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Geachte mevrouw Wulfse, 

Op 31 augustus 2015 hebben wij uw vragen ontvangen over het onderwerp 
"RIG subsidie aan Phoenix". Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

1. Zijn er inmiddels voldoende financiële overeenkomsten met andere 
investeerders tot stand gekomen? 

Nee, er zijn op dit moment nog geen overeenkomsten met andere 
investeerders. 

2. Hoe ziet de juridische organisatiestructuur er uit? Lijkt deze voldoende 
betrouwbaar? 

Op dit moment is de definitieve juridische structuur nog niet duidelijk. De 
initiatiefnemer heeft recent een holding en een werkmaatschappij (SIWTEC 
holding B.V. en SIWTEC-NL1 B.V.) opgericht ten behoeve van het 
investeringsproject. Enige aandeelhouder van SIWTEC Holding B.V. is Drs. 
Martin F. Ooms Business Development en Participaties B. V. de personal  
holding van initiatiefnemer. In een kortgeleden gevoerd voortgangsgesprek 
met de initiatiefnemer, de heer Ooms, heeft hij aangegeven dat de andere 
beoogde financiers (investeringsmaatschappijen) gedurende de 
projectuitvoering hun bijdragen in de projectkosten in de vorm van 
aandelenkapitaal zullen inbrengen. De huidige juridische structuur zal dus niet 
de definitieve juridische structuur zijn. 

3. Nemen er partners in deel die ook in het vorige bedrijf investeerden? Zo ja, 
hoe beoordeelt het College dat? 

Nee, op dit moment niet, zie ook het antwoord op voorgaande vraag. Wel 
heeft initiatiefnemer aangegeven dat de voormalige investeerders bij het 
nieuwe initiatief betrokken zijn. Initiatiefnemer heeft verder aangegeven dat de 
de curator in de faillissementen (van Ensartech holding bv en de 
werkmaatschappij Ensartech-NLI bv) heeft ingestemd met het initiële voorst 
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voor de kooptransactie. Het gaat daarbij om het pand, de daarin aanwezige 
installaties en het IP van het verwerkingsproces van gevaarlijke afvalstromen. 
De afspraken uit dit voorstel worden momenteel uitgewerkt tot een contract. 
Totstandkoming van een kooptransactie is voor ons ook een signaal dat ook 
bank en curator vertrouwen hebben in de financiering van het project. 

4. Indien het College deze vragen op dit moment nog niet afdoende kan 
beantwoorden, is het College dan bereid de Staten te berichten wanneer en 
hoe precies aan alle voorwaarden is voldaan? 

Wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij PS informeren over de voortgang 
van de RIG en de toegekende subsidies. Het heeft niet onze voorkeur om PS  
te informeren over individuele projecten. 

5. Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan kan het College de toezegging 
over de subsidie dan zonder gevolgen terugtrekken? 

Ja. Aan het bedrijf is subsidie toegezegd na besluitvorming hierover in GS. 
Gebruikelijk is dat SNN daarna een verleningsbeschikking afgeeft. Omdat ten 
tijde van de toezegging de vennootschappen waarin het project wordt 
uitgevoerd, nog niet waren opgericht, is op verzoek van de initiatiefnemer 
gewacht met het afgeven van de verleningsbeschikking tot het moment dat de 
vennootschappen SIWTEC Holding B.V. en SIWTEC NL-1 B.V. zijn opgericht. 
Die vennootschappen zijn op 31 augustus 2015 opgericht. 
Op grond van artikel 13, lid 1 van de Kaderverordening subsidies provincie 
Groningen 1998 in combinatie met artikel 4:38, lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht is aan de subsidie een aantal aanvullende voorwaarden 
verbonden die strekken tot het verwezenlijken van het doel van de subsidie. 
Deze voorwaarden zien er op dat het project dat in de subsidieaanvraag is 
beschreven ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een van de voorwaarden is 
dat de initiatiefnemer moet aantonen dat de gehele projectfinanciering is 
geregeld binnen een bepaalde periode na het afgeven van de 
verleningsbeschikking. 
De RIG beoogt kortlopende, uitvoeringsgerede investeringsprojecten te 
ondersteunen met een maximale uitvoeringstermijn van 36 maanden. In 
relatie hiermee wordt daarom in de beschikking tevens bepaald dat de 
initiatiefnemer binnen een termijn van 3 maanden na besluitvorming door ons 
dient te voldoen aan de aanvullende voorwaarden. Deze termijn kan verlengd 
worden met 3 maanden. Wordt niet binnen de gestelde termijn voldaan aan 
de voorwaarden, dan leidt dat tot intrekking van de verleningsbeschikking. 

6. Klopt het dat de aanvragen voor de RIG-subsidies beoordeeld worden door 
het SNN? Is dat in dit geval ook gebeurd? 

Ja. Ook deze aanvraag is beoordeeld door SNN en voorzien van een uitvoerig 
advies. 

7. Is het de standaard werkwijze van het College openbare toezeggingen over 
subsidies aan bedrijven te doen om banken en andere investeerders te 
bewegen met geld over de brug te komen? Zo ja, kunt u aangeven bij welke 
toezeggingen dit aan de orde is? Zo niet, kunt u aangeven waarom het in dit 
geval wel gebeurd is? 

De werkwijze om onder voorwaarden subsidie te verstrekken heeft niet onze 
voorkeur maar is niet ongebruikelijk. Ook in eerdere investeringsregelingen -
de Investeringspremie Regeling (IPR) - is vaak sprake geweest van 
voorwaardelijke subsidieverlening in die zin dat aan de verleningsbeschikking 



o.a. als aanvullende voorwaarde werd verbonden dat bij een betalingsverzoek 
stukken moesten worden overgelegd waarmee wordt aangetoond dat de 
gehele projectfinanciering is geregeld. Bij de RIG is voor een vergelijkbare 
aanpak gekozen echter met die kanttekening dat nu binnen drie tot maximaal 
zes maanden na subsidieverlening moet worden aangetoond dat de gehele 
projectfinanciering is geregeld.Op deze wijze wordt voorkomen dat projecten 
die eigenlijk nog niet uitvoeringsrijp zijn op het moment van ontvangst van die 
aanvraag, onnodig langdurig beslag leggen op gereserveerde middelen. Het 
in de verleningsbeschikking vermelde subsidiebedrag zo leert de ervaring, 
trekt banken vaak over de streep om over te gaan tot het afgeven van een 
lening. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


