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Op 3 mei 2019 hebben wij uwsubsidieaanvraag ontvangen voor uwproject "Nuttige aanwending expansie-

energie voor duurzam e elektriciteitsvoorziening Chemieduster Delfzijl". De provincie Groningen verleent u in het

kader van het Nationaal Programma Groningen, een subsidie voordit project. Uwprojec heeft betrekking op
het omzetten van expansie-enenyie van 2 bio-m ethanol productieliinen naar duurzame elektrictet, waarmee uw

onderneming voor 100% in de eigen elektriciteitzbehoefte kan voorzien en het overschot aan elektriciteit kan

aanbieden aan het chemieduster.

Wat is ons besluit?

De begrote kosten van uwproject bedragen € 1.500.000, - Wij verlenen wij u een incidentele subzidie op grond
van artikel 4:23, lid 3, onder d van de Algemene wet bestuurzrecht van maxim aal€ 500.000,- voor uw project,
wat neerkomt op een steunintensiteit van 33, 33%. Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het

Mationaal Programma Groningen. Dit program ma ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan een

goede toekomst voor elke Gronin ger.

Bevoorschotting

Bij de vedening wordt een werkvoorschot uitbetaald van € 100.000, -. Op basis van tussentijdse - door ons

goedgekeurde - rapportagels) omtrent de voortgang van het project kunt u verdere bevoorschotting aanvragen
op basis van gemaakte en betaalde kosten.

Het subsidiebedrag van € 500.000- kan tot maxim aal 20% 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 bankrekeningnum mer||t.-.-. £icM ethanol

Chemie Mederland BY onder vermelding van *Muttige aanwending expansie-energie voor duurzame

elektnateitsvoorziening Chemieduster Delfajl”.

De startdatum van het project is 1-06-2019.

Op deze subsidieverening zijn voorwaarden en verplichtingen van toepassing.



Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze verlening verbinden wij de volgende wverplichtin gen:

Ul besteedt de subsidie aan de uitvoering van uw project zoals beschreven in uw aanvraag.

Het project start uitedijk een half jaar na datum van de verleningsbeschikking.
U realizeert het project voor 31 augustus 2020.

Als er sprake is van een (substantiele) wijziging van de inhoud, de financién, de omvang en/ofvoortgang
van het project dan meldt u dit direct schrittelijk aan ons.

3. U verantwoonrdt de uitvoering van het pmject zoals hierna onder de kopjes voortgangsrapportages en

verantwoording is opgenom en.

8. Erzin verplichtingen met betrekking tot publicaties en benchtgeving van toepassing. Ze hierna onder het

kopje publiciteit en de meegestuurde bijlage communicatiehandreiking NPG.

7. Ergeldt een instandhoudingsplicht van 5 jaar na voltociing van uwproject.
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Publiciteit

In alle publicaties en berichtgeving over het project (bijvoorbeeld per=berichten, brieven, website, socal media,

advertenties, fiyers en uitnodigingen) wordt u verzocht te vermelden dat het project mede mogelijk gem aakt

wordt door het Nationaal Programm a Groningen. Het logo van het Nationaal Programma Groningen is te vinden

op https: wea nationaalpregram magreningen.nl/downlocads| Zie verder cok de bijlage bij deze verlening met

de communicatiehandreiking van het NPG.

Daarnaast stellen wa het op prijs als u bij publiciteit mndom uwactiviteiten het logo van de provincie Groningen

gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk i= gemaakt door een bijdrage van de province

Gmningen. Het logo van de province Groningen iste vinden op wwwwiprovinciegroningen.nlflogo o fkunnen wij u

per mail toesturen.

Voortgangsrapportages
Gedurende de uitvoering van het project stuurt u halfjaarlijks een voorigangsrap portage. In de

voortgangsrapponages beschnjft u de inhoudelijke en financigle voortgang van het project.
Uw eerste voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlijk 1 april 2020.

We verzoeken u om daarbij inhoudelijk in te gaan op de volgende vragen:

1. Welke adiviteiten zijn uitgevoerd binnen het project?
2. Hoe hebben deze activiteiten bijgedragen aan het realizeren van de gestelde doelen?

3. Welke resultaten zijn binnen het project geboekt?
4. Hoe worden het doelbereik, de doelmatigheid en de doelttrefiendheid van het project beocordeeld?

5. Op welke wijze is over het project gecommuniceerd en hoe is daarbij de verbinding met het Nationaal

Programm a Groningen inzichtelik gemaakt?
8. Aanvullend op bovenstaande, ontvangen wij graag, op het moment dat het actueel is, input c.g.

beeldm ateriaal om te gebruiken voor com municatiedoeleinden.

Vermntwoording
De subsidie stellen wij definitiefvast, 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 november 2020.

De aanvraag om vaststelling bevat de volgende informatie:

1. Eeninhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de adiviteiten waarsoor de subsidie is vereend zijn verncht
conform de verening en dat iz voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

2 Ee

opgenomen. U zet hierbij de realizatie van utgaven en inkemsten (incusiefbidragen van derden en

eigen bijdrage) aftegen de opgenomen begrote bedragen conform uw subsidieaanvraag.
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accountant als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsbe rep.

Als uit de financiéle verantwoording blijkt dat de kosten voor de adiviteiten lager zijn, ofandere inkomsten

hoger zijn dan nu wordt voorzien, verlagen wij het subsidiebedrag.

Als de activiteten niet, ofniet geheel zijn verricht of als niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen is

voldaan, kunnen wij de subsidieveriening intrekken o fde subsidie op een lager bedrag vaststellen en

uitbetaalde bedragen terugvorderen.

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. 851.2014 van de

Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categoneén steun op grond van de artikelen 107 en 108 van

het Werdrag met de inteme markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/11; hiema: AGW).
De subsidie wordt verstrekt conform de algemene en procedurele bepalingen in Hoofdstuk | en Il en artikel

32 uit Hoo fdstuk 111 van de AGVY (Investeringssteun ten behoeve van energie-e ficieéntiem aatregelen ).
J. Subsidiabele kosten: overeenkomstig artikel 33, lid 3, onder a, van de AGWVV zijn de in aanmeiking

komende kosten voor uwsubsidie de bijkomende investenngskosten, die nodig zijn om het hogere niveau

hoger niveau van energie-e ficientie te behalen als een afzonderlike investering vast te stellen.

4. Subsidiepercentage; het maximale subsidiepercentage voor een grote endememing is 30% van de

subsidiabele kosten, dat voor een grote ondememing in een steunkaarigebied met 5% vermeerderd mag

worden. Dit betekent dat op grond van artikel 38, lid 4 en 6, van de AGVVde steunintensiteit voor uw

enderneming maximaal 35% bedraagt.
5. Slimulerend effect: overeenkomstig artikel & van de AGVV wordt subsidie alleen verstrekt wanneer op het

moment van indiening van de aanvraag (2 mei 2019)ernog geen verplichtingen zijn aangegaan voorde

activiteiten waarvoor subsidie iz aangevraagd. Uit de overgelegde verklaring en overige stukken van de

subsidieaanvraag blijkt dat het pmject door de subsidie sneller utgevoerd kan worden. Er is sprake van een

wezenlijke toename van de snelheid waamee het project gerealizeerd kan worden, conform het gestelde in

artikel 6 lid 2 van de AGWVY,
6. Financiéle moeilikheden: subsidie wordt niet verstrekt indien uwonderneming wordt aangemerkt als een

onderneming in meeilijkheden, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, ender c, van de AGWEGE

7. Bewveltot terugvordering: uit de door u getekende verklaring blijkt dat er geen uitstaand bevel tot

terugvordering bestaat, volgend op een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin steun

onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelike markt is verklaard, als bedoeld in artikel 1, lid

4 onder b, van de AGWV.
&. Andere subsidies. bij subsidieverstrekking worden de cumulatiebepalingen uit artikel & van de AGWN in acht

genomen. Dit betekent dat indien ter zake van de te subsideren activiteiten ook door een ander

bestuursongaan o fdoor de Europese Commissie steun is verstrekt (of zal worden verstrekt), u ons hiervan

in kennis dient te stellen en de hoogte van de subsidie zodanig wordt aangepast dat het totale bedrag aan

su b=idies niet meer bedraagt dan volgens de AGYVY is toegestaan.

Welke overige wet- en regelgeving is van toepassing?
MNaast eerdervermelde staatzsteunregels zijn op dit besluit de Algemene wet bestuursrecht, de

Kaderverordening subsidies province Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen
201& van toepassing. U kunt de actuele versies van deze regelingen vinden op onze website

WARY Provincie gro ning en. nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit be=sluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van

deze briefeen bezwaarschritt 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 province Groningen
{ware provinciegroningen.nl).

Het indienen van een beawaarschnft schon de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om

vooriopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een vooriopige voorziening vindt u op

www rechtepraak.nl.

Als u overweegt een bezwaarschrt in te dienen, wilt u dan van tevoeren hierover contact met ons cpnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenom en.

Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met I ic/cioonnumme

U kunt ook mailen via ofeen briefsturen t.a.v.

Om u =nel van dienst te kunnen zijn raden wi] aan om het dossiemummer K181 53 te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw "Nuttige aanwending expansie-enerngie voor duurzame

elektriciteitzvoorziening Chemiecluster Delfajl”.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namen=z dezen:

De heer|

Hoofd afdeling Economie, Cultuur en

Projectfinanciering
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BIJLAGE I: AGVVE51/2014

Deel 7

Artikel 38

Investeringssteun ten behoevevan energie-efficientiemaatregelen

Investeringssteun om ondernemingen in staat te dellen energie-eficiéntie te behalen, is verenigbaar met de

interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en is van de aanm eldingsvemlichting van

artikel 108, lid 3, van het Verdrag wrijgesteld, mits de in dit artikel en in hoofdstuk | vastgestelde

voorwaarden zijn vervuld.

Op grond van dit artikel mag geen steun worden wereend wanneerde verbeteringen worden utgevoerd om

ervoor te zorgen dat ondememingen voldoen aan reeds vastgestelde Unienomen, zelfsal zijn die nog niet

van kracht.

De in aanmerking komende kosten zijn de bijkom ende investenngskosten die nodig zijn om het hogere
Ero

afzondedijke investering kunnen worden vastgesteld vormen deze specifiek op energie-e ficiéntie

betrekking hebbende kosten de in aanmerking kosten;

in alle overige gevallen worden de kosten van investeringen in energie-eficieéntie vastgesteld ten opzichte
van een vergelijkbare, minder energie-efficiente investering die zonder de steun op geloofeaardige vie

Zou zijn uitgevoerd. Het verschil tussen de kosten van beide investeringen lever de met enengie-efiidentie

verband houdende kosten op en geldt als de in aanmerking komende kosten. De kosten die niet

aanmerking.

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 30 % van de in aanmerking komende kosten.

De steunintensiteit kan met 20 pmcentpunten worden verhoogd voor steun aan kleine ocndememingen en

met 10 procentpunten voor steun aan middelgrote ondernemingen.

De steunintensiteit kan worden verhoogd met 15 pocentpunten voor investeringen in steungebieden die

aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a) van het Verdrag voldoen, en met 5 procentpunten wor

investeringen in steungebieden die aan de voorsaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag

voldoen.


