Voorbeelden van vrijgestelde steunmaatregelen onder de AGVV
Energiebesparing woningcorporatie (provincie Limburg) (SA 32161, PbEU C110/54)
De provincie Limburg heeft een woningbouwstichting een ad hoc subsidie gegeven voor een
energiebesparend en CO2 reducerend project. De kleine onderneming wil
gasabsorptiewarmtepompen installeren op de daken van woonflats. In het subsidiebesluit verwijst de
provincie Limburg naar art. 21 lid 4 en 5 AGV.
De subsidie dekt de extra kosten die nodig zijn om het hoge niveau van energiebesparing te bereiken.
De provincie heeft de toegestane vereenvoudigde methode gehanteerd om extra kosten te berekenen
(art. 21 lid 4 en 5 en art. 18 lid 6 en 7 AGV). De provincie draagt 32% bij aan het project. Het
steunbedrag blijft onder de toegestane drempel van 40%.
Subsidieregeling ‘stimulering verbetering luchtkwaliteit’ provincie Noord-Holland (X411/09,
PbEU 2010/C 20/02)
Noord-Hollandse overheden en marktpartijen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die leiden
tot een verbetering tot boven de wettelijk geldende normen ten aanzien van de stoffen fijn stof (PM10)
en stikstofdioxide (NOx) in Noord-Holland.
De provincie heeft een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan de ingediende projecten worden
beoordeeld, zoals het effect van een project uitgedrukt in kilogrammen reductie van de stoffen PM10
en NOx, de kosteneffectiviteit, de mate van innovatie, het economisch perspectief en brede
toepassing van het project.
De maximumsubsidie per project is 250.000 euro. De beperking van de maatregel tot in NoordHolland gevestigde bedrijven en overheden enerzijds en de hoogte van de subsidiebedragen
anderzijds maken dat er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU. De
subsidieregeling is daarom zo vormgegeven dat de regeling automatische vrijgesteld was van
melding. De regeling voldoet aan de voorwaarden voor investeringssteun om ondernemingen in staat
te stellen verder te gaan dan wettelijke normen inzake milieubescherming (art. 18 en 19 AGVV).
Eenmalige subsidie NUON Helianthos voor flexibele zonnecellen (X86/2008, PbEU 2009/C
259/05)
De stadsregio Arnhem-Nijmegen draagt met een eenmalige subsidie bij aan de productie door NUON
Helianthos van flexibele zonnecellen op folie in een proeffabriek. Dit type steun kan de markt voor
deze producten verstoren, maar de investeringssteun die de stadsregio verstrekt voldeed aan de
voorwaarden van de AGVV om bedrijven te prikkelen om energiebesparing te bewerkstelligen.
De steun maakte 24% uit van de specifiek op milieubescherming betrekking hebbende kosten van het
project en was het steunbedrag minder dan 7,5 miljoen euro.
Bio-energiecentrale Meerhoven in de gemeente Eindhoven (X557/2009)
De gemeente Eindhoven steunt een bio-energiecentrale voor de verwarming van ruim 1500 woningen
en ca 10.000 m2 aan overige binnenruimte en tevens voor de opwekking van elektriciteit. De centrale
zal gevoed worden met plantsoenafval en ander groenafval afkomstig van gemeentelijk
groenonderhoud en milieustraten van de gemeente Eindhoven.
De subsidie is goedgekeurd op basis van art. 23 van de AGVV inzake milieu-investeringssteun ter
stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (2010/C 12/07).
Subsidie provincie Noord-Brabant aan Biomassacentrale Treurenburg (X 514/2009)
De provincie ondersteunt de realisatie van een biomassacentrale op snoeihout en groenafval voor
gebouwenverwarming en een warmtenet op de nieuwe locatie van de gemeentelijke
Afvalstoffendienst op het bedrijventerrein Treurenburg. Deze maatregel is goedgekeurd op basis van
art. 23 van de AGVV inzake milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare
energiebronnen (2010/C 5/05).
Garantiefonds Energie Provincie Utrecht (X 470/2009)
De provincie Utrecht heeft een garantiefonds opgericht ter financiering van en het afdekken van de

risico’s van projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zodat projecten
daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Dit fonds is goedgekeurd op basis van de artikelen 21 en
23 van de AGVV over investeringssteun voor energiebesparende maatregelen en het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen. (2010/C 8/07)

