
 

 

Formulier staatssteunanalyse artikel 46 
 
Artikel 46: steun voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling 
 
Inleiding 
Om subsidie te mogen toekennen aan een project, moeten de activiteiten 
‘staatssteunproof’ zijn. De Europese Commissie noemt de nodige voorwaarden op 
basis waarvan staatssteun mag worden verleend. Deze voorwaarden worden 
toegelicht in de artikelen van de zogenaamde Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).  
 
Eén van de artikelen die gebruikt kan worden voor EFRO Oost actielijn 2 projecten 
is artikel 46. Dit artikel gaat over investeringssteun voor energie-efficiënte 
stadsverwarming en -koeling. 
 
In dit formulier staatssteunanalyse is het aan de aanvrager om in de tekstvakken, 
per lid van artikel 46, aan te geven waarom het project voldoet aan de gestelde 
voorwaarden.  
 
Let op: u geeft een toelichting in de tekstblokken.   
 
Art 46, lid 1: 
Investeringssteun voor het installeren van een systeem voor energie-efficiënte 
stadsverwarming en -koeling is verenigbaar met de interne markt in de zin van 
artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de aanmeldingsverplichting van 
artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en in 
hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. 
 
Toelichting: 
Het projectplan dient gelet op lid 1 energie-efficiënte stadsverwarming en -
koeling te betreffen (art. 2, lid 124 AGVV): 
“energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling”: een systeem voor 
stadsverwarming en -koeling dat voldoet aan de in de punten 41 en 42 van artikel 
2 van Richtlijn 2012/27/EU gegeven definitie van een efficiënt systeem voor 
stadsverwarming en -koeling.  
Onder deze definitie vallen de verwarmings-/koelingsinstallaties en het netwerk 
(met inbegrip van de daarmee verband houdende faciliteiten) die nodig zijn om de 
warmte/koeling van bij de productie-eenheden tot bij de locatie van de klanten 
te brengen.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL


U dient te onderbouwen hoe het project aan deze eis voldoet. We wijzen hierbij 
op de volgende definities: 
 
Richtlijn 2012/27/EU: 
41. „efficiënte stadsverwarming en -koeling”, een systeem voor stadsverwarming 
of -koeling dat ten minste 50 % hernieuwbare energie, 50 % afvalwarmte, 75 % 
warmte uit warmtekrachtkoppeling of 50 % uit een combinatie van dergelijke 
energie en warmte gebruikt; 
42. „efficiënte verwarming en koeling”, een mogelijkheid voor verwarming en 
koeling die, in vergelijking met een referentiescenario van een standaardsituatie, 
een meetbare verlaging inhoudt van de input van primaire energie om één 
eenheid afgegeven energie te leveren binnen een relevante systeemgrens, en 
zulks op kostenefficiënte wijze, zoals beoordeeld in de in deze richtlijn bedoelde 
kosten-batenanalyse, en met inachtneming van de energie die nodig is voor 
winning, omzetting, transport en distributie. 
 
Richtlijn 2010/31/EU:  
19. „stadsverwarming of -koeling”: de distributie van thermische energie in de 
vorm van stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen vanuit een centrale 
productie-installatie via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of 
locaties, voor het verwarmen of koelen van ruimten of processen. 
 
Geef hier aan waarom de activiteiten in uw projectplan voldoen aan artikel 46, 
lid 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art 46, lid 2: 
De in aanmerking komende kosten voor de productielocatie zijn de bijkomende 
kosten die, in vergelijking met een conventionele productielocatie, nodig zijn 
voor de bouw, uitbreiding en renovatie van één of meer productie-eenheden om 
deze als een energie-efficiënt stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem te 
kunnen exploiteren. De investering maakt integrerend deel uit van het energie-
efficiënte stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem. 
 
Toelichting:  
Wij verzoeken u aan te geven wat er zou gebeuren zonder steun, en een 
toelichting te geven op de investeringskosten. NB: wanneer uw investering geen 
productielocatie maar een distributienetwerk betreft: zie lid 5 en 6.    
 
1. referentieproject bijkomende investeringskosten 
Wij wijzen erop dat het referentieproject een in technisch opzicht vergelijkbare 
investering moet zijn. Dit is een investering met dezelfde productiecapaciteit en 
alle overige technische kenmerken (met uitzondering van die welke rechtstreeks 
betrekking hebben op de extra investering voor de beoogde doelstelling). Dit 
referentieproject moet, uit zakelijk oogpunt, een geloofwaardig alternatief zijn 
voor de te beoordelen investering.  
 
2. in aanmerking komende kosten 
Bij milieusteun zijn de in aanmerking komende kosten de extra kosten van de 
investeringen in immateriële en/of materiële activa die rechtstreeks verband 
houden met het bereiken van de gemeenschappelijke doelstelling . Zie verder 
artikel 2, lid 29 en 30, AGVV: 
“materiële activa”: activa bestaande uit gronden, gebouwen en installaties, 
machines en uitrusting; 
“immateriële activa”: fysiek of financieel niet-tastbare activa, zoals octrooien, 
licenties, knowhow of andere intellectuele-eigendomsrechten. 
 
Geef hier aan waarom de door u opgevoerde kosten voldoen aan artikel 46, lid 
2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 46, lid 3 
De steunintensiteit voor de productielocatie bedraagt ten hoogste 45 % van de in 
aanmerking komende kosten. De steunintensiteit kan met 20 procentpunten 
worden verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen en met 10 procentpunten 
voor steun aan middelgrote ondernemingen. 
 
Art. 46, lid 4 
De steunintensiteit voor de productielocatie kan worden verhoogd met 15 
procentpunten voor investeringen in steungebieden die aan de voorwaarden van 
artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag voldoen, en met 5 procentpunten 
voor investeringen in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 
3, onder c), van het Verdrag voldoen. 
 
 
Toelichting:  
Aan de hand van artikel 46, lid 3 en 4 wordt de subsidieruimte volgens de AGVV 
per deelnemende partij bepaald. Geef aan welk steunpercentage voor de 
verschillende projectpartners van toepassing is en waarom. NOOT: Het kan zijn 
dat de subsidiepercentages door de geldende beleidsregel beperkt worden. 
 
Geef hier aan de hand van artikel 46, lid 3 en lid 4, aan 
welksubsidiepercentage per projectpartner wordt gehanteerd en waarom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680902/2


Art. 46, lid 5 
De in aanmerking komende kosten van het distributienetwerk zijn de 
investeringskosten. 
 
Art. 46, lid 6 
Het bedrag van de steun voor het distributienetwerk is niet hoger dan het verschil 
tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst. De exploitatiewinst 
wordt in mindering gebracht op de in aanmerking komende kosten, hetzij vooraf hetzij 
via een terugvorderingsmechanisme. 
 
Toelichting:  
In het geval dat de investering een distributienetwerk betreft, en u de exploitatiewinst 
vooraf in mindering brengt, dan dient uw aanvraag een funding gap berekening te 
bevatten. 
 
Bereken de funding gap met het ‘Format funding gap berekening’, dat u vindt op 
Test- of demonstratieprojecten maart 2023 (efro-oost.eu) / format funding gap. De 
gevraagde subsidie is maximaal gelijk aan de funding gap en niet hoger dan 70% 
van de investeringskosten. NOOT: Het kan zijn dat de subsidiepercentages door de 
geldende beleidsregel beperkt worden.  

https://www.efro-oost.eu/test-of-demonstratieprojecten-maart-2023
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmedia.gelderland.nl%2FFormat_funding_gap_EFRO_Oost_2021_2027_22afcd0c88.xlsx%3Fupdated_at%3D2023-02-01T14%3A00%3A20.786Z&wdOrigin=BROWSELINK
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680902/2
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