
 

 

 
 
 
 
Stichting Bedrijventerreinen Helmond 
Postbus 587 
5700 AN Helmond 
 
 

 
 
       Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen 

 
Helmond, 3 november 2021     Ons kenmerk: 50667871   Doorkiesnr: 0492 845940 
Onderwerp: besluit op aanvraag om subsidieverlening  Uw kenmerk: /       Uw brief d.d.: 

 
 
 
 
Geachte heer, 

Op 12 oktober 2021 heeft u ons verzocht om aan uw stichting een subsidie te verlenen ten behoeve 

van het project Smart Synergy Helmond. Deze aanvraag hebben wij in goede orde ontvangen. Met 

deze brief brengen wij u op de hoogte van ons besluit op uw aanvraag om subsidieverlening. 

Besluit tot subsidieverlening 

 

Wij verlenen aan uw stichting een subsidie ter hoogte van maximaal € 210.000,-. Wij verlenen 

deze subsidie voor de coördinatie van de vijf werkpakketten zoals benoemd in het projectplan van 

Smart Synergy Helmond (SSH): 

 

1. Warmtenet Groot Schooten: ontwikkelen van een businesscase die leidt tot realisatie van 

een warmtenet op bedrijventerrein Groot-Schooten (incl. Automotive Campus). 

2. Waterrotonde BZOB: ontwikkelen van een businesscase die leidt tot realisatie van een 

proceswaterfabriek en afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein BZOB. 

3. Warmterotonde BZOB en industriële symbiose: in kaart brengen van kansen om water- en 

warmtestromen op BZOB uit te wisselen, ook in combinatie met andere regionale 

initiatieven. 

4. Grondstoffenrotonde: verdere doorontwikkeling van InduSym Reststromenmarktplaats en 

deelplatform. Duurzaamheid. 

5. Projectorganisatie: coördinatie van de bovenstaande vier inhoudelijke werkpakketten door 

aan te stellen proces- en projectmanager(s) ter ontwikkeling van de businesscases/studies. 

 

Deze subsidie dient als bijdrage aan de kosten derden in ieder werkpakket zoals opgenomen in de 

begroting van Smart Synergie Helmond (SSH). Daarmee wordt gedoeld op de inhuur van 

projectmanagement, ten einde de werkpakketten inhoudelijk te begeleiden en daarover aan de 

stuurgroep van SSH periodiek verantwoording af te leggen. Deze verplichting maakt integraal 

onderdeel uit van deze subsidiebeschikking. 



 

 

Hoe zijn wij tot de beslissing gekomen? 

 
Al enige jaren werken we met uw stichting constructief samen aan de kwaliteit van de 

bedrijventerreinen. Daartoe hebben wij op november 2019 een nieuw Actieplan Bedrijventerreinen 

vastgesteld dat wij in samenspraak hebben opgesteld. Energiebewust en duurzaam ondernemen 

is één van de pijlers van het plan. Om daar aan bij te dragen, hebben wij op 25 mei 2020 een 

samenwerkingsovereenkomst wij met uw organisatie gesloten over de uitvoering van het project 

Smart Synergy Helmond (SSH). U heeft vervolgens als penvoerder van dit project via Stimulus 

een subsidie ontvangen van Europa en het Rijk. We zijn beide projectpartner in deze aanvraag. De 

verleningsbeschikking hebt u op 17 december 2020 van Stimulus ontvangen (kenmerk UP-20- 

02830), het maximale subsidiebedrag bedraagt € 823.542. De verdeling van deze toegekende 

subsidiebedragen is opgenomen in deze beschikking en is gebaseerd op de bijbehorende 

begroting en de daarin opgenomen cofinanciering. Anders dan in deze begroting vermeld, hebben 

we geconstateerd dat het vanuit organisatorisch en praktisch oogpunt beter is om de aansturing 

van Smart Synergy Helmond geheel vanuit uw organisatie te laten verlopen. Dat betekent dat u de 

menskracht gaat inzetten danwel gaat inhuren ten behoeve van de coördinatie van de vier 

werkpakketten uit SSH. Dit naast de reguliere inzet van medewerkers van SBH en de gemeente. 

 

De algehele financiering voor dit project blijft gelijk. Wij verstrekken u subsidie ten behoeve van de 

inhuur van externe project/-procesmanagers. De inhoudelijke koers bewaken we in de ingestelde 

stuurgroep, waar bestuurders van uw stichting en de gemeente zijn vertegenwoordigd. De 

cofinanciering van de gemeente voor het onderdeel ‘kosten deren/externe projectmanagers’ 

bedraagt € 210.000 (excl. BTW). Door deze cofinanciering aan u als subsidie te beschikken, gaan 

we ervan uit dat we de een bijdragen leveren aan het op een efficiënte en voortvarende wijze 

behalen van de gestelde doelen uit het projectplan van SSH. 

Verplichtingen 

 

Wij hebben uw aanvraag om subsidieverlening getoetst aan de eisen die achtereenvolgens in de 

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), de Algemene Subsidie Verordening Helmond 2020 (ASV) 

worden gesteld. ASV is te vinden op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642348/1 

 

Op basis van de bepalingen uit de AWB en ASV gelden ten aanzien van de subsidieverlening de 

volgende verplichtingen: 

 

- U informeert ons onmiddellijk over ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen leiden dat 

projecten waaraan de activiteiten bijdragen niet tot de resultaten leiden zoals beoogd in het 

Actieplan Bedrijventerreinen, alsmede over het geheel of gedeeltelijk (tussentijds) 

beëindigen van de activiteiten en besluiten die het voortbestaan van het project bedreigen of 

kunnen bedreigen; 

- U verleent medewerking aan onderzoeken van de rekenkamercommissie van de gemeente 

Helmond, indien deze daarom verzoekt. 

Voorschotbesluit 

 

Gelet op artikel 2.8 Algemene subsidieverordening Helmond 2020 verlenen wij u alvast een 

voorschot ter hoogte van 90% van de maximale subsidieverlening, zijnde € 189.000,-.  

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642348/1


 

 

De subsidie wordt betaalbaar gesteld op IBAN NL75RABO0144284847, ten name van Stichting 

Bedrijventerreinen Helmond. 

Staatssteun 

 

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op staatssteun (artikel 107 ev van het Europees Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie). 

 

Wij zijn van oordeel dat de activiteiten van SBH voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de 

Algemene groepsvrijstellingsverordening Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Europese 

Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L187) 

(Algemene Groepsvrijstellingsverordening,) De steun voldoet in het bijzonder aan de voorwaarden 

van artikel 49 (milieustudies) en aan de algemene voorwaarden gesteld in hoofdstuk I en II in de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna AGVV). 

 

Het project Smart Synergy Helmond zorgt ervoor dat er door verschillende marktpartijen en 

overheden forse investeringen gedaan gaan worden in onder andere de fysieke infrastructuur in 

Helmond. De inhoud van de werkpakketten 1 tot en met 4 hebben betrekking op steun ten 

behoeve van milieustudies ter voorbereiding op de uitvoering. De projectactiviteiten omvatten 

overwegend onderzoeksactiviteiten. De pakketten zijn gericht op vooronderzoek naar de gewenste 

investeringen op het betrokken bedrijventerrein voor activiteiten zoals recycling afval, energie uit 

hernieuwbare energiebronnen en collectieve verwarming. Dit vooronderzoek past binnen artikel 

49 lid 1 AGVV. 

 

Gelet op de cumuleringsbepaling uit artikel 8 AGVV hebben wij berekend of de geldende 

steunpercentages niet worden overschreden. De verschuiving in de totale begroting van 634.095 

(SBH) + 1.424.760 (gemeente) naar 984.095 (SBH) + 1.074.760 (gemeente) past binnen de 

verhouding van te ontvangen subsidie tussen de projectpartners. Voor SBH bedraagt deze na de 

wijziging het steunpercentage 61,3%, waar voor kleine ondernemingen als SBH 70% is toegestaan 

(art. 49 lid 4 AGVV). 

 

Om de AGVV toe te passen moet de steun stimulerend effect hebben (art. 6 AGVV). Wij hebben 

geconcludeerd dat de bijdrage stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de 

subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart voor de datum van uw schriftelijke aanvraag. 

 

Daarnaast wordt de financiële bijdrage aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen 

bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij 

de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard (Deggendorfclausule). 

 

De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van deze kennisgeving. Dit kan 

mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige 

financiële bijdrage niet onder de vrijstellingsverordening valt. In geval er door een bevoegde 

instantie is geoordeeld dat er sprake is van onrechtmatige staatssteun is de gemeente gerechtigd 

van u de financiële bijdrage terug te vorderen, inclusief de geldende referentierente. 

We zullen deze steun binnen 20 werkdagen na verzending van deze beschikking kennisgeven bij 

de Europese Commissie. In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij dit besluit 

(geanonimiseerd) op internet publiceren. 



 

 

 

 

Subsidievaststelling 

 

Het project Smart Synergy Helmond loopt tot 31 december 2023 (verbonden aan de 

verleningsbeschikking van Stimulus, UP-20-02830). Daarna kunnen geen kosten meer worden 

opgevoerd. 

 

De definitieve subsidie stellen wij uiteindelijk vast op basis van een nog door u in te dienen 

aanvraag tot vaststelling. Bij deze aanvraag tot subsidievaststelling overlegt u in ieder geval de 

volgende bewijsstukken: 

- Activiteitenverslag, waaruit blijkt wat de resultaten van de activiteiten zijn 

- Onderbouwing van facturen 

- Goedkeurende controleverklaring 

 

Nadat de aanvraag om subsidievaststelling tezamen met de bewijsstukken is overgelegd, stellen 

wij de subsidie vast. De voorwaardelijke aanspraak op financiële middelen wordt met de 

vaststelling omgezet in een onvoorwaardelijke aanspraak. Hiermee wordt de subsidie dan 

definitief. Wij verzoeken u de subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2024 in te dienen. 

Heeft u nog vragen? 

 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met Dirk van den Hombergh. Hij is 

bereikbaar via telefoonnummer 0492 845940 of via e-mail: d.van.den.hombergh@helmond.nl 

Bezwaar en voorlopige voorziening 

 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U leest hier 

meer over in de bijgevoegde bezwaarclausule. 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Helmond 

  

 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                       de heer H.J. de Ruiter 

de burgemeester                                                                    de secretaris  

  

mailto:d.van.den.hombergh@helmond.nl


 

 

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u 

dat doet, adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de heer Van den 

Hombergh , telefoon (0492) 845940. Hij bespreekt dan met u het besluit. Bent u daarmee niet 

geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. 

 

Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester 

van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via 

www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de 

dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer 

kunnen behandelen. 

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop 

het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte 

termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de 

voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector 

bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal 

indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). 

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? 

Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure 
aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492). 

http://www.helmond.nl/bezwaar
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