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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen ter evaluatie en intrekking van de regeling 'Regionale
investeringssteun Groningen 2014'.

1. Samenvatting
De Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014
(RIG2014) is door u, middels voordracht nr. 42/2014 vastgesteld. Deze
regeling beoogt een investeringsimpuls te geven in de Eemsdelta en het
Zernike science park. De regeling is ingesteld naar aanleiding van het
rapport "Chemiecluster op stoom, actieplan chemiecluster Eemsdelta", van
de commissie Willems. Hiervoor is door het ministerie van Economische
Zaken € 20 miljoen beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat door
regionale overheden eenzelfde bedrag wordt geïnvesteerd voor een periode
van vier jaar. De eerst tranche van € 10 miljoen (€ 5 miljoen rijksgeld, € 5
miljoen provinciale bijdrage) is opengesteld op 15 oktober 2014. Aan u is
meegegeven dat er op basis van deze eerste tranche een evaluatie wordt
uitgevoerd om eventuele aanpassingen door te voeren en om de resterende
regionale financiering à € 15 miljoen nader in te vullen.
De uitvoering van tranche 1 heeft een vliegende start gekend. Het
subsidieplafond is bereikt door een 11-tal ingediende investeringsprojecten,
vandaar dat de evaluatie versneld is uitgevoerd. Uit de evaluatie komt naar
voren dat de regeling goed aansluit bij de doelstellingen. Voor het doen
uitgaan van een blijvende stimuleringsimpuls wordt daarom voorgesteld zo
snel als mogelijk ook tranche 2 open te stellen. Dekking voor de provinciale
bijdrage kan gevonden worden in de afspraak die is gemaakt met de
Economic Board (voordracht nr. 75/2014). Voorgesteld wordt de regeling
'regionale investeringssteun Groningen 2014' in te trekken en met enkele
kleine aanpassingen onder te brengen bij ons college als beleidsregel
'Regionale Investeringssteun Groningen 2015'.
2. Doel en wettelijke grondslag
Wij willen u middels deze voordracht informeren over de resultaten van de nieuwe subsidieregeling
"Regionale Investeringssteun Groningen 2014", eerste tranche en een voorstel doen voor het
vervolg.
Voorgesteld wordt de regeling 'Regionale Investeringssteun Groningen 2014' in te trekken. Wij
stellen na deze intrekking door de beleidsregel 'Subsidieregeling Regionale Investeringssteun
Groningen 2015' vast, waarin enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd. Doel en inhoud
van de regeling blijven ongewijzigd. Dit doen wij mede, zodat u in de toekomst niet hoeft te
besluiten over verdere kleine aanpassingen in de regeling.
3. Procesbeschrijving en planning
De aan u in voordracht 42/2014 voorgelegde subsidieregeling is in korte tijd opgesteld en in
werking getreden. Krap 6 maanden na het advies van de commissie Willems (rapport
Chemiecluster op stoom, actieplan chemiecluster Eemsdelta) hebben wij samen met MEZ
middelen beschikbaar gesteld, een subsidieregeling geschreven en goed laten keuren op
provinciaal-, rijks- en Europees niveau. Er is door MEZ € 20 miljoen beschikbaar gesteld onder
voorwaarde van regionale cofinanciering van € 20 miljoen.
We hebben de voorwaarde opgenomen om na de eerste tranche van € 10 miljoen (looptijd
15 oktober 2014 tot en met 14 oktober 2015), een evaluatie uit te voeren om te kijken of de
regeling aansluit bij de doelstellingen, verwoord door commissie Willems. Zo wordt de mogelijkheid
tot bijsturing opengehouden Deze evaluatie is versneld uitgevoerd, vanwege de grote interesse in
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de investeringsregeling. In de bijgevoegde evaluatie komt naar voren dat de regeling goed aansluit
bij de doelstellingen.
Daarnaast was alleen de eerste tranche gedekt uit regionale middelen. Voor de dekking van de
resterende € 15 miljoen regionale cofinanciering is nu, verwoord in voordracht nr. 75/2014
("voordracht van gedeputeerde staten aan provinciale staten van Groningen over het programma
van de Economic Board in het kader van de aardbevingen en bijbehorende financieel
arrangement") de principe afspraak gemaakt met de Economic Board.
Omdat beide punten positief kunnen worden beantwoord is bijsturing op dit moment niet nodig.
Daarom stellen we voor de regeling onder te brengen als beleidsregel bij ons college van
Gedeputeerde Staten. Dit biedt de mogelijkheid tot het doen van enkele kleine aanpassingen aan
de regeling. In de toekomst hoeven verdere aanpassingen dan niet meer door uw Staten te worden
besloten.
4. Begroting
De kosten die met dit besluit aan de orde zijn bedragen € 40 miljoen. Deze kosten worden gedekt
door het ministerie van Economische Zaken (€ 20 miljoen) en door regionale middelen (€ 20
miljoen). MEZ keert haar bijdrage uit via het provinciefonds. De dekking van regionale middelen is
als volgt:
- € 5 miljoen; REP-centraal bijdrage toegekend door het DB SNN, beschikkingsbrief van
10 december 2014.
- € 15 miljoen; Bijdrage van Economic Board.
Met de Economic Board worden de afspraken zoals opgenomen in voordracht nr. 75/2014 nader
uitgewerkt.
5. Inspraak/participatie
De regeling is ontwikkeld op advies van de commissie Willems en op basis van informatie van het
bedrijfsleven over een aantal te verwachten grote investeringsprojecten in het gebied. Een concept
van de regeling is besproken met een aantal ondernemers en getoetst op toepasbaarheid voor
bestaande plannen.
6. Nadere toelichting
In voordracht 42/2014 is een aantal evaluatiepunten benoemd welke in de evaluatie zijn uitgewerkt.
Uit de evaluatie blijkt dat het instrument RIG2014 aansluit bij de doelen, zoals verwoord door de
commissie Willems. De investeringen vinden grotendeels in het chemiecluster plaats. Er zijn op dit
moment 11 projecten ingediend. Met een (voorlopig) totaal investeringsbedrag van € 90 miljoen en
aangevraagde subsidie van ruim € 16 miljoen gaat er van de RIG2014 een duidelijke
investeringsimpuls uit.
Uiteindelijke beoordeling (door SNN) moet uitwijzen of ook alle projecten gehonoreerd kunnen
worden, en of hiermee ook het totaal beschikbaar gestelde geld in de eerste tranche wordt
overschreden. Echter, gezien het huidige volume van de aanvragen, de aansluiting van het
instrument bij de doelstellingen, en een grote lijst met pijplijnprojecten, is er de wens tot
continuering van de RIG met tranche 2. Zo blijft er een investeringsimpuls beschikbaar en kan er
tegemoet gekomen worden aan ontwikkelingen in het gebied.
Alsnog kan parallel een grondige(r) evaluatie worden gestart om te bekijken of er ontwikkelingen
zijn die niet door de subsidieregeling kunnen worden ondersteund en hoe die eventueel wel
kunnen worden opgepakt. Bijvoorbeeld vanaf tranche 3. In de evaluatie wordt namelijk wel
gesignaleerd dat de AGVV mogelijk ontoereikend kan zijn bij gewenste investeringsprojecten.
Wanneer echter blijkt dat moet worden afgeweken van de AGVV, betekent dat er een nieuwe
subsidieregeling op basis van andere steunkaders moet worden gemaakt welke moet worden
goedgekeurd door Brussel. Dit betekent doorgaans een traject van een ½ tot 1 jaar. De wens is om
niet zo lang de RIG 'te sluiten'.
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7. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 3 maart 2015.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

M.J. van den Berg

, voorzitter.

H.J. Bolding

, secretaris.

Behandeld door : D. Koppert
Telefoonnummer : 050-316 4435
e-mail
: d.koppert@provinciegroningen.nl
Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1

Titel
Evaluatie RIG 2014

Soort bijlage
verslag
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Nr.

18/2015

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2015, nr. 2015-07947, ECP;
Gelet op:
- voordracht nr. 42/2014 over de Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014
(RIG2014:
- artikel 140 en 145 van de provinciewet;

Besluiten:

1. Kennis te nemen van de bij de voordracht gevoegde evaluatie RIG2014.
2. De Subsidieregeling regionale investeringssteun Groningen 2014 in te trekken.
3. De subsidieregeling regionale investeringssteun Groningen 2014 van toepassing te
verklaren op subsidies die vóór het in werking treden van dit besluit tot intrekking zijn
aangevraagd of verleend.
4. Dit besluit bekend te maken in het provinciaal blad en in werking te laten treden met ingang
van 1 dag ná publicatiedatum.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen bij het besluit
Geen
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