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De lente breekt weer aan, wat zorgt 
voor nieuwe energie, ook al laat het 
lenteweer nog even op zich wachten. 
Het jaar 2013 is in Europees opzicht 
een rustig overgangsjaar naar de 
nieuwe periode 2014-2020, maar 
het ESP ontwikkelt zich verder met 
nieuwe initiatieven. 
Het Europaservicepunt en het ESF 
Bureau Drenthe hebben in coöpe-
ratie met de afdeling Werk van de 
Gemeente Emmen een aanbesteding 
gegund gekregen van de Europese 
Commissie voor het opzetten van 
een Europe Direct Information Centre 
(EDIC). Het centrum heeft de naam 
Europe Direct Drenthe en is erop 
gericht voorlichting te geven over de 
EU aan Drentse burgers. Het ESP ziet 
Europe Direct Drenthe als een belang-
rijke aanvulling op haar activiteiten, 
omdat nu ook naar burgers toe over 
de EU gecommuniceerd gaat worden. 
Drentenaren die informatie zoeken 
over de EU, maar niet weten waar 
te beginnen, kunnen vanaf nu met al 
hun vragen bij Europe Direct Drenthe 
terecht. Ook worden er regelmatig 
voorlichtingsactiviteiten georgani-

seerd, zoals over duurzaamheid of 
grensoverschrijdend zakendoen, en 
zijn er gratis Europa-lespakketten 
beschikbaar voor scholen in het 
basis- en voortgezet onderwijs. Voor 
meer informatie, zie verderop in deze 
nieuwsbrief.
Eén van de wensen van het ESP was 
een toekomstbestendige organisa-
tiestructuur op te zetten. Dit heeft er 
toe geleidt dat de organisaties ESF 
Bureau Drenthe (EBD) en het ESP 
worden samengevoegd tot één or-
ganisatie, namelijk Europees Bureau 
Diensten Drenthe (EBDD). Doordat de 
organisaties worden samengevoegd, 
kan flexibeler worden gewerkt en 
biedt de organisatie voor deelne-
mers één duidelijk aanspreekpunt. 
Voor een verzoek, vraag of op-
dracht op het gebied van Europa, 
kunt u terecht bij het EBDD, waar 
zowel de ESF als de en algemene 
Europa-diensten zijn gevestigd. Ook 
het EDIC wordt onderdeel van het 
EBDD. De volgende nieuwsbrief die 
u ontvangt wordt dan ook de eerste 
‘EBDD-nieuwsbrief’. 
(vervolg pagina 2)
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Sinds enige maanden zet het ESP on-
der meer in op het thema “duurzame 
energie”. Reden is  dat op dit gebied 
in Europa zeer veel gebeurt, waar 
Drentse overheden en bedrijven veel 
meer gebruik van zouden kunnen ma-
ken. Greet Seinen gaat zich specifiek 
richten op de kansen op regionaal, 
nationaal en Europees niveau op het 
gebied van duurzame energie. Zij 
gaat dit thema samen met subsidiead-
viseur Ehsan Arjangi oppakken.
Greet: ‘We willen partijen uit Dren-
the en Noord-Nederland bij elkaar 
brengen om samen kansen te be-
nutten en substantiële projecten op 
te zetten. Door schaalvergroting 
en samenwerking zet Drenthe zich 

nationaal en Europees op de kaart’. 
Door de nieuwe focus op energie en 
de organisatorische veranderingen 
vindt er een verschuiving plaats in 
de directe aansturing van het EBDD. 
Projectmanager Tom Kamphuis neemt 
de rol van Greet als projectmanager 
van het EBDD over, terwijl Greet zich 
zoals verwoord richt op energie en 
op de externe contacten.
Wij hopen u de komende tijd, met 
al deze nieuwe ontwikkelingen, nog 
beter van dienst te kunnen zijn in 
Europa.

Vriendelijke groeten,
Tom Kamphuis
Projectmanager EBDD

Inleiding (vervolg)
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Hoe krijg ik in een ander 
EU-land een verblijfsvergun-
ning? Welke regels gelden er 
voor roamingtarieven? Welke 
rechten heb ik als mijn vlucht 
geannuleerd wordt? Welke EU-
subsidies kan mijn organisatie 
aanvragen? Wie informatie 
zoekt over Europa weet meest-
al niet waar te beginnen. 
Het antwoord op deze en andere vra-
gen vindt u bij de centrale voorlich-
tingsdienst Europe Direct, het centrale 
informatienetwerk van de Europese 
Commissie. Hier is allerlei informatie 
te vinden over de Europese wet- en 
regelgeving. Europe Direct biedt 
informatie over werken, reizen, leven, 
winkelen, onderwijs, vervoer, gezond-
heidszorg en migratie in de EU.
Sociale Zaken van de Gemeente 
Emmen heeft zich in september 2012 

aangemeld als Europe Direct Informa-
tion Centre (EDIC)  en de Europese 
Commissie heeft dit toegekend. Het 
ESP mag van 2013 tot en met 2017 
Europe Direct Drenthe gaan uitvoeren. 
Dit is een belangrijke uitbreiding van 
het dienstenpakket van het ESP, omdat 
nu ook rechtstreeks naar Drentse bur-
gers wordt gecommuniceerd. Om de 
inwoners van Drenthe te bereiken wil 
EDIC Drenthe nauw samenwerken met 
Drentse gemeenten en organisaties. 
Denk aan het onderwijs, lokale cultu-
rele evenementen en bibliotheken. 
Het centrum gaat bestaan uit infor-
matiebalies bij het Werkplein en bij 
de Kenniscampus bij de Stenden 
Hogeschool.  Daarnaast worden er 
bijeenkomsten georganiseerd, wordt 
er een website opgericht en wordt 
gebruik gemaakt van sociale media. 
‘EDIC Drenthe wordt een modern 

en multimediaal informatiecentrum, 
waardoor Drentenaren optimaal 
geïnformeerd worden over Europa’, 
aldus Tom Kamphuis, Projectmanager 
van het ESP. ‘De EU speelt een veel 
grotere rol in het dagelijks leven dan 
mensen denken. In de samenleving 
is wel een brede discussie gaande 
over de EU. Als Europe Direct Drenthe 
willen wij graag bevorderen dat het 
Europese debat gevoerd wordt, op 
basis van actuele en correcte infor-
matie.’ EDIC Drenthe wordt dan ook 
geen promotiemiddel voor de EU, 
maar een informerende en objectieve 
dienst. Uiteraard met beide voeten op 
Drentse bodem.    
Voor meer informatie, vragen en 
opmerkingen kunt u contact opnemen 
met Susan Hoexum, Coördinator 
Europe Direct Drenthe, via  
s.hoexum@europedirectdrenthe.nl.

Europe Direct Drenthe brengt informatie over EU en Europa naar Drentse burgers
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LIFE+-oproep 2013

LIFE+-oproep 2013 
gepubliceerd 19-02-2013

De Europese Commissie heeft de oproep 2013 voor het Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) gepubli-
ceerd. De oproep heeft betrekking op alle drie de onderdelen van het instrument. Er is voor de oproep € 278 
miljoen beschikbaar, waarvan € 8.529.214 is gereserveerd voor Nederland.  
 
Voorstellen kunnen worden ingediend door in de Europese Unie of Kroatië geregistreerde rechtspersonen (publiek-
rechtelijke en/of privaatrechtelijke organen, actoren en instellingen).  
 
Prioriteiten  
Voorstellen voor de verschillende onderdelen moeten betrekking hebben op de volgende prioriteiten:

	 •	 LIFE+	Natuur	en	Biodiversiteit	(LIFE+NAT):	natuurlijke	systemen,	natuurlijke	habitats	en	de	wilde	flora	en	
  fauna beschermen, instandhouden, herstellen en monitoren en het functioneren daarvan vergemakkelijken, 
  om de achteruitgang van de biodiversiteit, met inbegrip van de diversiteit aan genetisch materiaal, binnen 
  de Europese Unie een halt toe te roepen; 
 
	 •		 LIFE+	Milieubeleid	en	Bestuur	(LIFE+MIL):	klimaatverandering,	water,	lucht,	bodem,	stadsmilieu,	lawaai,	
  chemische stoffen, milieu en gezondheid, natuurlijke hulpbronnen en afval, bossen, 
  innovatie en strategische aanpak; 

	 •		 LIFE+	Informatie	en	Communicatie	(LIFE+INF):	informatie	en	bewustmaking	inzake	milieuvraagstukken,	
  waaronder de preventie van bosbranden; en steun voor begeleidende maatregelen, zoals informatie- en 
  communicatieacties en -campagnes, conferenties en opleiding (onder meer inzake de preventie van 
  bosbranden).
 
De subsidie bedraagt in principe maximaal 50% van de kosten (eventueel verhoogd tot 75% voor aanvragen in 
het kader van LIFE+ Natuur en Biodiversiteit die betrekking hebben op prioritaire habitats of soorten van de Habi-
tatrichtlijn of de Vogelrichtlijn).  
 
Aanvragen  
Voorstellen kunnen tot en met 25 juni 2013 (16.00 uur) via “eProposal” bij de bevoegde nationale instantie wor-
den ingediend. De nationale instanties dienen de voorstellen vervolgens uiterlijk 5 juli 2013, 23.59 uur in bij de 
Europese Commissie.  
 
Het Europaservicepunt heeft ervaring met het aanvragen van LIFE+-subsidie. Wij bekijken graag de mogelijkheden 
voor uw project. Zie voor meer informatie ook: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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Openstelling Stimulering Duurzame 
Energieproductie

Openstelling Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE+) in 2013 

15-2-2013 De subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duur-
zame Energieproductie) stimuleert de productie van duur-
zame energie door bedrijven en (non-profit) instellingen uit 
biomassa, aardwarmte (geothermie), water, wind en zon. 
De openstelling van deze subsidieregeling voor 2013 
is van 4 april 2013 (9:00 uur) tot en met 19 december 
2013 (17:00 uur).

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in productie 
van duurzame elektriciteit, duurzame warmte, een combi-
natie daarvan of groen gas. Doelstelling van de overheid 
is dat in 2020 16 procent van alle energie duurzaam 
wordt opgewekt. Om dit doel te halen stelt het ministerie 
van Economische Zaken dit jaar meer geld beschikbaar 
dan voorgaande jaren: 3 miljard euro.

Wijzigingen in 2013
Nieuw in 2013 is een extra fase van 8 eurocent/kWh. 
Voor wind op land is het aantal vollasturen in de verschil-
lende vrije categorieën gedifferentieerd. Een hoger basis-
bedrag gaat gepaard met een 
lager aantal vollasturen en andersom. Windmolens op 
een windrijke locatie draaien namelijk meer vollasturen en 
hebben daardoor een lager basisbedrag nodig.

Daarnaast is een aantal categorieën samengevoegd. Voor 
vergisters wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen 
solo-installaties en installaties die deel uitmaken van een 
hub. Voor aardwarmte is de subsidiabele jaarproductie 
per installatie gemaximeerd. De nieuwe categorieën in de 
regeling van 2013 zijn:

	 •	 aardwarmte-installaties	met	een	diepte	van	
  tenminste 2.700 meter
	 •	 renovatie	van	waterkrachtinstallaties
	 •	 groen-gasproductie	bij	AWZI/RWZI
	 •	 mestmonovergisters	groen	gas	en	WKK

Aanvragen
U kunt uw aanvraag voor SDE+-subsidie indienen bij 
Agentschap NL. Op 4 april 2013 gaat de eerste fase 
open tot en met 13 mei. Projecten met een basisbedrag 
van maximaal 7 eurocent per kWh (omgerekend: 48,28 
eurocent per Nm3 en 19,444 euro per GJ) kunnen in 
deze fase subsidie aanvragen. Dit basisbedrag loopt op 
in de volgende fasen tot maximaal 15 eurocent per kWh 
(103,45 eurocent per Nm3  of 41,667 euro per GJ) in 
fase zes.
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Subsidieregeling NER 300

NER 300

Doel van de Subsidieregeling NER 300 is de ontwikkeling van innovatieve producten op het gebied van de af-
vang en geologische opslag van CO2 (CCS) en hernieuwbare energiebronnen (RES). De regeling is de nationale 
uitwerking van het Europese investeringsprogramma op het gebied van CCS en hernieuwbare energie.

In aanmerking komen ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband die een CCS- of RES-project uit-
voeren in Nederland, op het Nederlandse continentale plat of in de Nederlandse exclusieve economische zone.

In het kader van de regeling kan subsidie worden verleend voor:

	 •	 een	CCS-project:	dit	is	een	samenhangend	geheel	van	activiteiten	dat	gericht	is	op	het	milieutechnisch	
  veilig afvangen, transporteren en geologisch opslaan van CO2, dat valt onder één van de categorieën 
  bedoeld in het NER300 en voldoet aan de eisen van NER300;
	 •	 een	RES-project:	dit	is	een	samenhangend	geheel	van	activiteiten	dat	gericht	is	op	het	ontwikkelen	en	
  toepassen van nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie, dat valt onder één van de categorieën 
  bedoeld in NER300 en voldoet aan de eisen bedoeld in NER300, innovatief is en waarvan de totale 
  projectkosten ten minste € 50 miljoen bedragen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal 15% van de € 300 miljoen beschikbare 
emissierechten, uitgedrukt in een bedrag in Euro.

Binnen de tweede ronde moeten de lidstaten uiterlijk 3 juli 2013 bij de Europese Investeringsbank (EIB) kenbaar 
maken welke projecten zij willen steunen.
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Subsidiemogelijkheden op het gebied van Energie

Regeling Korte Samenvatting  Status Budget (Hoofd) Aanvrager

SDE+ Stimuleert de productie   Gaat 4 april  € 3 miljard. Bedrijven + Non-profit-
 van duurzame energie  2013 open.  Instellingen

ELENA Subsidie voor het uitwerken  Open  De investerings- Gemeente & Provincies
 van een projectplan voor een    -kosten moeten
 grootschalige investering.     minimaal 25
 Van de kosten voor deze uit-   maal de subsidie
 werking wordt 90 procent     bedragen.
 vergoed. Vervolgens wordt 
 een lening aangegaan

HORIZON 2020 Onderzoek en innovatie  Nog niet  Voor de hele Verschilt per regeling. 
	 	 	 bekend	 periode:	 Meestal	uit	een	samen-
    2014-2020 € 80 miljard werking met minstens
      3 partners uit 3 EU-
      Landen.

NER 300 Subsidie voor Carbon   2de Call nog   Bedrijven en andere 
 capture and storage (CCS)   niet open   project-sponsoren
	 en	renewable	energy	 	 (ook	niet	
 sources (RES)   bekend)
 demonstratieprojecten.
   Deadline 
   3 juli

CIPIEE  

De subsidie be-
draagt 50% van 
de subsidiabele 
kosten en maxi-
maal 15% van 
de € 300 miljoen 
beschikbare 
emissierechten, 
uitgedrukt in een 
bedrag in Euro. 

Subsidie voor 
energie-efficiën-
tie,
duurzame ener-
giebronnen,
energieaspecten 
in transport

Open. € 724,26 miljoen 
(voor de gehele 
looptijd) Deelne-
mers krijgen 75% 
van de subsi-
diabele kosten 
vergoed.
 

Gemeenten 
en provincies. 
Samenwerking 
met minstens 3 
partners uit 3 EU-
landen.
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Subsidiemogelijkheden op het gebied van Energie

Regeling Korte Samenvatting  Status Budget (Hoofd) Aanvrager

Drentse Green 
Deals  

Subsidie voor 
biobased	energy-
projecten

Open. € 1 miljoen. 
Maximaal																			
€ 149.000 per 
project en 40% 
van de subsidia-
bele kosten.

Ondersteuning 
is beschikbaar 
voor projecten 
waarvoor een 
Green Deal is 
gesloten tussen 
de provincie en 
één of meerdere 
initiatiefnemers.

E2B-EI 
 

Onderzoeken, 
ontwikkelen en 
demonstreren van 
energie efficiënte 
gebouw

Call nog niet 
open.

Circa 1 miljard 
euro.

Bedrijven, over-
heid en kennisin-
stellingen.

Colofon

Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Susan Hoexum, 
via s.hoexum@europaservicepunt.eu.
Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Fokje Bouthoorn 
via f.bouthoorn@europaservicepunt.eu.
Heeft u vragen over energie-subsidies, dan kunt u contact opnemen met Ehsan Arjangi 
via e.arjangi@europaservicepunt.eu


