 
investeringskosten van het innovatiecluster hebben gefinancierd, 
kunnen preferente toegang krijgen op gunstigere voorwaarden. 
Om overcompensatie te vermijden, is deze toegang evenredig aan 
de bijdrage van de onderneming in de investeringskosten en 
worden deze voorwaarden publiek beschikbaar gesteld.  

c. Stichting EHC draagt er zorg voor dat de vergoedingen die voor 
het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor deelname 
aan de activiteiten van het cluster worden berekend, 
overeenstemmen met de marktprijs of de kosten ervan 
weerspiegelen. 

11. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, 
dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van 
transparante criteria en marktconforme tarieven. 
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12. De studies die zijn voorzien in het programma worden gepubliceerd op de 
website van HDP, tenzij de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten van partners zoals omschreven in het programma zich 
daartegen verzet. 

13. U dient gedurende het project Rijkswaterstaat en ProRail jaarlijks te 
betrekken en te informeren over de ruimtelijke randvoorwaarden en 
omgevingsvereisten voor aanleg van een hyperloop.  

14. Stichting HDP is gehouden om mij in kennis te stellen van de wijziging van 
de deelnemende partijen aan het programmaplan zodra dat u bekend 
wordt.  
 

2.7 Subsidievaststelling 
De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst 
van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende 
termijn genoemd in verplichting 7 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 
13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een 
redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan 
worden. 
 
2.8 Voorschot 
U kunt bij mij een eerste voorschot aanvragen naar rato van gemaakte kosten 
vanaf de start en de eerste vorderingen van uw project. Verdere voorschotten 
zullen worden overgemaakt per half jaar, na uw tussenrapportage, naar rato van 
de voortgang van uw project. De bevoorschotting bedraagt maximaal 90% van de 
subsidie. Het resterende bedrag wordt bij de eindafrekening van de subsidie 
overgemaakt, indien die kosten daadwerkelijk gemaakt zijn, tot maximaal 
€4.500.000. 
 
2.9 Advies 
Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële 
verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk 
te betrekken. 
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3. Correspondentie 
Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding 
van het verplichtingnummer, te zenden naar: 
 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. Innovatie & Kennis 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 
 
 
 
 
Focco Vijselaar 
directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 
 
 

 


