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Betreft: Steunmaatregel SA.34453 (2013/N) – Nederland  

 Subsidie en een achtergestelde lening ten behoeve van de investering 
in de duurzame verwarming van een woonwijk in Meppel (NL) 

 
 
Excellentie, 
 
 
I. PROCEDURE  

(1) Op 23 augustus 2013 heeft Nederland individuele investeringssteun voor 
Meppel Energie b.v. (hierna "Meppel Energie" genoemd) ter bevordering 
van het gebruik van duurzame energiebronnen bij de Commissie aangemeld.  

(2) Op 26 september 2013 verzocht de Commissie om aanvullende inlichtingen 
over de maatregel (2013/095446), die door de Nederlandse autoriteiten op 
27 september 2013 werden verstrekt (2013/096006). 

II. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

(3) De aangemelde steunmaatregel betreft de toekenning van een bedrag aan 
staatssteun van ongeveer 0,7 miljoen EUR aan Meppel Energie voor een 



∗ Valt onder de geheimhoudingsplicht. 

investering in een nieuw verwarmingssysteem waarbij gebruik wordt 
gemaakt van duurzame energie. 

II.1 Beschrijving van het project 

(4) De begunstigde van de steun, Meppel Energie, gaat een verwarmingssysteem 
aanleggen en beheren voor een nieuwe woonwijk van 3 400 woningen die in 
fasen zullen worden gebouwd. In het kader van het project zal uitsluitend 
gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen. 

(5) Als eerste stap in het proces worden in de nabijgelegen 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna "RWZI" genoemd) houtsnippers 
verbrand in een ketel die gebruikt wordt voor het opwarmen van rioolslib 
zodat dit gaat gisten. Geraamd wordt dat per jaar 200 ton houtsnippers zal 
worden gebruikt, die voornamelijk afkomstig zijn van de groenvoorziening 
van de gemeente Meppel. De elektriciteit die nodig is voor de werking van 
de RWZI (550 MWh per jaar) zal op de vrije markt worden ingekocht. 

(6) De vergisting van het rioolslib genereert biogas en warmte. Het biogas zal 
via een pijpleiding van de RWZI naar de woonwijk worden getransporteerd, 
waar het als brandstof zal worden gebruikt voor een installatie voor 
warmtekrachtkoppeling (hierna "WKK" genoemd) die de nieuwe huizen van 
warmte en elektriciteit zal voorzien. De in de RWZI gegenereerde warmte 
zal, samen met de door de WKK geproduceerde warmte, in het 
nieuwbouwproject in Meppel voor verwarming worden gebruikt. 

(7) De prijzen voor het biogas en de warmtevoorziening zijn op een zodanig 
niveau vastgesteld dat het niet verwacht wordt dat de RWZI winst zal maken. 
De overeengekomen prijs voor warmtevoorziening is […]* EUR/GJ en […] 
EUR per m³ biogas.  

(8) De capaciteit van de RWZI is voldoende om de huizen die in de eerste fase 
zullen worden gebouwd van biogas te voorzien, maar niet voor alle 3400 
woningen. Voor de latere ontwikkelingsfasen zal door landbouwbedrijven 
lokaal biogas worden geproduceerd uit mest. De begunstigde zal dit biogas 
voor een marktconforme prijs kopen en op het biogasnet invoeden. 

(9) De door de WKK geproduceerde elektriciteit zal zoveel mogelijk in de wijk 
worden gebruikt. Hiertoe wordt een aparte elektriciteitskabel aangelegd, 
waarmee de warmte- en transportpompen van stroom worden voorzien. 

(10) Zoals hierboven is opgemerkt zal zowel door de RWZI als door de WKK 
warmte worden geproduceerd. Er zullen warmtepompen worden gebruikt om 
warmte en koude aan de woningen te leveren. Meppel Energie zal tevens 
bronnen aanleggen voor de opslag van warmte en koude. 

(11) Er zullen hoogrendement gasgestookte HR-piekketels worden geïnstalleerd 
om in de incidentele piekvraag te voorzien. Voor het geval de centrale 
warmtepompen uitvallen zal ketelcapaciteit als back-up worden 
geïnstalleerd.



 

(12) Wanneer de woonwijk gereed is zal 143 014 GJ per jaar worden geleverd. 
Ten opzichte van een conventionele verwarming levert dit een CO2-reductie 
op van 10 704 ton per jaar of 45% ten opzichte van een traditionele 
woonwijk. 

II.2. De begunstigde onderneming 

(13) De begunstigde is Meppel Energie, een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf 
(hierna "LDEB" genoemd) dat op 16 mei 2012 door de gemeente Meppel en 
RENDO LDEB Holding B.V. is opgericht als gemeenschappelijke 
onderneming waarin beide partijen een aandeel hebben van 50%. Meppel 
Energie wordt als een grote onderneming beschouwd1. 

(14) RENDO LDEB Holding B.V. is een dochteronderneming van N.V. RENDO 
Holding. RENDO LDEB Holding richt zich op het ontwerpen, financieren, 
bouwen en exploiteren van duurzame energievoorzieningen. De 
aandeelhouders van N.V. RENDO Holding zijn negen gemeenten. De 
jaaromzet bedraagt circa 35 miljoen EUR en het bedrijf heeft 155 
medewerkers. 

II.3. De rechtsgrondslag 

(15) De rechtsgrondslag voor de rechtstreekse subsidie is het Klimaatcontract 
tussen de gemeente Meppel en de provincie Drenthe, en de Algemene 
Subsidieverordening. De gemeente Meppel verleent de subsidie aan de 
begunstigde op grond van een Raadsbesluit. De achtergestelde lening 
(middelen van de provincie Drenthe die worden beheerd door de Stichting 
Drentse Energie Organisatie) wordt op grond van een overeenkomst met de 
begunstigde ter beschikking gesteld. 

II.4. Begroting, steunvormen en looptijd  

(16) De Nederlandse autoriteiten (Provincie Drenthe) zullen Meppel Energie een 
subsidie toekennen van in totaal circa 0,7 miljoen EUR. Deze steun bestaat 
uit een rechtstreekse subsidie en een achtergestelde zachte lening. 

(17) De gemeente Meppel verleent Meppel Energie een subsidie van 500 000 
EUR.  

(18) De achtergestelde lening van de Provincie wordt tegen een rentepercentage 
van 4% ter beschikking gesteld, met een aflossingsvrije periode van vijf jaar, 
wat een voordeel oplevert van 206 750 EUR (contante waarde). De 
gehanteerde uitgangspunten en de berekening van het brutosubsidie-
equivalent door de Nederlandse autoriteiten zijn conform de Mededeling van 
de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en 
disconteringspercentages worden vastgesteld2. De Nederlandse autoriteiten 

                                                           
1  Het is dus geen kleine of middelgrote onderneming in de zin van bijlage I van Verordening (EG) 

nr. 364/2004 van de Commissie van 25.2.2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001. 
2  2008/C 14/02, PB C 14 van 19.1.2008, blz. 6. 



 

betogen dat het LDEB een startende onderneming is en geen zakelijke 
zekerheden worden gesteld ter dekking van het risico van wanbetaling. 
Daarom worden 1000 basispunten aan het referentiepercentage toegevoegd, 
het maximale aantal dat volgens de Mededeling kan worden toegekend. 

(19) De steun zal onmiddellijk nadat de Commissie haar goedkeuring heeft 
verleend, worden uitgekeerd. 

II.5. In aanmerking komende kosten en steunintensiteit 

(20) De totale investeringskosten van het project bedragen 70 780 000 EUR. De 
bewoners betalen een bijdrage in de aansluitkosten van in totaal 
34 490 000 EUR, zodat de netto-investering 36 290 000 EUR bedraagt 
(nominale waarde). In netto contante waarde beloopt de investering 
27 291 689 EUR. 

(21) Volgens de Nederlandse autoriteiten wordt de netto-investering gefinancierd 
door de subsidie, de achtergestelde lening van de Nederlandse autoriteiten en 
een eigen bijdrage van Meppel Energie.  

(22) In het contrafeitelijke scenario wordt uitgegaan van het gebruik van 
individuele HR-gasketels met een verwachte levensduur van 15 jaar voor 
ruimte- en waterverwarming. Daar de looptijd van het project 30 jaar 
bedraagt, moet in dit scenario rekening worden gehouden met een 
vervanging van de ketels na 15 jaar. 

(23) De investeringskosten voor een HR-ketel en verwarmingsinstallatie bedragen 
2 718 EUR per woning. De investering en de vervanging geschieden in 
fasen. In het contrafeitelijke scenario bedragen de totale kosten voor 3 400 
huizen 13 895 920 EUR in nominale waarde en 10 214 384 EUR in contante 
waarde. 

(24) De som van de kosten en opbrengsten in de eerste vijf jaar van het project3 
bedraagt [250 000 – 300 000] EUR (in contante waarde). De andere 
voordelen houden verband met de EnergieInvesteringsAftrek (EIA), 
waarmee wordt beoogd energie te besparen door onder andere investeringen 
in duurzame energietechnologie aan te moedigen. Dankzij deze regeling 
kunnen investeringen in technologie tot een bepaald percentage van de 
investeringskosten, van de belastbare winst worden afgetrokken. In 2013 
bedraagt dit percentage 41,5%. Met een belastingniveau van 25% voor 
Nederlandse ondernemingen komt de EIA neer op een verlaging van 
bepaalde investeringskosten met 10,4% indien de onderneming voor 
volledige aftrek in aanmerking komt. In het onderhavige geval bedraagt de 
vermindering [200 000 – 250 000] EUR. 

                                                           
3  Berekend overeenkomstig punt 106 van de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor 

milieubescherming, PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1-33. 



 

(25) Gezien het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat de in aanmerking 
komende kosten 21 870 343 EUR in nominale waarde en 16 576 678 EUR in 
contante waarde bedragen. 

(26) Het totale steunbedrag van 706 750 EUR vertegenwoordigt derhalve 3,23% 
van de subsidiabele kosten in nominale waarde en 4,26% in contante waarde. 

III. BEOORDELING VAN DE STEUN 

III.1. Rechtmatigheid van de steun  

(27) De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat de steun 
pas zal worden verleend wanneer deze door de Commissie is goedgekeurd. 
Door de steunmaatregel aan te melden alvorens deze ten uitvoer te leggen 
zijn zij derhalve hun verplichting uit hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU  
nagekomen. 

III.2. Aanwezigheid van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU 

(28) De Commissie herinnert eraan dat het begrip "onderneming" elke eenheid 
omvat die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en 
de wijze waarop zij wordt gefinancierd4, met inbegrip van partnerschappen 
en verenigingen5. In de onderhavige zaak oefent de begunstigde een 
economische activiteit uit omdat hij warmte, koude en elektriciteit levert op 
een markt waar concurrentie heerst. 

(29) Een steunmaatregel ten behoeve van een onderneming vormt staatssteun in 
de zin van artikel 107, lid 1, VWEU indien aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden is voldaan: de maatregel a) verleent de begunstigde een 
economisch voordeel, b) wordt toegekend door de staat of wordt met 
staatsmiddelen bekostigd, c) is selectief, en d) heeft een ongunstige invloed 
op het handelsverkeer binnen de Unie en kan de mededinging in de EU 
vervalsen.  

(30) Wat de vier bovengenoemde voorwaarden betreft:  

a) verleent de steunmaatregel een voordeel omdat Meppel Energie 
financiering ontvangt die het bedrijf onder normale marktvoorwaarden 
niet zou hebben gekregen; 

b) wordt de steun met staatsmiddelen bekostigd; 

c) is de steun selectief omdat deze uitsluitend aan het begunstigde bedrijf 
wordt verleend; 

                                                           
4  Zaak C 41/90, Höfner en Elser, Jurispr. 1991, blz. I-1979, punt 21.  
5  Zie PB L 124 van 20.4.2003.  



 

d) kan de steun het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden 
omdat Meppel Energie actief is op het gebied van de levering van 
warmte, koude en elektriciteit, een markt waarop internationale 
concurrentie heerst.  

(31) De aangemelde steun wordt daarom als staatssteun beschouwd in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU. 

III.3 Verenigbaarheid van de steun 

(32) Volgens artikel 107, lid 3, onder c), VWEU kunnen steunmaatregelen om de 
ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van 
bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken als verenigbaar met de 
interne markt worden beschouwd, mits de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt niet zodanig worden veranderd dat het 
gemeenschappelijke belang wordt geschaad.  

(33) In het kader van de beoordeling van staatssteun voor milieubescherming 
onderzoekt de Commissie of de steun uit hoofde van deze bepaling 
verenigbaar is met de interne markt op basis van de Communautaire 
richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming6 (hierna "de 
milieurichtsnoeren" of "de richtsnoeren" genoemd). Op grond van punt 101 
van de milieurichtsnoeren, gelezen in samenhang met punt 70, onder 5), valt 
milieu-investeringssteun ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van rioolwaterzuiveringsgas, 
biogas en biomassa, onder de richtsnoeren. 

(34) In de onderhavige zaak valt het door de WKK geproduceerde biogas dat als 
brandstof voor de RWZI wordt gebruikt onder de definitie van punt 70, 
onder 5), van de milieurichtsnoeren. Bovendien is de warmte die vrijkomt bij 
de vergisting van het rioolslib in de RWZI eveneens afkomstig van 
hernieuwbare energiebronnen; deze warmte wordt immers geproduceerd 
door de verbranding van snipperhout dat in punt 70, onder 5) en 6), van de 
richtsnoeren wordt aangemerkt als biomassa. De in het kader van het project 
gebruikte energiebronnen kunnen derhalve volledig als hernieuwbare 
bronnen worden beschouwd in de zin van punt 70, onder 5), van de 
milieurichtsnoeren. 

(35) In punt 101 van de milieurichtsnoeren wordt bepaald dat milieu-
investeringssteun ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen verenigbaar is met de interne markt in de zin van artikel 107, 
lid 3, onder c), VWEU wanneer aan de voorwaarden van de punten 102 tot 
en met 106 van de richtsnoeren is voldaan. Staatssteun kan gerechtvaardigd 
zijn wanneer er geen verplichte communautaire norm is inzake het aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen voor individuele ondernemingen. 

                                                           
6  PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1-33. 



 

(36) Steunintensiteit: In punt 102 van de milieurichtsnoeren wordt bepaald dat de 
steunintensiteit niet hoger mag zijn dan 60% van de in aanmerking komende 
investeringskosten, welke in de punten 105 en 106 van de richtsnoeren 
worden omschreven. Dit is hier het geval aangezien de steunintensiteit 
4,26% bedraagt (in contante waarde, zie punt 26 hierboven). Ook aan de 
punten 103 en 104, waarin de steunintensiteit wordt vastgesteld op basis van 
de grootte van de onderneming en op basis van de inschrijvingsprocedure, 
wordt voldaan omdat de feitelijke steunintensiteit onder de in punt 103 
vermelde drempels blijft. De steun is derhalve in overeenstemming met de 
onder 3.1.6 van de milieurichtsnoeren gestelde vereisten inzake de 
steunintensiteit. 

(37) In aanmerking komende kosten: Aan punt 105 van de milieurichtsnoeren – 
waarin wordt bepaald dat de in aanmerking komende investeringskosten 
beperkt moeten blijven tot de extra kosten die ten laste van de begunstigde 
komen ten opzichte van een traditionele energiecentrale of een traditioneel 
verwarmingssysteem met dezelfde capaciteit inzake daadwerkelijke 
energieopwekking – wordt voldaan, zie de punten 22 en 23 hierboven. 

(38) Punt 106 van de milieurichtsnoeren, waarin wordt bepaald dat de in 
aanmerking komende kosten moeten worden berekend exclusief de 
exploitatiebaten en –kosten die betrekking hebben op de extra investering 
voor hernieuwbare energiebronnen en die in de eerste vijf jaar van de 
levensduur van de investering zijn ontstaan, wordt eveneens nageleefd7, zie 
punt 24 hierboven. De steun is derhalve in overeenstemming met de 
vereisten inzake in aanmerking komende kosten die in de punten 105 en 106 
van de richtsnoeren zijn vermeld. 

(39) Wat het stimulerend effect en de noodzaak van de steun betreft, herinnert de 
Commissie eraan dat staatsteun voor milieubescherming er volgens de 
punten 142 en 143 van de milieurichtsnoeren toe moet leiden dat de 
steunontvanger zijn gedragingen zodanig verandert dat het niveau van 
milieubescherming wordt verhoogd, en dat de steun geen stimulerend effect 
heeft indien het project reeds is aangevangen voordat de steunaanvraag is 
ingediend. 

(40) Bovendien moet de aanmeldende lidstaat volgens de punten 145 en 146 van 
de milieurichtsnoeren bewijzen dat de milieuvriendelijke investering zonder 
de steun niet zou hebben plaatsgevonden, door aan te tonen dat de 
investering niet voldoende rendabel zou zijn in vergelijking met een 
geloofwaardige contrafeitelijke situatie en dat de in aanmerking komende 
kosten zijn berekend overeenkomstig de in de punten 81, 82 en 83 van de 
richtsnoeren uiteengezette methode.  

(41) De Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat het project zonder de steun 
niet zou worden uitgevoerd omdat de financiering van de investering voor de 
begunstigde niet haalbaar is en de banken terughoudend zijn met het 
verstrekken van financiering in de eerste fase door de geringe kasinstroom. 

                                                           
7  Zoals aangegeven in de punten 81-83 van de milieurichtsnoeren. 



 

Dankzij de steun kan Meppel Energie voldoende middelen aantrekken om de 
eerste fase van het project te starten. 

(42) Zonder staatssteun zou het rendement van het eigen vermogen (return on 
equity - ROE) [< 8] % bedragen en de interne-opbrengstvoet (internal rate of 
return - IRR) [<8] % Met de steun komt de ROE op [10-15] % en de IRR op 
[<8] %. De [10-15] % is de brutomarge voor het project. 

(43) De Nederlandse autoriteiten hebben overtuigend aangetoond dat RENDO in 
principe een minimumrendement van [8-11] % op het ingebrachte eigen 
vermogen verlangt en een IRR van [8-11] % per project. RENDO heeft deze 
minimum-rentabiliteitsdrempels vastgelegd in het strategisch plan 2009-
2013.  

(44) De berekende rentabiliteit van het project inclusief staatssteun is lager dan de 
IRR-limiet. RENDO en de gemeente Meppel hebben besloten om tot de 
investering over te gaan omdat de IRR voorafgaand aan de financiering is 
berekend en de ROE aan de minimaal gewenste drempel voldoet. Omdat de 
door de Provincie verstrekte lening een lagere rente heeft, is het rendement 
voor RENDO en de gemeente Meppel aanvaardbaar. 

(45) In de eerste jaren van het project zullen de investeringskosten hoger zijn dan 
de inkomsten omdat de grond gedurende deze eerste fase volledig bouwrijp 
moet worden gemaakt. Verwacht wordt dat het project pas na enkele jaren 
winstgevend zal zijn. De investeringen zelf zijn pas na circa 23 jaar 
terugverdiend. 

(46) Gezien het voorafgaande onderschrijft de Commissie de bewering dat de 
gedragingen van Meppel Energie als gevolg van de aangemelde 
investeringssteun zijn veranderd omdat het project zonder de steun niet van 
start kon gaan. Er is aan de voorwaarde inzake het stimulerend effect van de 
steun voldaan, dat wil zeggen dat de voorgenomen steun de begunstigde de 
nodige prikkel geeft om het project uit te voeren en dat in de contrafeitelijke 
situatie niet voor het milieuvriendelijkere alternatief zou zijn gekozen (zie 
punt 22 hierboven). Bovendien heeft Meppel Energie toegezegd pas na de 
goedkeuring van de aangemelde steunmaatregel door de Commissie met de 
uitvoering van het project te zullen beginnen.  

(47) Krachtens punt 30 van de milieurichtsnoeren kan steun alleen als evenredig 
worden aangemerkt indien hetzelfde resultaat niet met minder steun kan 
worden verkregen. In de onderhavige zaak zijn de berekeningen van de in 
aanmerking komende kosten en de steunintensiteit, zoals in de punten (36) en 
(37) is opgemerkt, in overeenstemming met de bepalingen van de 
milieurichtsnoeren. Gezien het voorafgaande is de staatssteun die voor de 
voorgenomen maatregelen zal worden toegekend evenredig en beperkt tot 
het noodzakelijke minimum. 

(48) De Commissie concludeert daarom dat de steun, zoals in de punten 142-146 
van de milieurichtsnoeren wordt voorgeschreven, een stimulerend effect 
heeft en evenredig is.  



 

(49) Zij stelt bijgevolg vast dat de aangemelde individuele steun aan Meppel 
Energie voldoet aan de milieurichtsnoeren en derhalve verenigbaar is met de 
interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

IV. CONCLUSIE 

(50) De Commissie heeft besloten geen bezwaar tegen de aangemelde steun te 
maken omdat deze als verenigbaar met de interne markt moet worden 
beschouwd in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

(51) Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet aan derden mogen 
worden bekendgemaakt, dan wordt u verzocht de Commissie hiervan binnen 
15 werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. 
Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen 
omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat U instemt met mededeling aan 
derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 
authentieke taal op de volgende internetsite: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Eventuele vragen over deze brief dienen per fax of bij aangetekend schrijven 
te worden gericht aan: 
 
Europese Commissie 
Directoraat-Generaal Mededinging 
Griffie Staatssteun 
B-1049 Brussel 
België 
Faxnummer: +32 2 29 61242 

Met bijzondere hoogachting, 

 
Voor de Commissie 

 
 
 
 

Joaquin ALMUNIA 
Vicevoorzitter 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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