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> Retouradres: Postbus 8242, 3503 RE Utrecht 

 

Ansaldo Thomassen B.V. 
T.a.v. de heer E. van Binsbergen 
Havelandseweg 8d 
6991 GS RHEDEN 
 
 
6991GS8 
 

Datum: 23 maart 2021 
Betreft: Besluit tot verlening subsidie 
 
 
Geachte heer Van Binsbergen, 
 
Op 9 december 2020 ontving ik van u een subsidieaanvraag. Het gaat om het 
project ‘High Hydrogen Gas Turbine Combustor High Pressure Test (Pilot)’. 
Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Met deze brief geef ik mijn beslissing en de 
daarbij horende bepalingen.  
 
Besluit tot verlening van subsidie 
Ik heb besloten voor het project subsidie te verlenen. De subsidie bedraagt 
conform uw aanvraag € 745.860.  
 
Ik verleen de subsidie aan de deelnemers in het samenwerkingsverband, in de 
volgende verdeling. 
Deelnemer Bedrag 
Ansaldo Thomassen B.V. €   518.317 
Technische Universiteit Delft €   101.709 
Technische Universiteit Eindhoven €     81.709 
OPRA Turbines International B.V. €     31.125 
EMMTEC Services B.V. €       3.000 
DOW Benelux B.V. €       5.000 
Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. €       5.000 
Totaal €  745.860 

Het verschil tussen het gevraagde subsidiebedrag in de aanvraag en het totale 
gevraagde subsidiebedrag in de begroting is € 1. Dit is in mindering gebracht bij 
de penvoerder. 
 
Looptijd  
Het project heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022.  
 
Verplichtingen 
Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. U vindt ze in de bijlage. 
Het is belangrijk dat u zich aan de verplichtingen houdt. Gebeurt dat niet, dan kan 
ik de subsidie intrekken en met wettelijke rente terugvorderen. 

Correspondentieadres 
Croeselaan 15 
3521 BJ  Utrecht 
Postbus 8242 
3503 RE  Utrecht 
www.rvo.nl 
 

Contactgegevens 
Klantcontact RVO 
T (088) 042 42 42  
E e-innovatie@rvo.nl 

 
Projectnaam 
High Hydrogen Gas Turbine 
Combustor High Pressure Test 
(Pilot) 

 

Referentienummer 
DEI120081 
 
Kenmerk 
DEI21VGG3U 
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Een aantal bijzondere verplichtingen, die daarnaast van toepassing zijn voor uw 
project heb ik hieronder opgenomen:  
 
Voortgangsrapportage bij projecten die langer dan 12 maanden duren 
U rapporteert over de voortgang van de activiteiten op de volgende datum:  
1 januari 2022. 
Voor het rapporteren van de voortgang van uw project gebruikt u het formulier: 
http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/voortgang-verslag 
Stuur het ingevulde formulier naar e-innovatie@rvo.nl. 
 
Bijzondere meldingsplicht op grond van de Boetewet voor deelnemers die minder 
dan € 25.000 subsidie ontvangen: 
Voor EMMTEC Services B.V., DOW Benelux B.V. en Vattenfall Power Generation 
Netherlands B.V. geldt dat als de activiteiten op de einddatum van het project niet 
(geheel) zijn verricht, u mij dat schriftelijk moet melden, uiterlijk binnen twee 
weken, geteld vanaf de einddatum dat de activiteiten voltooid dienden te zijn. Het 
betreft een meldingsplicht als bedoeld in artikel 2 van de Wet bestuurlijke boete 
meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies. Op de niet-naleving van de 
meldingsplicht staat een boete van ten hoogste de vierde categorie bedoeld in 
artikel 23 vierde lid Wetboek van Strafrecht. 
De melding mag per e-mail en kunt u verzenden naar e-innovatie@rvo.nl. 
Meer informatie over deze meldingsplicht vindt u in de “brochure Boetewet”. Deze 
is te downloaden via http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels/verantwoord-vertrouwen 
 
Vaststelling 
Voor Ansaldo Thomassen B.V., die meer dan € 125.000 ontvangt, dient u bij het 
vaststellingsverzoek na afloop van het project tevens een controleverklaring in 
(overeenkomstig het Controleprotocol in bijlage 1.3 van de Regeling nationale 
EZK- en LNV-subsidies).  
 
Voorschotten 
Ik heb ambtshalve besloten voorschotten te verstrekken. Dit is voor EMMTEC 
Services B.V., DOW Benelux B.V. en Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. 
tot 100% van de verleende subsidie en voor Ansaldo Thomassen B.V., Technische 
Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en OPRA Turbines 
International B.V. tot 90% van de verleende subsidie. 
 
Betaling 
RVO zal op de volgende momenten voorschotten aan de deelnemers betalen 
 
Deelnemer Bankrekeningnummer Voorschotmomenten 
Ansaldo Thomassen B.V. NL37COBA0637036123 Binnen twee weken na 

dagtekening beschikking 
en daarna per kwartaal, 
zie bijlage 

Technische Universiteit Delft NL20ABNA0549249508 
Technische Universiteit Eindhoven NL42RABO0158249658 
OPRA Turbines International B.V. NL08ABNA0443189536 
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Deelnemer Bankrekeningnummer Voorschotmomenten 
EMMTEC Services B.V. NL58INGB0650714067 Binnen twee weken na 

dagtekening van de 
beschikking het volledige 
subsidiebedrag 

DOW Benelux B.V. NL74DEUT0265132843 
Vattenfall Power Generation 
Netherlands B.V. 

NL19INGB0663062675 

 
In de bijlage vindt u het overzicht van de voorschotbedragen voor elk van de 
deelnemers. Het resterende bedrag zal ik met de subsidievaststelling verrekenen. 
 
Ik verzoek u de deelnemers te informeren over mijn besluit en de voorschotten 
die zij gaan ontvangen. 
 
Deze voorschotverlening is gebaseerd op de gegevens die u heeft verstrekt. Als 
blijkt dat die gegevens niet juist zijn, kan ik de voorschotverlening herzien en 
terugvorderen of verrekenen bij de subsidievaststelling. 
 
Meer informatie 
Uw project is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder 
referentienummer DEI120081. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere 
correspondentie. 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een schriftelijk bezwaarschrift indienen.  
Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. 
Op www.mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het 
indienen van een schriftelijk bezwaarschrift. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,  
namens deze: 
 
 
Remco Duisterhof  
Teammanager Project- & Organisatiefinanciering Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 
  
 
Dit besluit is digitaal geaccordeerd conform de door Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland gepubliceerde mandaatregeling en derhalve niet ondertekend. 
 
 
Bijlagen: 

1. Verplichtingen   
2. Betaalschema van de voorschotten 
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Bijlage 1. Verplichtingen bij verlening subsidie project  
High Hydrogen Gas Turbine Combustor High Pressure Test (Pilot), DEI120081. 
 
De verplichtingen van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (verder de 
Regeling) en het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies (verder het 
Kaderbesluit) zijn op deze verlening van toepassing. In hoofdstuk 4 van de 
Regeling zijn de specifieke verplichtingen voor Topsector Energieregelingen 
opgenomen. Deze documenten kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl/zoeken. 
Let er op dat u bij de zoekfunctie de indieningsdatum van uw aanvraag invult. U 
krijgt dan de tekst van het besluit of de regeling te zien zoals die voor dit project 
geldt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verplichtingen uit beide 
regelingen. 
 
Start project (artikel 4.2.2, eerste lid van de Regeling) 
Met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt gestart binnen zes 
maanden na de verzenddatum van deze brief.  
 
Samenwerkingsovereenkomst (artikel 1.9 van de Regeling) 
Als een door de overheid gefinancierde onderzoeksinstelling deelneemt aan het 
samenwerkingsverband, moet voorafgaand aan het project een overeenkomst 
worden afgesloten over de wijze waarop wordt omgegaan met de bijdrage in de 
kosten, het delen van risico’s en uitkomsten, de verspreiding van de resultaten en 
toegang tot en regels voor toewijzing van individuele eigendomsrechten.  
- Voor overige samenwerkingen het ook verstandig een overeenkomst af te 
sluiten. Een voorbeeld overeenkomst vindt u hier: http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels. 
 
Administratie van het project (artikel 38 van het Kaderbesluit) 
De projectadministratie moet eenvoudig en duidelijk zijn en moet tot 5 jaar na de 
vaststelling van de subsidie worden bewaard. 
-  Indien de subsidie van een deelnemer minder bedraagt dan € 125.000 hoeft u 

alleen die gegevens vast te leggen die nodig zijn om aan te tonen dat de 
subsidiabele activiteiten zijn verricht (als daarnaar wordt gevraagd).  

-  Als de subsidie van een deelnemer meer dan € 125.000 bedraagt, legt u vast: 
de aard en inhoud van het project, de voortgang van de verrichte 
werkzaamheden en de diverse soorten projectkosten en betalingen die in de 
begroting vermeld staan. Daarbij moeten ook uren per persoon worden 
geregistreerd alsmede, eventuele berekening en samenstelling van het tarief 
integrale kostensystematiek.  

 
Wijzigingen van uw project (artikel 36a en 37 van het Kaderbesluit) 
Het project moet worden uitgevoerd zoals omschreven in het projectplan en de 
bijbehorende begroting. Bij vertraging, stopzetting, of op essentiële punten 
wijzigen van het project, moet voorafgaand schriftelijk toestemming worden 
gevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  
-  Let op! Indien de subsidiabele kosten in een kalenderjaar, of per 

mijlpaalperiode meer dan 25% afwijken van de begroting van een deelnemer, 
is het verplicht hiervan melding te maken bij Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland.  
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-  Essentiële wijzigingen zijn onder andere wijzigingen van looptijd of planning, 
doelstelling of activiteiten van het project, veranderingen in het 
samenwerkingsverband, splitsing, fusie of overname van een deelnemer.  

-  Ook zodra u merkt dat u niet of niet helemaal aan de verplichtingen zult 
voldoen, moet u contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Bijvoorbeeld verplichtingen over verslaglegging, eindrapportage 
en/of einddeclaratie, of overdracht van rechten en/of kennis.  

 
Eventuele inhoudelijke of financiële wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te 
worden gemeld zodat de subsidieverlening, indien nodig, kan worden aangepast. 
Voor de melding gebruikt u het formulier: http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/wijzigingen-doorgeven. 
Stuur het ingevulde formulier naar e-innovatie@rvo.nl.  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt het verzoek. U ontvangt 
binnen acht weken onze beslissing. 
 
Deelnemer in moeilijkheden (artikel 36 en 40 van het Kaderbesluit)  
U meldt onverwijld schriftelijk bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als 
door van (een) deelnemer(s) van het samenwerkingsverband verzoeken bij de 
rechtbank zijn ingediend voor het van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van 
betaling of tot faillietverklaring. Deze verplichting geldt tot en met vijf jaar na de 
datum van de subsidievaststelling. Deze melding mag per e-mail en kunt u sturen 
naar e-innovatie@rvo.nl. 
 
Voortgang rapporteren (artikel 39 van het Kaderbesluit)  
Voor subsidies > €25.000 en een looptijd langer dan één jaar moet jaarlijks een 
voortgangsrapportage worden ingediend. Bij een mijlpalenbegroting moet de 
voortgang per mijlpaal worden gerapporteerd. De rapportagemomenten staan 
vermeld in de verleningsbeschikking. 
Voor het rapporteren van de voortgang van uw project gebruikt u het formulier: 
http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/voortgang-verslag 
Stuur het ingevulde formulier naar e-innovatie@rvo.nl. 
 
Vaststellingsverzoek subsidies (artikel 50 en 51 van het Kaderbesluit)  
Voor subsidieprojecten > € 25.000 dient u uiterlijk 13 weken na afloop van het 
project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Bij de vaststelling wordt 
het subsidiebedrag definitief. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekijkt 
of de gestelde doelen zijn gehaald en daarna vindt een eindafrekening plaats van 
de subsidiegelden. Voor het aanvragen van vaststelling van uw project gebruikt u 
het formulier: http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/aanvraag-vaststelling 
Stuur het ingevulde formulier met de verplichte bijlagen naar e-innovatie@rvo.nl. 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt het verzoek. U ontvangt 
binnen 13 weken de beslissing. 
 
Let op! Het vaststellingsformulier hoeft niet ingevuld te worden voor deelnemers 
die minder dan € 25.000 subsidie ontvangen. Indien dit alle deelnemers betreft 
hoeft u na afloop van het project alleen een openbaar eindrapport toe te sturen 
aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
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Verplichte bijlagen bij het vaststellingsverzoek: 
1. De vaststellingsaanvraag gaat vergezeld van een inhoudelijk eindrapport 

van het subsidieproject. Hierin toont u aan dat de activiteiten waarvoor de 
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen. Tevens geeft u een verklaring voor eventuele 
(goedgekeurde) wijzigingen ten opzichte van het projectplan.  

2. Deelnemers die meer dan € 125.000 ontvangen moeten bij het 
vaststellingsverzoek een goedkeurende verklaring van een accountant 
aanleveren. De verleningsbeschikking bevat een verwijzing naar het 
Controleprotocol dat moet worden gevolgd. Als u gebruik maakt van de 
integrale kostensystematiek moet de accountant hierover ook een rapport 
van bevindingen aanleveren. 
Voor overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gelden specifieke 
financiële verantwoordingsregels. Zij kunnen gebruik maken van de Sisa 
(Single information single audit), een verantwoordingswijze die aansluit bij 
het reguliere jaarrekeningproces en waarmee de verantwoording- en 
controlelasten worden verminderd. 

 
Openbaar eindrapport (artikel 4.2.2, derde lid van de Regeling) 
De subsidieontvanger maakt de niet bedrijfsgevoelige kennis en informatie die 
met het project is opgedaan na afloop van het project openbaar. Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland beoordeelt de kwaliteit van dit openbare eindverslag. 
 
Uw medewerking (artikel 4.2.2, tweede lid van de Regeling) 
Op verzoek van RVO verleent u medewerking aan verspreiding van resultaten en 
eventuele evaluatie van de effecten van de gesubsidieerde activiteiten. 
 
Publicatie over uw project (artikel 4.2.2, vierde lid van de Regeling) 
Als u publiceert over uw project, dient u te vermelden dat dit wordt uitgevoerd 
met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
 
Nazorg (artikel 40, van het Kaderbesluit) 
U zorgt voor een verantwoord gebruik van uit de activiteiten voortvloeiende 
resultaten overeenkomstig subsidieaanvraag tot 5 jaar na vaststelling project. 
   
Aantonen 
Ik kan u vragen aan te tonen dat u de projectactiviteiten volgens de voorschriften 
van deze subsidieverstrekking uitvoert. Ik kan met dat doel besluiten tot een 
nader onderzoek. Dit kan een bedrijfsbezoek omvatten. U geeft daaraan dan uw 
medewerking door de aangewezen medewerker van RVO te ontvangen en toegang 
te verlenen tot de locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd.  
 
Staatssteun aan een ondernemer 
De subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De Europese 
Commissie kan binnen 10 jaar de subsidie terugvorderen als deze onrechtmatig 
blijkt. Als de Europese Commissie mij in dat kader om informatie vraagt, kan ik 
aan u om de documenten vragen die u als ondernemer wettelijk verplicht bent te 
hebben. U legt deze documenten dan aan mij over. 
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Bijlage 2: Betaalschema van de voorschotten 
 

 

Subsidie regeling: Demonstratie Energie Innovatie (DEI)

Dossier nummer: DEI120081
Titel: High Hydrogen Gas Turbine Combustor High Pressure Test (Pilot)
Aanvrager: Ansaldo Thomassen B.V.
# partners 8
Subsidiebedrag 745.860€         
Voorschotpercentage:
Looptijd 1-1-2021 t/m 30-6-2022

Datum beschikking 22-3-2021

Naam

Ansaldo 
Thomassen 

B.V.

Technische 
Universiteit 

Delft

Technische 
Universiteit 
Eindhoven

OPRA 
Turbines 

International 
B.V.

Emmtec 
Services B.V.

DOW 
Benelux B.V.

Vattenfall 
Power 

Generation 
Netherlands 

B.V.
Betaal datum

22-3-2021 77.751€        15.258€        12.258€        4.673€         3.000€         5.000€         5.000€         
1-4-2021 77.747€        15.256€        12.256€        4.668€         -€             -€             -€             
1-7-2021 77.747€        15.256€        12.256€        4.668€         -€             -€             -€             

1-10-2021 77.747€        15.256€        12.256€        4.668€         -€             -€             -€             
1-1-2022 77.747€        15.256€        12.256€        4.668€         -€             -€             -€             
1-4-2022 77.747€        15.256€        12.256€        4.668€         -€             -€             -€             

Totaal per 
deelnemer 466.485€      91.538€        73.538€        28.013€        3.000€         5.000€         5.000€         


