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Antwoord op . Werzoek subsidie ih.k.v. Nationaal Programma Groningen

Bijlagen . artikelen AGVV en comm unicatiehandreiking NPG

QO nderwerp . Subsidieverening project "Openbare infravoorziening en start

circulaire ind ustriewater (trace C1

zeachte heren,

Wij verlenen u in het kader van Nationaal Programma Groningen een subsidie voor uw project "0Openbare
in fravoorziening en start circu laire industiewater (trace CJ. Uw project betre ft de bouw van een leiding
waarmee het zuidelijke deel van het Chemiepark Delfzjl (dat doorde Oosterhomhaven is afgescheiden
van het noordelijke deel) met elkaar te verbinden door de aanleg van een openbare, multicore

leiding(zinker) voorindustriee| proceswater, energis/restwarmte, product- en grondstofstrom en.

Wat is ons besluit?

De begrote kosten van uw project bedragen € 421.000- . Wij verenen u een incidentele subsidie op grond van

artikel 4:23, lid 3, onder d van de Algemene wet bestuursrecht van maximaal€ 210.500,- voor uw project, wat

neesrkomt op een steunintensitet van 50%. Uw project wordt (mede) mogelijk gemaakt door Nation aal

Programma Groningen. Dit program ma ondersteunt intiatieven die een bijdrage leveren aan een goede
toekomst voor elke Groninger.

Bevoorschotting

De voorschotten worden uitbetaald op bankrekeningnum mer|tn. Groningen

Seaports NV onder verm elding van “0 penbare in fravoorziening en start circulaire industrie water trace C).

De startdatum van het project is 14-10-2019.

Op deze subsidieverening zijn voorwaarden en verplichtingen van toepassing.

Wat zijn uw verplic hitingen?
Aan deze verlening verbinden wi de volgende verplichtin gen:



Voortigangsrapportages

Op grond van artikel 2.11 lid 3 van de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2012 wordt afgeweken
van artikel 2.11 lid 2 met betrekking tot de termijnen waarbinnen gerapporeerd moet worden. Gedurende de

uitvoering van het project dient u ons halfjaarlijks een voortgangsrapportage te sturen. In de

voortgangsrapponages beschnjft u de inhoudelijke en financigle voortgang van het pmject.

Uw eerste voortgangsrapportage ontvangen wijuiterijk 1 augustus 2020.

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

1. Welke adiviteiten zijn utgevoerd 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, Zin er inmiddels exploitatiegegevens aanwe zig Zo ja stuur hiervan een overzicht mee.

5. Hoe worden het doelbereik, de doelmatigheid en de doelttrefiendheid van het project beoordeeld?
8. Op welke wijze is over het project gecomm uniceerd en hoe is daarbij de verbinding met Nationaal

Programma Groningen inzichtelik gemaakt? Je voor de verplichtin gen het kopje publiciei.
Aanvullend op bovenstaande, ontvangen wij graag, op het moment dat het actueelis, input c.g. beeldmateriaal

om te gebruiken voor commu nicatiedoeleinden.

Vermntwoording

Bij de eindafrekening moet u aantonen o fen hoe de inkomsten van gebruiker=s vemekend zijn met de begrote
kosten van dit project. de hiertoe ook artikel 58, lid 6. In verband hiermee leggen wij u de volgende vemlichting

op:

a) De definitieve vaststelling van de subsidie moet uiterlijk 5 jaar na de in gebruik neming van de infrastru ctuur

plaatzvinden op basis van gerealizeerde exploitatiegegevens en een realistische exploitatieprognose.
Eventueel te veel ontvangen subsidie moet worden terugbetaald.

b} Aan de hand van de exploitatiege gevens en de prognose becordelen Gedeputeerde Staten of

herberekening van het steunbedrag inderdaad mogelijk is en de subsidie defintiefkan worden vastgesteld.

De aanvraag om het laatzte voorschot bevat de volgende informatie:

1. Een inhoudelijk verslag waaruit blikt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verdeend zijn verricht

conform de verening en dat is voldaan aan de vemlichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. ie verder

het kopje voortgangsrapportage;
2. Een financiéle verantwoording waarin de regle uitgaven en inkomsten van activiteiten zijn cpgenomen. U

zet hierbi] de realizatie van uitgaven en inkom sten (inclusief bijdragen van derden en eigen bijdrage) af

tegen de opgenomen begrote bedragen conform uw subsidieaanvraag.

a



3. Aan het financiéle verslag voegt u een verklaring van getrmouwheid toe die is opgesteld door een accountant

als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

Publiciteit

In alle publicaties en berichtgeving over het project (bijvoorbeeld persberichten, brieven, website, social media,

advertenties, fiverz en uitnodigingen) wordt u verzocht te vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt
wordt door Nationaal Program ma Groningen. Zie hiernvoor de communicatiehandreiking van NPG. Het logo en

de comm unicatiehandreiking van het Nationaal Programma Groningen is te vinden op

hitp =:/iwehw nationaalprogram magroningen.nl/download

Daarnaast stellen wij het op prijs als u bij publiatet mndom uwactiviteiten eveneens het logo van de province

Groningen gebruikt om te laten zien dat het projectmede mo gelijk i= gemaakt door een bijdrage van de

provincie Groningen. Het logo van de provincie Groningen is te vinden op wwwprovindegroningen.nlflogo of

kunnen v4 u per mail toesturen.

Staatssteun

1. De te verstrekken subsidie merken wij aan als shatssteun 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. 6851/2014 van

102 van het Verdrag met de interne markt verenigbaa worden verklaard (PbEU 2014, L 1877/1; hierna:

AGW,
3. Subsidiabele activiteit: De te subsidigren activitet valt onder weking van de AGW, deel 13, aikel 56

‘Investeringzsteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen”. Onveminderd wat overigens in de AGW is

bepaald, gelden de bepalingen voor lokale infrastructuur zoals die zijn opgenomen in artikel 56 AGW.

Voorde volledigheid wijzen wij u op de volgende specifieke voorwaarden van dit artikel op grond
waarvan uwsubsidieaanvraag is beoordeeld:

Artikel 56 kd 3: Dit soon infrastructuurvorzieningen worden aan belangstellende partijen op open,

transparante en niet-disciminerende basis beschikbaar gesteld. De prijs die voor het gebruik o fde

verkoop van de infrastructuur wordt berekend, stemt overseen met een marktprijs’.
Artikel! 36 kid 4. "ledere concessie ofiedere andere vorm van toevwqzing aan een derde om de

infrastructuur te exploiteren, vindt op, transparante en niet discriminerende basis plaats, rekening
houdende met de geldende aanbestedingsregels.
Artikel! 56 lid &: "Het steunbedrag is niet hoger dan het verschil ussen de in aanmeking kemende

kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitatiewinst wordt in mindering gebracht op de

in aanmerking kemende kosten, hetzij voorafop base van redelijke prognoses, hetzj via een

terugvorderingsm echanisme.

Artikel 56 kd 7: "Specifieke infrastructuur i= op grond van dit artikel niet vrijgesteld’.
4, Subsidiabele kosten: Overeenkomstig artikel 36, lid 5 zijn de in aanmerking komende kosten de kosten

van de investeringen in matenele en immateriele adiva;
9. Steunintensiteit: Het steunbedrag is niet hogerdan het verschil tussen de in aanmerking komende

kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitatievinst wordt in mindernng gebracht op de

in aanmerking komende kosten, hetzij voorafop base van redelijke prognoses, hetzij via een

terugvorderingsm echanisme.

8. Stimulerend effect. overeenkomstig artikel 8 van de AGVY vordt subsidie alleen verstrekt wanneer op
het moment van indiening van de aanvraag (3 mei 2019) er nog geen vemlichtingen zijn aangegaan
voor de activiteten waarvoor subsidie is aangevraagd. Uit de overgelegde verklanng en overige
stukken van de subsidieaanvraag blijkt dat het progect door de subsidie sneller uitgevoerd kan worden.

7. Financiéle moeilikheden: U heeft een verklarin gondertekend waaruit blijkt dat uwondememing nietin

financiéle moeilijkheden verkeert als bedoeld in atikel 1, vierde lid, onder c, van de AGW.

&. Bevel tot 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 gemeenschappeljke markt is verklaard, als bedoeld in artikel 1,
lid 4, onder b, van de AGW.

9. Andere subsidies: Indien ter zake van de te subsidieren adiviteiten door een ander bestuursorgaan of

door de Europese Commissie steun is 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. De maximale steunruimte wordt berekend op grond van artikel 8 en

artikel 55 AGVV.

Welke overige wet- en regelgeving is van toepassing?
Maast staatzsteunregels zijn op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies

provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provinde Groningen 2018 van toepassing. U kunt

de actuelle versies van deze regelingen vinden op onze website www previndegroningen.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 daar ver vindt u in de digitale brochure

‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de province Groningen
(wash provinciegro ning en. nl).

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

vooriopige voorziening indienen. Meer inform atie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op

was rechispraak.nl.

Als u overveegt een bezwaarschrtt in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Wisschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.

I iccfoonnumm el

of een briefsturen t.a.v.

Om u =nel van dienst te kunnen zijn raden wij aan om het dossiemummerK18819 te vermelden.

Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met

UJ kunt ook mailen via

Wi wensen u veel succes bij de uitvoering van uwproject.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

MNamens dezen:

De heer|

Hoofd afdeling Economie, Cultuur en

Project financiering



BIJLAGE I: ARTIKELEN AGVV nr. 6561/2014

DEEL 12

Steun voor lokale infras ructuwrvoonZieningen

Artikel! 56

Investering=ssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen

Financienng voor debouwofhet upgraden van lokale infrastructuurvoorzieningen waar het om infrastructuur

gaat die op het lokale niveau bijdraagt tot het verbeteren van het ondememings- en consumentenklimaat en

het modemizeren en ontwikkelen van de industriele basis, is verenigbaar met de inteme marktin 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 hootstuk | vastgestelde voorsaarden zijn vervuld.

Dit artikel iz niet van toepassing op steun voor infastrucuurvoorzieningen die onder andere delen van

hoofdstuk lll van deze verordening vallen, met uitzondering van Deel 1 — Regionale steun. Dit artikel is

evenmin van toepassing op luchthaveninfrastructuur en haveninfrastructuur.

Dit zoo infrastrucduurvoorzieningen worden aan belangstellende parijen op open, transparante en niet-

discniminerende basis beschikbaar gesteld. De prijs die voor het gebruik ofde verkoop van de infrastructuur

wordt berekend, stemt overseen met een marktprijs.

ledere concessie ofiedere andere vorm van toewdjizing aan een derde om de infastructuur te exploiteren,
vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats, rekening houdende met de geldende

De inaanmerking komende kosten zijn de kosten van de investeringen in materéle en immateriéle activa.

Het steunbedrag is niet hoger dan het verschil tuszen de in aanmerking komende kosten en de

explotatiewinst van de investering. De exploitatiewinst wordt in mindering gebracht op de in aanmerking
komende kosten, hetz voorafop basis van redelijke prognoses, hetzij via een terugvorderingsmechanisme.

specifieke infrastructuur iz op grond van dit artikel niet vrijgesteld.



AGVVY nr. 6511/2014

Artikel 8

Cumulering

Om te bepalen ofde in artikel 2 vooraanmeldingvast gestelde drempelz en de maxim ale steunintensieiten

van hoo fdstuk ll in acht worden genomen, wordt hettotale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de

gesteunde activiteit ofhet gesteunde projec ofde gesteunde onderneming in aanmerking genomen.

Wanneer centraal door de instellingen, agentzchapen, gemeenschappelijke ondernemingen ofandere

instanties van de Unie beheerde Unie financiering die niet direct ofindirect onder de controle van de

lidstaten staat, wordt gecumuleerd met staatssteun, wordt alleen met deze laatste rekening gehouden omte

bepalen ofaanmeldingsdrempels en de maxim ale steunntensiteiten in acht worden genomen, mits het

totale bedrag aan overheidsfinanciering dat voor dezelfde in aanmerking komende kosten wordt toegekend
het in de toepasselike regelz van het Unierecht vastgestelde gunstigste finanderingspercentage niet

overschrijdt.

Krachtens deze verordening vrijgestelde steun met identificeerbare in aanmerking kom ende kosten mag

worden gecumuleerd met: a) andere staatzsteun, zolang die maatregelen andere identificeerbare in

aanmerking komende kosten betrefien; 26.6.2014 L 1&/34 Publicatieblad van de E uropese Unie NL b)
andere staatssteun ten behoeve van dezelfde — geheel of gedeeltelijk overlappende — in aanmerking

komende kosten mits deze cumulering niet ertoe |eidt dat de hoogste steunintensiteit o fhet hoogste

steunbedrag die krachtens deze verordening voor de steunmaatregel gelden, wordt overschreden.

Krachtens de artikelen 21, 22 en 22 van deze veprdening vrijgestelde steun zonder identificeerbare in

aanmerking komende kosten mag worden gecumuleerd ma andere staatssteunm aatregelen mét

identificeerbare in aanmerking kemende kosten. Steun zonder identificeerbare in aanmeiking komende

kosten mag worden gecumuleerd met andere staatzsteun zonder identificeerbare in aanmeking komende

kosten, tot de hoogste desbetre fiende totale financenngsdrempel in de specifieke omstandigheden van

elke zaak zoals die zijn vastgelegd in deze ofeen andere groepsyrijstellingsverordening of een beslut van

de Commissie.

Krachtens deze verordening vrijgestelde steun wordt niet gecumuleerd met de-minimissteun voor de zelide

in aanmerking kemende kosten indien dit soon cumukring ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger

uitkomt dan de steunintensieiten die in hoofdstuklll van deze vemrdening zijn vastgesteld.

In afedjking van lid 3, onder b}, mag steun tenbehoeve van werknemers met een handicap, zoalk bepaald

in de artikelen 33 en 34, worden gecumuleerd met andere krachtens deze verordening vrijgestelde steun

met betrekking tot diezelide in aanmerking komendekosten tot boven de hoogste, krachtens deze

verordening geldende drempel, mits die cumulenng niet resulteen in een steunintensiteit van meer dan

100 % van de desbetre fliende kosten gedurende de gehele perinde waann de betrokken werknemers in

dienst zijn.


