
3 1 AUG. 2015, Bcp 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen 
Martinikerkof 12 
9712 JG Groningen 

Datum: 27-08-2015 

Betreft: Schriftelijke vragen VVD-Statenfractie betreffende RIG-
subsidie aan "Phoenix." 

Geacht College, 

Op 19 mei 2015 maakte het College in een persbericht bekend een 
RIG-subsidie van 1,7 miljoen euro toe te kennen aan "Phoenix." Dit 
bedrijf bleek een voortzetting van Ensartech te zijn, dat middenin een 
nog niet afgerond faillissement zat. Het College heeft op vragen van de 
pers aangegeven dat er voorwaarden verbonden waren aan de 
toekenning van de subsidie. Een toezegging met betrekking tot deze 
subsidie zou het bedrijf helpen andere investeerders over de brug te 
doen komen. 

Los van de vraag of dit een correcte volgorde van besluitvorming is, 
heeft de WD vragen over de voortgang. Het College heeft aangegeven 
dat er aan twee voorwaarden voldaan moest zijn, voordat de subsidie 
definitief toegekend werd, namelijk: 

1. Er moeten eerst financiële overeenkomsten met andere 
investeerders tot stand zijn gekomen; 

2. De juridische organisatiestructuur moet helder zijn. 
(http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?p=149273) 

Gezien het feit dat het faillissement nog niet was afgerond en de 
investeringsmaatschappij die bij het faillissement betrokken was ook 
leek te participeren in het nieuwe bedrijf, vindt de WD het van groot 
belang dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Dit roept bij de WD-Statenfractie de volgende vragen op: 

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

2. Hoe ziet de juridische organisatiestructuur er uit? Lijkt deze 
voldoende betrouwbaar? Nemen er partners in deel die ook in 

http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?p=149273


het vorige bedrijf investeerden? Zo ja, hoe beoordeelt het 
College dat? 

3. 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? 

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

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

6. 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? 

Namens de VVD-Statenfractie, 

Mirjam Wulfse, fractievoorzitter 


