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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
129137 129135

onderwerp Wijziging penvoerderschap - Subsidieaanvraag 2022 Platform 
Energy Port Zeeland. 

voorgesteld besluit Instemmen met de wijziging penvoerderschap en daarvoor:
- Verleende subsidie ten behoeve van Platform Energy Port 
Zeeland 2022 aan Stichting Promotion Council North Sea Port 
intrekken conform verzoek;
- Subsidie (arrangement 2) verlenen van maximaal €25.000,-- 
(exl. Btw) aan NV Economisch Impuls Zeeland voor het 
relatienetwerk Platform Energy Port Zeeland 2022;
- Subsidie ad. € 25.000,- ten laste van activiteit 79315 
Maintenance verlenen.

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Ten behoeve van de organisatiekosten en communicatiekosten
heeft Platform Energy Port Zeeland een subsidieaanvraag ad.     
€ 25.000,- aangevraagd.

Verwijzing naar: 
Subsidietoekenning vastgesteld in GS-vergadering op 8 februari 
2022 (108718) – toekennen aan de nieuwe penvoerder NV 
Economisch Impuls Zeeland. 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat - Economie

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Regionale Economie
telefoonnummer:
afgestemd met:

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
Het Platform Energy Port Zeeland (PEPZ) is een triple helix platform voor professionals die 
belang hebben bij offshore wind. De partners binnen Platform Energy Port Zeeland zijn er van 
overtuigd dat samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en provincie 
(Triple Helix) de kansen voor business en verankering van de offshore wind sector binnen 
Zeeland vergroot.

In 2020 heeft Energy Port Zeeland een meerjarenprogramma 2020-2023 opgesteld.
Vanuit Provincie Zeeland is aangekondigd dat de subsidie wordt afgebouwd en dat 
integratie/samenvoeging met het K&I-netwerk Zephyros moet worden nagestreefd.

Wijziging penvoerderschap
Op 8 februari jl. heeft reeds de subsidiebehandeling van Platform Energy Port Zeeland 
plaatsgevonden in de reguliere Gedeputeerde Statenvergadering. Er is ingestemd Platform 
Energy Port Zeeland voor het jaar 2022, voor het laatste jaar, financieel te ondersteunen door 
een subsidiebedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen aan de penvoerder.

Op basis van onderling overleg tussen de partners van Platform Energy Port Zeeland, is 
binnen het kernteam besloten het penvoerderschap over te laten gaan van Promotion Council 
North Sea Port naar NV Economisch Impuls Zeeland. Het penvoerderschap gaat met 
terugwerkende kracht in per 1 januari 2022. 

De totale kosten van het organiserend vermogen in 2022 bedragen € 63.120. De partners
dragen € 38.120 bij; aan Provincie Zeeland wordt € 25.000,- subsidie gevraagd.
Het verzoek het beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 25.000,- te verlenen aan de 
penvoerder NV Economisch Impuls Zeeland.

Activiteiten 2022 en prestatieafspraken, zoals opnieuw vermeldt in de bijgevoegde 
beschikkingsbrief wijken niet af. 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Gedeputeerde Staten 22 maart 2022

Consequenties besluit

Financiële consequenties
Subsidie verlenen van maximaal € 25.000,-- aan NV Economisch Impuls Zeeland, ten
behoeve van de doorontwikkeling van Platform Energy Port Zeeland, ten laste van activiteit 
79315 maintenance.

Juridische consequenties
Geen.



Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



Stichting Promotion Council North Sea Port

Postbus 5130
4380 KC  VLISSINGEN

Onderwerp
Intrekken subsidie 2022 ten behoeve van 
relatienetwerk Energy Port Zeeland.

Zaaknummer
108718

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 1 maart 2022 delen wij u het volgende mee.

Aanleiding
U geeft in uw brief aan dat u afstand doet van het penvoerderschap voor Energy Port Zeeland.
Daarom gaan wij over tot intrekking van de subsidie.

Besluit
Wij hebben besloten onze subsidieverlening van maximaal € 25.000,-- ten behoeve van het 
relatienetwerk Energy Port Zeeland (brief 8 februari 2022 met kenmerk 108718) in te trekken.
Hierbij merken wij nog op, dat het in deze subsidieverlening opgenomen voorschot niet is uitbetaald 
aan u. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken


N.V. Economische Impuls Zeeland

Edisonweg 37 - d 1
4382 NV Vlissingen

Onderwerp
Subsidie 2022 ten behoeve van 
relatienetwerk Energy Port Zeeland

Zaaknummer
129135

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 3 maart 2022, waarin u aangeeft het penvoerderschap over te nemen 
voor het relatienetwerk Energy Port Zeeland, delen wij u het volgende mee. 

Besluit
Wij verlenen u nog éénmaal een subsidie van maximaal  € 25.000,-- (exclusief BTW) ten behoeve van 
het relatienetwerk Energy Port Zeeland. Dit conform de subsidiebeschikking van 8 februari 2022 
(kenmerk 108718) aan de voorgaande penvoerder -Stichting Promotion Council North Sea Port-. Deze 
subsidie heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2022.

In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een subsidieverzoek 
tenminste acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij hebben besloten in uw 
geval af te wijken van deze termijn.

Motivering
Het doel van Energy Port Zeeland is om de regionale economie in de offshore windsector te 
versterken, door de Zeeuwse regio te positioneren als offshore wind regio, de regionale markt te 
informeren over de kansen van de aanleg van de windparken en de exploitanten van de windparken te 
ondersteunen bij hun activiteiten in Zeeland. Hiermee sluit het netwerk aan bij de doelstellingen in de 
Economische Agenda van de provincie Zeeland.

Prestatieafspraken en prestatiebewijzen
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:
U ontvangt voor het doorontwikkelen van het relatienetwerk Energy Port Zeeland een bedrag van 
maximaal € 25.000,--.

Als prestatiebewijs ontvangen wij van u een inhoudelijke rapportage van de uitgevoerde activiteiten, 
waaronder minimaal de heroriënteerde missie en visie en een korte evaluatie van de pilot waarin 
Energy Port Zeeland en Fieldlab Zephyros zullen gaan verkennen hoe zij intensief kunnen gaan 
samenwerken, netwerken en organiserend vermogen kunnen delen.

Meldplicht

Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557
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• Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij 
wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u 
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 

zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet 
kunnen leveren van het prestatiebewijs); 

of
- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen 

zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op tijd kunnen 
indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).

• Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van het project schriftelijk bij 
ons te melden.

Overige verplichtingen
▪ Het project dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het projectvoorstel en de bijbehorende 

begroting.
▪ Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat het project mede mogelijk 

is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te geschieden via 
de door u te gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze 
subsidie een bewijsstuk te overleggen.
Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat 
dat indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het 
toegezegde subsidiebedrag met een maximum van  € 1.250,-- wordt verlaagd.

Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75% van de verleende subsidie is (afgerond) € 18.750,--. 

Binnenkort kan een bedrag worden overgemaakt van                                                    €     18.750,--
Verhoging met de BTW-component van 21%                                                                 €       3.937,50  
Totaal                                                                                                                               €     22.687,50

Vóór uitbetaling van deze bedragen op dient u eerst een factuur met BTW aan ons te sturen 
overeenkomstig onze brief van 23 maart 2009. Het voorschot zal daarna worden overgemaakt op uw 
rekeningnummer 

Verantwoording en vaststelling
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 31 december 2022 is afgerond. 
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 1 april 2023, dient u ten behoeve van de 
subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit het hierboven 
genoemde prestatiebewijs en een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project 
mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. 

U dient deze stukken toe te zenden aan:
Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA  MIDDELBURG.

Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in 
dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het 
subsidiebedrag definitief te bepalen. 
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.8.8 van het Algemeen subsidiebesluit 
Zeeland 2013. Hierin staat dat de subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk 
gerealiseerde, uit het prestatiebewijs blijkende, prestatieafspraak.

Openbaar
De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is 
openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en 
adresgegevens, die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden 
geanonimiseerd.

Subsidieverordening/-besluit
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Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen 
subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat uw subsidie wordt verleend op basis van 
arrangement 2, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.8.1 tot en met 1.8.8 
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website 
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies.

                                   

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

http://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

