Voorbeelden van goedgekeurde steunmaatregelen onder de Richtsnoeren
Nederlandse garantiefaciliteit voor geothermische energie (N 442/2009)
Deze maatregel is bedoeld om testboringen naar aardwarmte (geothermie) tot stand te brengen die
uitblijven door de hoge risico’s die deze boringen met zich mee brengen. De garantiefaciliteit is
goedgekeurd op basis van punt 101 van de richtsnoeren milieu-investeringssteun ter bevordering van
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermische energie.
Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2007 (N 588/2006)
De subsidieregeling van provincie Gelderland, om samen met partners te werken aan een vitaal,
groen en leefbaar platteland in veertig prioritaire gebieden in de regio, heeft een looptijd van zes jaar
en beloopt 36.25 miljoen euro. Hieruit worden onder meer subsidies gefinancierd om de natte
landnatuur in de provincie Gelderland te herstellen.
Omdat in deze situatie overheidsgeld slechts bedrijven in de provincie Gelderland voor de subsidie in
aanmerking komen, is er sprake van staatssteun in de zin van art.107 lid 1 VWEU. De subsidie zal de
financiële positie van de betrokken bedrijven ten opzichte van anderen versterken en dit kan worden
beschouwd als een verstoring van mededinging in de EU.
Deze regeling is door de Commissie getoetst en goedgekeurd vanwege de eisen die de provincie stelt
aan de subsidieontvangers en de sterke onderbouwing van de noodzaak van het tegengaan van
verdroging (punt 43 Milieusteunkader).
Warmtebedrijf NV Gemeente Rotterdam (N 452/2006)
Het eerste geval betreft het gebruik van de warmte die vrij komt bij industriële processen in het
Rijnmond-gebied voor de verwarming van huizen en gebouwen. Naar schatting zou met het project
tegen 2020, circa 50.000 woningequivalenten worden verwarmd, waardoor 85% van de warmtevraag
van deze woningen zou worden gedekt.
Voor de uitvoering van het project hebben de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid- Holland en het
Havenbedrijf Rotterdam het 'Warmtebedrijf N.V.' opgericht. Het Warmtebedrijf wordt deels (7 van de
27 miljoen) gefinancierd door de gemeente Rotterdam. De Commissie heeft deze steun goedgekeurd
op basis van het Milieusteunkader.
Eneco duurzame energie Provincie Zuid-Holland (N 96/06)
In het geval van Eneco duurzame energie verleende de provincie investeringssteun voor een
demonstratieproject ('Morgenstond') in het zuidwesten van Den Haag, waarbij warmte uit
rioolpersleidingen wordt gebruikt voor de verwarming van woningen. Met het project wordt naar
schatting een CO2-reductie van 25% gerealiseerd ten opzichte van een woning die gebouwd is
volgens het huidige bouwbesluit.
De aangemelde steun van € 450 000,= vertegenwoordigt 26% van de subsidiabele
investeringskosten en blijft hiermee onder de maximum steunintensiteit van 40% die kan worden
toegestaan voor investeringen in projecten inzake hernieuwbare energie overeenkomstig punt 32 van
het Milieusteunkader.

