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Statenfractie Socialistische Partij - Schriftelijke vragen inzake 
subsidie voor MSI Eemshaven BV 

Geachte heer Wolters, 

Naar aanleiding van de door ons beschikte subsidie aan het bedrijf MST Eemshaven BV heeft u ons op 
2 november jl. een aantal vragen gesteld. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Wat is de motivatie voor het verstrekken van 3 miljoen euro ais subsidie en niet, zoals toch het 
streven is van dit college, als lening, zodat als dit een economisch goed renderende investering 
blijkt te zijn, deze drie miljoen in de toekomst voor andere doeleinden kan worden ingezet? 

Antwoord: Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling RIG2017. De 
aanvraag voldoet aan de criteria van de regeling. De investering kwam derhalve in aanmerking voor subsidie. 
De RIG is in 2014 voortgekomen uit het programma chemiecluster op stoom, bedoeld om de industrie in de 
Eemsdelta van een impuls te voorzien en werkgelegenheid te behouden en uit te breiden. 

Regionale investeringsfondsen hebben overigens te kennen gegeven de RIG als uitermate belangrijk 
aanvullend instrument te zien om investeringen aan te trekken. De subsidieregeling speelt in meerdere 
acquisitie- en investeringstrajecten een doorslaggevende rol. In toenemende mate - zoals ook in onderhavig 
geval - faciliteert de RIG investeringen in de omvangrijke transitie-opgave naar een duurzame economie. 

2. is overwogen of deze kapitaalverschaffing ook in de vorm van een deelneming vorm te geven? Dus 
deelneming in dit bedrijf? Eventueel via een deelneming vanuit de NOM? 

Antwoord: Het is primair aan de ondernemer om de financiering van zijn onderneming te structureren. De RIG  
stelt als voorwaarde dat de financiering sluitend moet zijn. Regionale investeringsfondsen maar ook banken of 
private investeerders kunnen op verzoek van ondernemer besluiten daartoe bij te dragen. NOM besluit 
- evenals andere investeringsfondsen in onze regio - onafhankelijk van de provincie om al dan niet kapitaal te 
verschaffen aan een onderneming. De RIG is te zien als aanvullend instrumentarium, bedoeld om deelname 
van andere financiers te vereenvoudigen. 

3. Kan het College informatie geven over de Steel Tower Europe Group, waarvan MST Eemshaven 
onderdeel van uit maakt? 

Steel Tower Europe Group BV (verder STEG) heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de 
modulaire stalen toren voor windturbines. STEG wil wereldwijd een markt ontwikkelen voor de toepassing van 
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deze stalen constructies, maar ook voor het ontwikkelen van diensten aan windturbinebouwers. Voorbeelden 
daarvan zijn montage, oppervlaktebehandeling en onderhoud van windturbines. STEG oriënteert zich nu 
wereldwijd waar men deze diensten kan verkopen. Vanwege de potentie van windenergie is de Eemshaven in 
beeld gekomen voor de vestiging van een fabriek die de markt voor windturbinepalen in Noord-West Europa 
kan bedienen. 

Voor de fabriek in de Eemshaven heeft STEG de besloten vennootschap MST Eemshaven opgericht. STEG 
heeft daarna haar aandelen overgedaan aan het management van de fabriek. MST Eemshaven BV is een 
zelfstandig opererende entiteit. MST Eemshaven BV is ook de aanvrager van de RIG subsidie. De subsidie is 
daarmee alleen voor de aanschaf van gebouw en duurzame bedrijfsmiddelen voor de fabriek voor 
windturbinepalen in de Eemshaven. 

4. In de besluitenlijst van GS staat dat GS subsidie verleent. De subsidie wordt verleend in het kader 
van het RIG, het Regionaal Investeringsfonds Groningen. Hierin werken de Economie Board 
Groningen en de provincie via Groningen@work samen. SNN verzorgt voor de provincie de 
uitvoering. Kunnen we uit de formulering van de besluitenlijst concluderen dat de GS de 
uiteindelijke beslissing neemt? 

De RIG2014 is in 2014 van start gegaan als regeling onder Provinciale Staten (voordracht 42/2014). Bij 
voordracht 18/2015 van 3 maart 2015 (corr.nr. 2015-07947, ECP) hebben wij voorgesteld om de regeling 
'regionale investeringssteun Groningen 2014' in te trekken. Bij besluit van 26 mei 2015 hebben wij vervolgens 
de beleidsregel 'Regionale Investeringssteun Groningen 2015' vastgesteld (zaaknr. 570145, corr. nr.  
2015-21.301/22/A.12). Wij hebben mandaat verleend aan SNN om de regeling uitte voeren. Besluiten worden 
daarmee formeel door SNN genomen, echter niet zonder expliciete instemming van ons college. RIG2017 is de 
opvolger van RIG2015. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepu^ïerde Staten van Groningen; 
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