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Portefeuille: V 
 
Onderwerp: Verantwoording en vaststelling activiteitensubsidie Kernproject Nagele in Balans. 
 
Voorgesteld besluit 
1. De verleende subsidie, voor de realisatie van Kernproject Nagele in Balans aan de Stichting 
Energiecollectief Nagele, vaststellen op € 412.641.  
2. Het onverschuldigde betaalde bedrag van € 962 terugvorderen van de Stichting Energiecollectief 
Nagele.  
3. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Het plan “Nagele in Balans” is, op verzoek van de Coöperatieve Vereniging Energiek 
Nagele (Energiek Nagele), door de gemeente Noordoostpolder ingediend als proeftuin 
Aardgasvrije Wijken. Nagele is daarna aangewezen als één van de eerste 27 proeftuinen voor 
aardgasvrije wijken. Gemeente heeft een decentralisatie-uitkering van €4,2 miljoen ontvangen voor 
het onrendabele deel van deze proeftuin. Voor de uitvoering van het project geeft Gemeente dit 
bedrag gefaseerd als subsidie aan Energiek Nagele.  
Eerder zijn de volgende activiteitensubsidies uitgekeerd:  
• Voor de initiatieffase van Nagele in Balans €100.000  
• Voor de definitie- en realisatiefase van Kernproject Nagele in Balans €524.132 
• Voor de realisatie van  kernproject Nagele in Balans €413.603 
• Voor de voorbereiding en uitwerking 2e fase van Nagele in Balans €205.868 
 
Bij het verlenen en vaststellen van subsidies horen formele besluiten. Dit voorstel gaat over de 
vaststelling van de verleende subsidie voor realisatie van kernproject Nagele in Balans. 
 
Doelstelling 
Het dorp Nagele een kwaliteitsimpuls geven door ruimte te bieden aan experimenten op 
het gebied van duurzame energie. Hiermee kan Nagele landelijk een bijdrage leveren aan 
nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. 
 
Argumenten 
1.1 Ze hebben het geld goed besteed. 
Op 10 november 2020 heeft de Stichting Energiecollectief Nagele de beschikking voor een 
activiteitensubsidie ontvangen voor de realisatie van de kernvariant ‘Nagele in Balans’. Tijdens de 
definitiefase is na toetsing van een voorlopig ontwerp een definitief ontwerp opgesteld. Na 
goedkeuring vanuit de stuurgroep in maart 2020, is daarna gestart met de realisatie van de 
kernvariant Nagele in Balans.   
 
Op 30 juni 2022 heeft Energiek Nagele de eindverantwoording voor de subsidie aangeleverd met 
daarbij een overzicht van de bestedingen en een controleverklaring van een onafhankelijke 
accountant. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de afgegeven subsidiebeschikking. Uit 
de verantwoording blijkt dat de subsidie bijna volledig en geheel rechtmatig is besteed aan het doel 
waarvoor de subsidie is verleend. 
 
3.1 De gemeenteraad blijft zo op de hoogte van dit project. 
 
 



 

 

Planning/Uitvoering 
2022  : Ervaren/proefdraaien Kernproject 
2022  : Voorbereiden en uitwerken volgende fase Nagele in Balans  
2022-2023 : Go or No go volgende fase Nagele in Balans 
 
Bijlagen 
1. Brief met verzoek tot vaststelling van de verleende subsidie voor realisatie van Kernproject Nagele 
in Balans 
2. Eindverantwoording realisatie van Kernproject Nagele in Balans 
3. Controleverklaring realisatie van Kernproject Nagele in Balans 
 


