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,

Op 6 juli 2021 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor uw project "investeringsproject FDCA Flagship
op Chemiepark Delfzijl". De provincie Groningen verleent u in het kader van het Nationaal Programma
Groningen, een subsidie voor dit project. Uw project heeft betrekking op de bouw en exploitatie van de FDCA
vlaggenschip fabriek op het Chemiepark in Delfzijl. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame
kunststofketen in de regio.
Wat is ons besluit?
De totale begrote kosten van uw project bedragen
Op basis van door u verstrekte gegevens
hebben wij de voor investeringssteun voor het project in Delfzijl in aanmerking komende kosten vastgesteld op
€ 95.300.000. Wij verlenen u een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, lid 3, onder d van de Algemene
wet bestuursrecht van 20% van de kosten met een maximum van € 7.500.000,- voor uw project. Dit project
wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Groningen. Dit programma ondersteunt
initiatieven die een bijdrage leveren aan een goede toekomst voor elke Groninger.
Bevoorschotting
Een werkvoorschot van 30% van de verleende subsidie ad € 2.250.000,- kan worden aangevraagd wanneer de
financial close is aangetoond.
Op basis van tussentijdse - door ons goedgekeurde - rapportage(s) omtrent de voortgang van het project kunt u
bevoorschotting aanvragen op basis van gemaakte en betaalde kosten.
Het subsidiebedrag van € 7.500.000,- kan tot maximaal 80% worden bevoorschot. Het laatste deel van de
subsidie ontvangt u bij de vaststelling van de subsidie na afronding van het project.
De voorschotten worden uitbetaald op bankrekeningnummer
t.n.v. Avantium
Renewable Polymers BV onder vermelding van “investeringsproject FDCA Flagship op Chemiepark Delfzijl”.
De startdatum van het project is 1 oktober 2021.
Op deze subsidieverlening zijn voorwaarden en verplichtingen van toepassing.
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Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van uw project zoals beschreven in uw aanvraag.
2. De financiering van het gehele project dient aantoonbaar zeker te zijn gesteld (financial close) binnen
uiterlijk 6 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking. Indien u niet binnen de gestelde termijn
aantoont dat de financiering zeker is gesteld, kan de subsidieverlening worden ingetrokken op grond van
artikel 4:48, eerste lid, onder b, Algemene wet bestuursrecht.
3. Het project start uiterlijk een half jaar na datum van de verleningsbeschikking.
4. U realiseert het project voor 31 maart 2024.
5. U doet onmiddellijk schriftelijk melding bij Gedeputeerde Staten als er sprake is van een (substantiële)
wijziging van de inhoud, de financiën, de omvang en/of voortgang van het uw project dan wel wijzigingen in
de juridische organisatiestructuur van de onderneming.
6. U verantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder het kopje voortgangsrapportage en
verantwoording is opgenomen.
7. Er zijn verplichtingen m.b.t. publicaties en berichtgeving van toepassing. Zie hierna onder het kopje
publiciteit en de meegestuurde bijlage communicatiehandreiking NPG.
Staatssteun
1. De te verstrekken subsidie merken wij aan als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie.
2. Ten aanzien van deze subsidie wordt toepassing gegeven aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van
het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 (PbEU 2021, L 270/39; hierna:
AGVV).).
3. De subsidie wordt verstrekt conform de algemene en procedurele bepalingen in Hoofdstuk I en II en artikel
14 "Regionale Investeringssteun" uit Hoofdstuk III van de AGVV.
4. Subsidiepercentage: het maximale subsidiepercentage voor een middelgrote onderneming is 20% Dit
betekent dat op grond van de AGVV de steunintensiteit voor uw onderneming maximaal 20% bedraagt.
5. Subsidiabele kosten: Overeenkomstig artikel 14 van de AGVV zijn de in aanmerking komende kosten voor
uw subsidie de kosten van investeringen in materiële en immateriële activa en/of de geraamde loonkosten
die voortvloeien uit banencreatie door een initiële investering, berekend over een periode van twee jaar.
6. Steunintensiteit: De steunintensiteit aan uw onderneming bedraagt maximaal € 7.500.000,- (maximaal 20%
van de kosten) o.g.v. AGVV artikel 14 lid 12 en de regionale steunkaart. Het subsidiepercentage van 20%
valt binnen de toegestane normen van artikel 14 van de AGVV.
7. Kennisgeving aan Europese Commissie: De subsidie wordt verstrekt op grond van de AGVV artikel 14. De
provincie Groningen doet hiervan een kennisgeving aan de Europese Commissie.
8. Verplichtingendatum: Overeenkomstig artikel 6 van de AGVV wordt subsidie alleen verstrekt wanneer op
het moment van indiening van de aanvraag (6 juli 2021) er nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de
activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd.
9. Financiële moeilijkheden: subsidie wordt niet verstrekt indien uw onderneming wordt aangemerkt als een
onderneming in moeilijkheden, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGVV. U heeft hiertoe
een verklaring ondertekend waaruit blijkt dat uw onderneming niet in financiële moeilijkheden verkeert als
bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGVV.
10. Bevel tot terugvordering: Uit de door u getekende verklaring niet in financiële moeilijkheden blijkt dat er
geen bevel tot terugvordering van onterecht ontvangen Europese subsidie tegen u uitstaat.
11. Andere subsidies: Indien ter zake van de te subsidiëren activiteiten ook door een ander bestuursorgaan of
door de Europese Commissie steun is verstrekt (of zal worden verstrekt), dient u ons hiervan in kennis te
stellen en wordt de hoogte van de subsidie zodanig aangepast dat het totale bedrag aan subsidies niet
meer bedraagt dan volgens de AGVV is toegestaan. Op grond van de AGVV, artikel 8 zal worden bepaald
in hoeverre de cumulatie van subsidies is toegestaan.
12. Instandhoudingsverplichting: Er geldt een instandhoudingsplicht van 3 jaar na voltooiing van uw project. U
doet onmiddellijk schriftelijke melding aan Gedeputeerde Staten van elk voornemen om van het project deel
uitmakende bedrijfsgebouwen of duurzame bedrijfsuitrusting af te stoten of buiten gebruik te stellen. Bij het
niet voldoen aan de instandhoudingsplicht kan de subsidievaststelling worden ingetrokken of ten nadele van
u worden gewijzigd overeenkomstig artikel 4:49 van de Awb.
13. Verplaatsing: Er geldt een verplichting dat de begunstigde in de twee jaar vóór de steunaanvraag geen
verplaatsing heeft uitgevoerd naar de vestiging waar de initiële investering waarvoor steun wordt gevraagd,
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zal plaatsvinden, en hij zegt toe dat niet te zullen doen in de twee jaar na de voltooiing van de initiële
investering waarvoor steun wordt gevraagd.
Welke overig wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit zijn verder de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen
2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing. U kunt de actuele versies
van deze regelingen vinden op onze website www.provinciegroningen.nl.
Publiciteit
In alle publicaties en berichtgeving over het project (bijvoorbeeld persberichten, brieven, website, social media,
advertenties, flyers en uitnodigingen) wordt u verzocht te vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt
wordt door Nationaal Programma Groningen. Het logo van het Nationaal Programma Groningen is te vinden op
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads . Zie verder ook de bijlage bij deze verlening met de
communicatiehandreiking van het NPG.
Daarnaast stellen wij het op prijs als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van de provincie Groningen
gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de provincie
Groningen. Het logo van de provincie Groningen is te vinden op www.provinciegroningen.nl/logo of kunnen wij u
per mail toesturen.
Voortgangsrapportages
Gedurende de uitvoering van het project stuurt u halfjaarlijks een voortgangsrapportage. In de
voortgangsrapportages beschrijft u de inhoudelijke en financiële voortgang van het project.
Uw eerste voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlijk 1 januari 2022.
We zullen hiervoor het NPG rapportage format beschikbaar stellen en verzoeken u deze in te vullen. Aanvullend
ontvangen wij graag, op het moment dat het actueel is, input c.q. beeldmateriaal om te gebruiken voor
communicatiedoeleinden.
Verantwoording
De subsidie stellen wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben
ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 13 weken na voltooien van het project. Dat is
uiterlijk 30 juni 2024.
De aanvraag om vaststelling bevat de volgende informatie:
1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht
conform de verlening en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
2. Een financiële verantwoording waarin de reële uitgaven en inkomsten van activiteiten zijn opgenomen.
U zet hierbij de realisatie van uitgaven en inkomsten (inclusief bijdragen van derden en eigen bijdrage)
af tegen de opgenomen begrote bedragen conform uw subsidieaanvraag.
3. Een controleverklaring van een Registeraccountant of een Accountants-Administratieconsulent die is
ingeschreven in het register van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten over
het financieel verslag.
4. U dient ten minste 5 jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden, haar
administratie ten aanzien van de kosten van de uitvoering van het project te bewaren en toegankelijk te
houden.
Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of als niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden is
voldaan, kunnen wij de subsidieverlening intrekken of de subsidie op een lager bedrag vaststellen en
uitbetaalde bedragen terugvorderen.
Als uit de financiële verantwoording blijkt dat de kosten voor de activiteiten lager zijn, of andere inkomsten
hoger zijn dan nu wordt voorzien, verlagen wij het subsidiebedrag.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure
‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.provinciegroningen.nl).
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Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om
voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op
www.rechtspraak.nl.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
, telefoonnummer
.
U kunt ook mailen via
@provinciegroningen.nl of een brief sturen t.a.v.
afdeling ECP
Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP GRONINGEN.
Om u snel van dienst te kunnen zijn raden wij aan om het dossiernummer K22463 te vermelden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw "investeringsproject FDCA Flagship
op Chemiepark Delfzijl ".
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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BIJLAGE I Van toepassing zijnde regelgeving
AGVV 651/2014
Deel 1
Artikel 14
Regionale Investeringssteun
1. Maatregelen inzake regionale investeringssteun zijn verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel
107, lid 3, van het Verdrag en zijn 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.
2. De steun wordt toegekend in steungebieden.
3. In steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag voldoen, kan
steun worden verleend ten behoeve van een initiële investering, ongeacht de grootte van de begunstigde
onderneming. In steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag
voldoen, kan steun worden verleend aan kmo's ten behoeve van iedere vorm van initiële investering. Steun
voor grote ondernemingen wordt toegekend voor een initiële investering ten behoeve van een nieuwe
economische activiteit in het betrokken gebied.
4. De in aanmerking komende kosten zijn de volgende:
a. de kosten van investeringen in materiële en immateriële activa;
b. de geraamde loonkosten die voortvloeien uit banencreatie door een initiële investering, berekend
over een periode van twee jaar, of
c. een combinatie van de punten a) en b) die het bedrag uit punt a) of b) niet overschrijdt, als dit hoger
is.
5. Nadat de investering is voltooid, blijft deze in het betrokken gebied behouden gedurende ten minste vijf jaar
of, in het geval van kmo's, ten minste drie jaar. Een en ander staat er niet aan in de weg dat installaties of
uitrusting die in deze periode verouderd of defect raken, worden vervangen, op voorwaarde dat de
economische activiteiten gedurende de betrokken minimumperiode in het bewuste gebied behouden blijven.
6. De activa zijn nieuw, behalve bij kmo's en voor de overname van een vestiging. Kosten met betrekking tot
de huur/leasing van materiële activa kunnen op de volgende voorwaarden in aanmerking worden genomen:
a. voor gronden en gebouwen blijft de huurovereenkomst na het verwachte tijdstip van de voltooiing
van het investeringsproject ten minste vijf jaar lopen in het geval van grote ondernemingen of drie
jaar in het geval van kmo's;
b. voor installaties of machines vindt de huur plaats in de vorm van financiële leasing en houdt deze
voor de begunstigde van de steun een verplichting in om de activa na afloop van de
leaseovereenkomst te kopen.
Bij de verwerving van de activa van een vestiging in de zin van artikel 2, punt 49 of 51, worden alleen de
kosten voor de aankoop van de activa van derden die geen banden met de koper hebben, in aanmerking
genomen. De transactie vindt op marktvoorwaarden plaats. Indien vóór de aankoop van activa reeds steun
is verleend ten behoeve van de verwerving van die activa, worden de kosten van die activa in mindering
gebracht op de in aanmerking komende kosten met betrekking tot de verwerving van een vestiging.
Wanneer een lid van de familie van de oorspronkelijke eigenaar of een werknemer een kleine onderneming
overneemt, vervalt de voorwaarde dat de activa worden verworven van derden zonder banden met de
koper. De verwerving van aandelen is geen initiële investering.
7. Voor steun aan grote ondernemingen ten behoeve van een fundamentele verandering in het
productieproces moeten de in aanmerking komende kosten hoger liggen dan de in de drie voorgaande
belastingjaren doorgevoerde afschrijving voor de met de te moderniseren activiteit verband houdende
activa. Voor steun ten behoeve van diversificatie van een bestaande vestiging moeten de in aanmerking
komende kosten ten minste 200 % hoger liggen dan de boekwaarde van de opnieuw gebruikte activa, zoals
die in het belastingjaar voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden is geboekt.
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8. Immateriële activa komen in aanmerking voor de berekening van investeringskosten indien zij aan de
volgende voorwaarden voldoen:
a. zij worden uitsluitend in de steun ontvangende vestiging gebruikt;
b. zij kunnen worden afgeschreven;
c. zij worden op marktvoorwaarden aangekocht van derden zonder banden met de koper, en
d. zij worden opgenomen bij de activa van de steun ontvangende onderneming en blijven gedurende
ten minste vijf jaar of, in het geval van kmo's, drie jaar verbonden met het project waarvoor de steun
wordt toegekend.
Voor grote ondernemingen komen de kosten van immateriële activa slechts in aanmerking tot een
maximum van 50 % van de totale in aanmerking komende investeringskosten voor de initiële investering.
9. Wanneer in aanmerking komende kosten worden berekend aan de hand van de geraamde loonkosten als
bedoeld in lid 4, onder b), worden de volgende voorwaarden in acht genomen:
a. het investeringsproject leidt tot een netto toename van het aantal werknemers, in de betrokken
vestiging, in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije twaalf maanden, d.w.z. dat alle
verloren gegane banen in mindering worden gebracht op het tijdens deze periode schijnbare aantal
geschapen arbeidsplaatsen.
b. iedere arbeidsplaats wordt binnen drie jaar na de voltooiing van de werkzaamheden ingevuld, en
c. elke via de investering geschapen arbeidsplaats blijft binnen het betrokken gebied behouden
gedurende een periode van ten minste vijf jaar te rekenen vanaf het tijdstip dat de arbeidsplaats
voor het eerst werd ingevuld, of drie jaar in het geval van kmo’s, uitgezonderd indien de
arbeidsplaats verloren is gegaan tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021.
10. Regionale steun voor de uitbouw van breedbandnetwerken vervult de volgende voorwaarden:
a. steun wordt alleen verleend in gebieden waar er geen netwerk van dezelfde categorie
(basisbreedband of NGA) voorhanden is en waar dit netwerk binnen drie jaar vanaf de
subsidiebeschikking waarschijnlijk ook niet op zakelijke voorwaarden zal worden uitgerold, en
b. de exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden
actieve en passieve wholesaletoegang, met inbegrip van fysieke ontbundeling in het geval van
NGA-netwerken, en
c. steun wordt toegewezen via een concurrerende selectieprocedure.
11. Regionale steun voor onderzoeksinfrastructuur wordt alleen toegekend indien de steun afhankelijk wordt
gesteld van de eis dat transparante en niet-discriminerende toegang tot deze gesteunde infrastructuur wordt
verleend.
12. De steunintensiteit, uitgedrukt als bruto-subsidie-equivalent, overschrijdt het intensiteitsplafond dat is
vastgesteld op de regionale-steunkaart die van kracht is op het tijdstip van de steunverlening in het
betrokken gebied, niet. Wanneer de steunintensiteit wordt berekend op grond van lid 4, onder c), bedraagt
de maximale steunintensiteit niet méér dan het gunstigste steunbedrag dat de toepassing van die intensiteit
op grond van investeringskosten of loonkosten oplevert. Voor grote investeringsprojecten komt het
steunbedrag niet hoger uit dan het bijgestelde steunbedrag, berekend volgens het in artikel 2, punt 20,
vastgestelde mechanisme.
13. Een initiële investering die door dezelfde begunstigde (op groepsniveau) wordt opgestart binnen een
periode van drie jaar vanaf de aanvang van de werkzaamheden in een andere gesteunde investering in
dezelfde niveau 3-regio van de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wordt
beschouwd als onderdeel van hetzelfde investeringsproject. Wanneer dit ene investeringsproject een groot
investeringsproject is, bedraagt het totale steunbedrag voor dit individuele investeringsproject niet meer dan
het bijgestelde steunbedrag voor grote investeringsprojecten.
14. De begunstigde van de steun moet een financiële bijdrage van ten minste 25 % van de in aanmerking
komende kosten leveren, hetzij uit eigen middelen hetzij via externe financiering, in een vorm die vrij is van
enige steun van de overheid. In de ultraperifere gebieden kan een investering door een kmo steun
ontvangen met een maximale steunintensiteit van meer dan 75 %; in dergelijke omstandigheden wordt het
resterende gedeelte verschaft door een financiële bijdrage van de begunstigde van de steun.
15. Voor een initiële investering in verband met projecten voor Europese territoriale samenwerking die onder
Verordening (EU) nr. 1299/2013 of Verordening (EU) 2021/1059 vallen, is de steunintensiteit van het gebied
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waarin de initiële investering is gevestigd, van toepassing op alle begunstigden die aan het project
deelnemen. Indien de initiële investering in twee of meer steungebieden is gevestigd, is de maximale
steunintensiteit de intensiteit die van toepassing is in het steungebied waar het hoogste bedrag aan in
aanmerking komende kosten wordt gemaakt. In steungebieden die op grond van artikel 107, lid 3, punt c),
van het Verdrag voor steun in aanmerking komen, geldt deze bepaling voor grote ondernemingen alleen
indien de initiële investering een nieuwe economische activiteit betreft.
16. De begunstigde bevestigt dat hij in de twee jaar vóór de steunaanvraag geen verplaatsing heeft uitgevoerd
naar de vestiging waar de initiële investering waarvoor steun wordt gevraagd, zal plaatsvinden, en hij zegt
toe dat niet te zullen doen in de twee jaar na de voltooiing van de initiële investering waarvoor steun wordt
gevraagd. Wat de vóór 31 december 2019 gedane toezeggingen betreft, wordt het verlies van
arbeidsplaatsen in dezelfde of soortgelijke activiteit in een van de initiële vestigingen van de begunstigde in
de EER dat zich tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021 voordoet, niet beschouwd als een overbrenging in
de zin van artikel 2, punt 61 bis, van deze verordening.
17. In de visserij- en aquacultuursector wordt geen steun toegekend aan ondernemingen die een of meer van
de in artikel 10, lid 1, onder a) tot en met d), en artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het
Europees Parlement en de Raad (1) beschreven inbreuken hebben gemaakt, en voor concrete acties van
artikel 11 van die verordening.
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