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Bijlage(n

U hebt op 20 maart 2018 namens RMS Venlo B.V. een tweetal subsidieaanvragen

ingediend, omdat RMS Venlo B.V. gebruik wil maken van de SDE (Stimulering
Duurzame Energieproductie) voor de categorieën Zon pv en co(mest) vergisting
hernieuwbaar gas.

'mestverwerkingsfabriek'te bouwen en te exploiteren.
Hiervoor zijn forse investeringen c.q. financiën nodig die volledig door derden zullen
worden ingebracht. Naast de financiering van de 'mestverwerkingsfabriek' onderken ik
meerdere risico's die er voor kunnen zorgen dat de (SDË) productie-installaties niet
tijdig, binnen 3 - 4 jaar na het afgeven van de SDE-beschikkingen, gerealiseerd
kunnen worden.
De twee SDE-aanvragen die u hebt ingediend zijn op diverse punten summier of niet
beschreven. Ik verzoek u mij daarom een duidelijke schriftelijke toelichting te geven
op het volgende vragen:
RMS Venlo B.V. wenst een

Algemeen

2.
3.
4.

Kunt u de bedrijfactiviteiten en de concernrelaties van RMS Venlo B.V.
toelichten?
Heeft RMS ervaring met het bouwen van een'mestverwerkingsfabriek'en het
operationeel bedrijven ervan?
Hoe zal de (toekomstige) operationele organisatie van de
'mestverwerkingsfabriek'er uit zien? Vermeldt onder wie en door wie de
dagelijkse bedrijfsvoering van de'mestverwerkingsfabriek'zal plaatsvinden.
Welke bedrijven zijn betrokken bij de realisatie van de SDE-projecten en wat is
hun rol / bijdrage?

5.DetotaleinvesteringbetreftJ-vanditbedragworotf
eigen vermogen ingebracht.
doorEaan
De brief van 10 oktober zorz geeft-inzicht
in de financiële
6.

positie van de fondsen in 2077. Kunt u aangeven wat de huidige financiële
status is van de fondsen?
U rekent op een kapitaalstorting van de deelnemende veehouders. Thans is er
terwijl ulrerwacht.
een intentieverklaring verstrekt voorJOp welke wijze maakt de inbreng van de kapitaalstorting deel uit van de

SDE1813065

Kenmerk

Geachte heer Verhoef,

1.

en

)

Rijkdienst voor Ondernemend
Nederland

financiering? En wanneer verwacht u het resterende bedrag te krijgen/
contracteren?
7.

Volgensuwplanningzaluinfdeopdrachtvoordebouwgaan
verstrekken. Kan ik hieruit concluderen dat de contractonderhandelingen met
bankiers en de EPC-contractor, het Due dilligence onderzoek en de engineering
voor die tijd zijn afgerond? Kunt u de status van de contractonderhandelingen
toelichten? ïndien u nog niet zo ver bent dan verzoek ik u mij een toelichting te
geven op status van de onderhandelingen, het Due dilligence onderzoek en
engineering. Tevens verzoek u ik dan aan te geven wanneer u verwacht de
Financial close te kunnen tekenen en over te gaan tot het verlenen van de

8.

opdracht van de bouw (zie ook vraag B).
De planning in het aanvraagformulier vermeldt een bouwperiode van 1jaar. De
echter een bouwtijd ,unHoeveel tijdbouwtijd heeft
Iuurmeldt
de EPC-contractor nodig? Ik verzoek u mij een gedetailleerde en realistische
planning verstrekken waaruit blijkt dat u binnen de vereiste periode de
opdrachtverlening kunt verstrekken en dat u beide productie-installaties
ingebruik zal nemen?

SDE-project SDE1815468 (categorieën Zon-pv groter of gelijk aan 1 MWp)
U hebt een aanvraag ingediend voor een pv-productie-installatie van 1,5 MWp, deze
wilt u gaan installeren op de daken; hiervoor hebt u ca.9.000 m2 dakoppervlak
nodig. ïn bijlage hebt u een tekening toegevoegd waarin u aangeeft de pv-productieinstallatie te gaan realiseren op daken van: het hoofdgebouw, de gasverwerking, de
grasopslag en de vergisters. U hebt echter geen informatie versterkt over de pvproductie-installatie en de dakoppervlakten. Ik verzoek u mij de volgende vragen te
beantwoorden,

9.

Geef voor elke van de bovengenoemde gebouwen de afmetingen (l x b) aan.
10. De vergisters hebben, volgens de opgegeven situatieschets, een bolvormige
dakconstructie. Mogen én kunnen de pv-panelen op het dak van de vergísters
worden gemonteerd? Zo ja, hoe gaat u die doen?
11. Hoeveel pv-panelen en van welk type (soort en vermogen per paneel) zal u
gaan installeren?
rz. u nentJaan
investeringskosten opgegeven voor de pvinstallatie. Hoe bent u tot dit bedrag gekomen? Kunt u deze kosten
onderbouwen met offertes?
13. Het SDE-aanvraagformulier en het exploitatiemodel zijn niet eenduidig ingevuld
t.a.v. het eigen gebruik. Hoeveel elektriciteit zult u naar verwachting aan het
net gaan leveren en hoeveel is bestemd voor eigen gebruik?

SDE-project SDE1813065 (co(mest)vergisting hernieuwbaar gas)
U wenst een grote mestverwerkingsfabriek bouwen en exploiteren met een capaciteit
van 600.000 ton per jaar bestaande uit; 450.000 ton (drijf)mest, 150.000 ton cosubstraten (berm- en natuurgras). Ik verzoek u mij de volgende vragen te
bea ntwoo rde n.
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14. Uit de vergunning maak ik op dat u mest van veehouderbedrijven vanuit de
directe omgeving dient aanvoeren. Tot op heden is er echter maarJton
mest gecontracteerd. Hoe denkt u, gezien de inbedrijfsname van de installatie
op 31 oktober 2019, voldoende mest te kunnen ontvangen? Hebt u
toezeggingen van veehouders c.q. mesttransporteurs? Zo ja, onderbouw dit.
15. De projectbeschrijving is niet eenduidig beschreven of de wkk-installatie
normaliter wordt gevoed met biogas of met aardgas. Graag verduidelijken'
De toelichting moet uiterlijk 1 week na dagtekening van deze brief bij Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland binnen zijn.

Als ík deze toelichting niet voor deze datum heb ontvangen, kan ik besluiten uw
aanvraag te beoordelen op basis van de beschikbare informatie. Dit kan nadelige
gevolgen hebben voor de eventuele subsidieverlening.
Volledigheidshalve merk ik op dat het vragen van een toelichting niet zonder meer
betekent dat uw aanvraag voor subsidie in aanmerking kan komen' Het is dus
mogelijk dat ik uw aanvraag afwijs vanwege overschrijding van het subsidieplafond.
Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen worden
gerangschikt conform artikel 58 van het besluit van de SDE.
Uw aanvragen zijn bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder de

projectnummers SDE1815468 en SDE1813065. Bij eventuele vragen kunt u contact
opnemen met bovengenoemde contactpersoon.
de Minister van Economische Zaken en Klimaat
namens deze:

ir. ing. M. den Harder
Teammanager SDE/MEP, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
N.B. Deze brief ls digitaal aangemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend

-

Beantwoording vragen RVO - RMS Venlo B.V.
SDEr8r5458 en SDEr8r3o65
1.

Kunt u de bedrijfsactiviteiten en de concernrelaties van RMS Venlo B.V. toelichten?
RMS GmbH is in Duitsland ontwikkelaar van biovergistingsprojecten en tevens ook het
Duitse moederbedrijf van RMS Nederland BV en haar werkmaatschappij RMS Venlo BV.
RMS Venlo BV is opgericht voor de realisatie en exploitatie van het project.

2.

Heeft

22

met het bouwen van een 'mestverwerkingsfabriek'en het

RMS ervaring

o perati o n

eel bed rijve n erva

n?

11jaar samen met gerenommeerde bedrijven aan de ontwikkeling en
realisatie van biovergistingsprojecten (Smack Biogas AG, EVO AG, Cowatec AG VBTS
GmbH, W2C, Ceno Membrane GmbH) Referenties http://rms-ombh.eu/60/referenzen
RMS werkt al

Eén hoofdaannemer krijgt de opdracht voor de bouw van de fabriek in opdracht van

geselecteerd als hoofdaannemer en kent veel ervaring met
RMS Venlo BV.-is
dergelijke grote projecten. Zie bijlage l voor referenties. De werking van de fabriek
contract is minimaalJ
wordt beheerd door een O & M-contract met-Het
RMS zal ook andere bedrijven contracteren, die ook de benodigde berekeningen zullen
maken voor het biologische en substraatgebruik. RMS zelf heeft de kwalificatie voor het

operationele beheer van biogasinstallaties en is goed bekend met de verwerking van
fermentatieresid uen.
3.

Hoe zal de (toekomstige) operationele organisatie van de'mestverwerkingsfabriek'er
uit zien? Vermeldt onder wie en door wie de dagelijkse bedriifsvoering van de
'
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Zie bijlage 2 voor het organogram. De dagelijkse bedrijfsvoering zal door RMS
g

4.

ebeu ren.

Welke bedrijven zijn betrokken bij de realisatie van de SDE-projecten en wat is

hun rol

/

bijdrage?
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5.

De totale investering
d oo r

e

betreftJaa
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van dit bedrag
in g e b

wordte

ra ch t.

De brief van 10 oktober 2012 geeftf
inzicht in de financiële
positie van de fondsen in 2017. Kunt u aangeven wat de huidige financiële
sfatus is van de fondsen?

Jkan

op dit korte tijdsbestek geen financiële positie afgeven. Dit in verband de met
de afwezigheid van tekenbevoegde personen en externe verwerking door de
accountant. Verstrekking van de actuele financiële positie van de fondsen kan men niet
binnen nu en 2 a 3 weken afgeven.
Maar ten opzichte van de situatie van 20L7 zal er geen verandering plaatsvinden op het
in te brengen noodzakelijke vermogen.

6.

U rekent op een kapitaalstorting van de deelnemende veehouders. Thans is er een
intentieverklaring verstrekt voorJterwijl ueverwacht.
Op welke wijze
maakt de inbreng van de kapitaalstorting deel uit van de financiering? En wanneer
verwacht u het resterende bedrag te krijgen/contracteren?

Dit kapitaal maakt geen deel uit van de financiering. Deze gelden zijn voor de
ontwikkeling van het project.
7.

Volgens uw planning zal u inJde
opdracht voor de bouw gaan
verstrekken. Kan ik hieruit concluderen dat de contractonderhandelingen met bankiers
en de EPC-contractor, het Due dilligence onderzoek en de engineering voor die tijd zijn
afgerond? Kunt u de status van de contractonderhandelingen toelichten? Indien u nog
niet zo ver bent dan verzoek ik u mij een toelichting te geven op status van de
onderhandelingen, het Due dilligence onderzoek en engineering. Tevens verzoek u ik
dan aan te geven wanneer u verwacht de Financial close te kunnen tekenen en over te
gaan tot het verlenen van de opdracht van de bouw (zie ook vraag 8).

Strabag is klaar met de voorstudie van het complex en begint nu met de value
engineering. De contract onderhandelingen zijn in vergevorderd stadium, HOT and
contract raamwerk zijn reeds akkoord. Alle hoofd leveranciers zijn bezig hun offertes te
updaten. Alle offertes zijn al in pre-onderhandeling, definitieve contracten worden pas
gesloten bij het verkrijgen van de SDE+ i.v.m. financiële gevolgen.
Zouk is op dit moment bezig met het uitvoeren van de Due Dillegence. Onderdeel van
deze Due Dillegence is ook het verkrijgen van de SDE+ subsidie. Zodra de Due
Dillegence positief is afgerond zal RMS de definitieve aanbieding ontvangen vanJ

isJnog

steeds geïnteresseerd om het project te financieren,
offertef
is tijd. Zodra de SDE+ verkregen is kan de
bqK pas gaan werken aan een definitief financieel voorstel. Zonder SDE+ subsidie zaJde bank nog geen 100o/o commitment kunnen geven.
Momenteel

belangrijkonderdeel \ran de

8.

De planning in het aanvraagformulier vermeldt een bouwperiode van 1 jaar. DeJ
echter een bouwtijd van 7,5 jaar. Hoeveel tijdbouwtijd heeft de EPCcontractor nodig? Ik verzoek u mij een gedetailleerde en realistische planning

lJvermeldt

verstrekken waaruit blijkt dat u binnen de vereiste periode de opdrachtverlening kunt
verstrekken en dat u beide productie-installaties ingebruik zal nemen?

vanlAangevangen wordt met de
biogasinstallatie en op het moment dat de bouwconstructies staan, dan wordt ook
aangevangen met de realisatie van de zon PV installatie op de constructieve delen.
In bijlage 3 een gedetailleerd bouwplanning

-

SDE-project SDE1815468 (categorieën Zon-pv groter of gelijk aan 1 MWp)
wilt u
U hebt een aanvraag ingediend voor een pv-productie:installatie vanldeze
gaan installeren op de daken; hiervoor hebt u ca. 9.000 m2 dakoppervlak nodig. In bijlage
hebt u een tekening toegevoegd waarin u aangeeft de pv-productie installatie te gaan
realisereri op daken van: het hoofdgebouw, de gasverwerking, de grasopslag en de
vergisters. U hebt echter geen informatie versterkt over de pv productie-installatie'en de
dakoppervlakten. Ik verzoek u mij de volgende vragen te beantwoorden.

g.

Geef voor elke van

de

bovengenoemde gebouwen de afmetingen (t x

b)

aan.

Zie bijlagen 4 t/m 6 voor de tekeningen van de gebouwen. De afmetingen staan
vermeld bij vraag 11.
10. De vergisters hebben, volgens de opgegeven situatieschets, een bolvormige
dakconstructie. Mogen én kunnen de pv-panelen op het dak van de vergisters worden
gemonteerd? Zo ja, hoe gaat u die doen?
Realisatie van de pv-panelen op de vergisters blijkt constructief wel mogelijk, maar niet
wenselijk. Op basis van de laatste situatietekening voor de vergunningsaanvraag is er
op eigen perceel voldoende ruimte voor een vr[j veldopstelling. Deze actuele
situatieschets is bijgevoegd, zie bijlage 7,
11. Hoeveel pv-panelen en van wetk type (soort en vermogen per paneel) zal u gaan

installeren?
Op de gebouwen en de veldopstelling kunnen onderstaande hoeveelheden gerealiseerd
worden. Zie bijlagen 8 en 9 voor een projectie van de zonnepanelen.
Dit betreffen polykristallijnen panelen 300 Watt piek. Merk en type van het zonnepaneel
is nog niet bekend.

Obiect

Aantal
panelen

Gebouw oa, raffinaqe

25

4o

288

qebouw o6, hoofdqebouw

53x35

2L7

qebouw oq, ontvanqst

43x35

5C8

Vrije veld opstelling
totaa

I

Watt piek

12.

\fmeting
neters
X

3035

ar6q
1.250,700

Uhebt-aaninvesteringskostenopgegeVenvoordepvinstallatie.Hoe

bent u tot dit bedrag gekomen? Kunt u deze kosten onderbouwen met offertes?

Dit bedrag is door Encon geraamd op basis van ervaringsgetallen. Op basis van hun
ervaring bij ruim 25 grootschalige zon PV projecten per jaar, zijn actuele getallen
opgenomen. Zie bijlage 10a voor aantal referenties. Als extra onderbouwing in de
bijlage 10b de onderliggende kostenraming van Encon.
13. Het SDE-aanvraagformulier en het exploitatiemodel zijn niet eenduidig ingevuld t.a.v.
het eigen gebruik. Hoeveel elektriciteit zult u naar verwachting aan het net gaan
leveren en hoeveel is bestemd voor eigen gebruik?

Alle de opgewekte elektriciteit zal direct gebruikt worden op de locatie.

-

@
SDE-project SDE1813065 (co(mest)vergisting hernieuwbaar gas)
U wenst een grote mestverwerkingsfabriek bouwen en exploiteren met een capaciteit
van 600.000 ton per jaar bestaande uit: 450.000 ton (drijf)mest, 150.000 ton cosubstraten
(berm- en natuurgras). Ik verzoek u mij de volgende vragen te
beantwoorden.

14. Uit de vergunning maak ik op dat u mest van veehouderbedrijven vanuit de directe
omgeving dient aanvoeren. Tot op heden is er echter maarJtonmest
gecontracteerd. Hoe denkt u, gezien de inbedrijfsname van de installatie op 31 oktober
2019, voldoende mest te kunnen ontvangen? Hebt u toezeggingen van veehouders c.q.
mesttransporteurs? Zo

ja, onderbouw dit.

gecontracteerd. Zie bijlage 11 voor
Er zijnop dit moment!boeren en-mest
een overzicht van de gecontracteerde partijen.
Er lopen ook nog verdere onderhandelingen met vervoerders die mest willen afleveren.
t6 + 77 mei heeft er voor landbouwers een bijeenkomst plaatsgevonden ter informatie
en voor verdere inschrijving voor mest-leveringen. Bijlage 72. Op de bijeenkomst is
zeer veel belangstelling getoond en hebben er de nodige boeren zich ingeschreven.
15. De projectbeschrijving is niet eenduidig beschreven of de wkk-installatie normaliter
wordt gevoed met biogas of met aardgas. Graag verduidelijken.
De WKK-installatie is opgesteld als noodstroomgenerator, welke gevoed zal worden met
aardgas. Of deze investering zal plaatsvinden is nog de vraag. RMS is in onderhandeling
met
bezit en daarmee de noodzakelijke
noodstroom kan produceren.

-

@
Unknown
Van:

Verzonden: dinsdag 12 juni 201819:05
Aan:

cc:
Onderwerp: Re: Nadere financiële onderbouwing SDE-aanvraag SDE1813065 t.n.v. RMS Venlo B.V

aesteJ
Naar aanleiding van ons telefoongesprek en uw mail stuur ik u nog verder uitleg met betrekking tot de

-

verschillende acties uitgevoerd, te weten:
is op verschillende informatieavonden geweest die gehouden zijn voor de boeren;
heeft gesprekken gehad met de grondeigenaar van Venlo;
is op verschillende sites van RMS in Duitsland geweest.
Deze acties hebben

I"n

RMS

ertoe geleid dat er in augustus 2015 exclusiviteitsarrangement
vento

alv.Jis

is getekend tussen
ook goed bekend met de SDE+ procedure van Nederland en de

ffi:.ï:Ïiï:x::,ffi.Ï';'ï:.x5iJi:ïÏFwordteenrendementgeëistvanminimaal
Uiteindelijk is er toch ,oorlg"kozen voor de Nederlandse projecten omdat op dat momentlsneller
was aanbiedingen maken en qua procedures en ook een betere totaal aanbieding had neergelegd.
w-el betrokken gebleven bijde Duitse projecten van RMS en ook op de hoogte gehàuden van
de voortgang van de Nederlandse prcjellel.Nu uiteindelijk de vergunning er is en de laatste stappen
genomen worden voor de SDE+ zijn
en RMS GmbH nogmaals in gesprek gegaan over de
betere aanbieding gedaan en is er toch besloten
Nederlandse proiecten. Uiteindelijk heeftJeen
kiezen als [rivate equity.
om roorJte

Iis

reeds een gedeelte van de Due Dillegence uitgevoerd, dit is in 2015 alvoor een groot
gedeelte gedaan. De veranderingen die er in de businesscase zijn gekomen door aanpassingen tijdens het
vergunningstraiect en de SDE+ zijn reeds meegenomen in de eerste stres testen en zijn positief beoordeeld.
zóer gecharmeerd van de RMS piojecten en heeft ook al veel kennis van het dossier en de
Iis
technieken, dit maakte het ook mogelijk om snel een brief ("expression of interest") op te stellen. Deze is

Ir,eeft
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grote waar ze afgelopen jaar in geïnvesteerd hebben. Daarnaast
",',
"nkele
grote
projecten
in Europa uitgelicht in hun brief.
hebben ze ook alenkele

Vqolle

lqsinesscase zoals bekend bij het RVO veranderd er {oollglqndering van de investeerder niets.

7,al!financierenmeteenmax|mumu,n-zaldéoverigeJfinancieren.
Mocht het project veel duurder uitvallen dan verwacht, dan heeftlal aangegeven dat ze met deze

investeerder oàt totlfinanciering willen gaan. Dit betekend da-ttret maximàalgecommitteerd vermogen
bediaagt. Bijgevoegd treft u ook de businesscase aan met daarin de
door beide partijen tffinJmillïen
juiste namen ter financiering.
Om ook zekerheid te hebben over de productie faciliteit is in de scope van de aannemer een 6 maanden test
periode opgenomen en L0 jaar O&M. In de 6 maanden test periode moet de aannemer aantonen dat de
fabriek de afgesproken hoeveelheden produceert. Na een positieve afloop van deze periode gaat het
juridisch eigendom van de fabriek eerst over naar RMS Venlo B.V. De 10 jaar onderhoud zorgt er ook voor
dat de aannemer gebaad is bij het goed bouwen van de fabriek en zo kan ook de productie worden
gegarandeerd. Deze maatregelen zorgen er voor dat RMS Venlo ook zijn businesscase veilig gesteld.
Er zijn bezwaarschriften gekomen op de vergunning van RMS in Venlo. De zitting zal plaatsen op 2L

l4-l l-2018

november bij de Rechtbank in Roermond. Tot die tijd wordt de due dillegence dit niet compleet uitgevoerd,
aangezien er veel zaken tijdsafhankelijk (bijv. rente) zijn. Na de gerecht procedure zalde due dillegence dan
blnnen 3 maanden afgerond kunnen zijn. Net als voorheen zalde detail engineering verder plaatsvinden,
zodat de due dillegence sneller afgerond kan worden.
Mocht u naar aanleiding van deze maii nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groeten,

E

Key Account Manager Encon Nederland

Encon
Kerkenbos 1224C
6546 BE Nijmegen
NederÍand

lï*L
Web:

http:i/www.encon-energy.nl

Aanspreke nde reÍerenties:

:
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Meer weten over ons nieuw hoofdkantoor in aanbouw, ga dan fiààr','i,,i',,;.iirftniï.,t' i-t rtr"l r.e

b.

De informatie door Encon Ingenreursbureau Nederland B,V. verzonden met dit e-mailbericht is uitsiuitend bestemd voor de
Eeadresseerde(n). Índien u niet de geadresseerde bent oí niet gerechtigd bent tot kennisneminE, wordt u verzocht Encon hierover ie
infcrmeren en het origineel te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) in welke vorm dan ook, is
verboden.
Encon Ingenieursbureau Nederiand B.V. is een besloten vennootschap zoals íngeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
5356721B, Op alle overeenkornsten met Encon en bijbehorende handelingen, zijn (uitsluitend) de Encon algemene leveringsvooruraarden
van toepassing, Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien en te dolvnloaden op de websrte 21'-3ir ;,r..;1',.r. ps
aansprakelijkheid van Encon is beperkt volgens deze algemene voorwaarden, r,ryaaronder een beperking tot het bedrag dat door Encon in
het betreffende geval vocr die werkzaamheden in rekening is gebracht.
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Horsterweg in Grubbenvorst
Beschikking tot subsidieverlening

ceacnteJ
Op 20 maart 2018 heb ik uw SDE-subsidieaanvraag ontvangen. Ik heb besloten
voor uw project subsidie te verlenen.
De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een vergoeding per geproduceerde

MWh-hernieuwbaar gas. In deze beschikking wordt puntsgewijs ingegaan op de
voor deze subsidiebeschikking relevante onderwerpen. Ik verwijs u voor de
verplichtingen behorende bij deze beschikking naar de bijlage.

1. Projectgegevens
De productie-installatie waarvoor subsidie wordt verleend, heeft de volgende

kenmerken:
Locatie:
Kadastrale aanduiding

Horsterweg in Grubbenvorst
Horst aan de Maas, L, 662, 704, Horsterweg

Plaats

GRUBBENVORST

Naam

Prod uctie- insta

llatie

Nominaal vermogen

r 37,998000 MW

Maximum aantal vollasturen

r 8.000 uur/jaar

SDE-categorie

r 2018 Mestvergisting (HG)

2. Subsidieperiode
De subsidie wordt verleend over d e periode:
De subsidieperiode start op
r 1 november 20L9
De subsidieperiode eindigt op : 31 oktober 2031
;

I

3. Maximale subsidietarief
Maximale verqoedinq oer MWh
U hebt een aanvraag ingediend voor de categorie Groen gas in fase 2 van de
subsldieregeling SDE. De onderstaande bedragen zijn voor u van toepassing:

-Kenmerk
1813065/1.6.6f
sD

E

Bijlage(n)
1

-
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Het fasebedrag bedraagt:
De basisenergieprijs bedraagt:
Het maximale subsidietarief bedraagt:

€
€
€

64,00
16,00
48,00

per MWh

per MWh
per MWh

Over de gehele subsidieperiode van 12 jaar ontvangt u een vergoeding per MWh
die uw productie-installatie produceert en op een gasnet is ingevoed (zie bijlage).
Hierboven is de maximale vergoeding vermeld. De werkelijke vergoeding wordt
jaarlijks bepaald aan de hand van het correctiebedrag.

4. Subsidiabele productie
Er is een maximum te subsidiëren energieproductie per jaar. De maximale
subsidiabele jaarproductie is gebaseerd op het, bij deze categorie behorende,
maximum aantal van 8.000 vollasturen.
De subsidiabele jaarproductie is bedraagt:
37,9980 MW x 8.000 vollasturen = 303.984,000 MWh
De som van de maximale subsidiabele jaarproducties bedraagt voor de gehele

looptijd van uw beschikking:
303.984,000 MWh x 12 laar = 3.647.aO8,OoO MWh.
Het maximaal aan u te verlenen subsidiebedrag komt tot stand door het maximale
subsidietarief per MWh te vermenigvuldigen met de maximale subsidiabele
productie over de gehele looptijd. Dit bedraagt:
(64,00 €/MWh - 16,00 €/MWh) x 3.647.808,000 MWh = € 175.O94.784,OO.
De uit te betalen subsidie kan jaarlijks verschillen. Dit komt doordat er wordt
uitbetaald op basis van de productie en het subsidietarief dat jaarlijks varieert.
De vergoeding per MWh wordt jaarlijks opnieuw bepaald en is onder meer
afhankelijk van de ontwikkeling van de jaarlijkse gasopbrengsten. Deze
opbrengsten worden genoemd in artikel 31 van het Besluit stimulering duurzame
energieproductie en vormen opgeteld het jaarlijks te bepalen correctiebedrag. De
subsidievergoeding is het verschil tussen het fasebedrag en het correctiebedrag.
Het correctiebedrag kan nooit lager worden dan de basisenergieprijs. Meer
informatie over de bevoorschotting vindt u in de bijlage.

5. Banking
Voor deze subsidieverlening zijn twee vormen van banking van toepassing.

Onderproductie
Subsidiabele productie, die in enig jaar niet is benut, wordt meegenomen naar het
volgende kalenderjaar, met de mogelijkheid deze alsnog te realiseren. Na de
reguliere subsidieperiode kunt u verzoeken deze periode met maximaal één
productiejaar te verlengen met de mogelijkheid om de ongebruikte subsidiabele
productie alsnog te produceren. Indien uw project start en eindigt in de loop van
een kalenderjaar, dan wordt de hoeveelheid niet benutte subsidiabele productie in
het eerste gebroken kalenderjaar bepaald door het verschil tussen de maximaal
subsidiabele productie gerekend naar rato van het aantal maanden ten opzichte

-

Rijkdienst voor Ondernemend
Nederland

van een volledig kalenderjaar en de werkelijke productie in het eerste gebroken
ka

lenderjaa r.

Overproductie
Productie hoger dan de maximaal subsidiabele jaarproductie wordt meegenomen
naar het volgende jaar, om deze alsnog tot subsidièring te brengen, indien in enig
jaar de werkelijke productie lager is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie.
Aan de hoeveelheid productie die wordt meegenomen is een maximum gesteld
van 25 o/o yàr1 de maximaal subsidiabele jaarproductie.

6.

Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact
met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 3362. Bent u het, eventueel na
een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes
weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, afdelíng luridische Zaken, Postbus 40219,8004 DE
Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op het
bezwaarschrift.
Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder
projectnummer SDE1813065, U kunt dit nummer vermelden bij verdere
co

rrespondentie.

Met vriendelij ke

g

roet,

de Minister van Economische Zaken en Klimaat
namens deze:

Marlouke Durville
Directeur Kernprocessen NL en Juridische Zaken
N.B. Deze brief is digitaal aangemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend
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afgeven van Garanties van Oorsprong (GVO's) voor het door uw productieinstallatie geproduceerde gas als voldaan wordt aan de daarvoor gestelde criteria.
Een maand voorafgaand aan de startdatum subsidie zal ik u een verzoek tot
voorschotaanvraag toezenden. Ik zal op basis van de vaststelling als producent
van duurzaam gas starten met het uitbetalen van uw maandeli3kse voorschotten,
Op basis van deze beschikking en van de vaststelling als producent van duurzaam
gas, ontvangt u een voorschot dat in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald. Het
voorschotbedrag bedraagt maximaal 80 procent van de gasproductie uit de
productieraming, vermenigvuldigd met het voorlopige subsidietarief. Indien uw
project start en eindigt in de loop van een kalenderjaar, dan is de maximaal
subsidiabele productie per kalenderjaar berekend naar rato van het aantal
maanden ten opzichte van een volledig jaar. Ieder jaar wordt het voorlopige
subsidietarief voor het volgende jaar vóór 1 november bekend gemaakt en
gepubliceerd op www.rvo.n/sde.

Jaarlijks voor 1 april worden de subsidietarieven over het voorgaande jaar
vastgesteld. Binnen 6 maanden na afloop van een productiejaar kalenderjaar
wordt het voorschot verrekend. De verrekening vindt plaats op basis van de
daadwerkelijke energieproductie waarvoor door Vertogas GVO's zijn verstrekt.
Na de verrekening ontvangt u een aanvullende betaling of wordt het teveel
ontvangen bedrag verrekend met de eerstvolgende v voorschotten. Zowel over de
bevoorschotting als over de verrekening wordt u schriftelijk geïnformeerd.
Informatie over de voorlopige en definitieve subsidietarieven kunt u vinden op
www. rvo. nl/sde.

Milieusteunkader (MSK)
In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financíële steun aan
projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. Indien u voor uw
project naast SDE+ nog andere vormen van overheidssteun ontvangt of gaat
ontvangen, kan het zijn dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. Met
behulp van de cumulatietoets MSK kan de steunsítuatie van uw project worden
bepaa ld.
Een jaar na ingebruikname van uw productie-installatie ontvangt u een brief
waarin u wordt verzocht de gegevens voor de MSK-toets aan te leveren. De
gegevens die onder andere worden gevraagd zijn een specificatie van de totale
investeringskosten, een overzicht van de ontvangen subsidies en overige steun en
(voor een aantal categorieën) een overzicht van de exploitatielasten en -baten.
Als het SDE-verleningsbedrag van uw project hoger is dan € 125.000, moet uw
specificatie van de investeringskosten en de steunsituatie vergezeld worden van
een assuranceverklaring. Het model assuranceverklaring met bijbehorend protocol
kunt u vinden op www.rvo.nl/sde.

Indien uit de cumulatietoets MSK blijkt dat u te veel steun ontvangt of zal
ontvangen, zal het aantal MWh dat over de totale subsidieperiode in aanmerking
komt voor subsidie, worden beperkt.

Vaststelling
Na afloop van de subsidieperiode wordt uw subsldie vastgesteld.

