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Subsidieverlening project Kenniscentrum Plantenstoffen
2.0
Geacht bestuur,
Uw herziene aanvraag voor uw project “Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0” hebben wij op 27
december 2016 ontvangen. In verschillende besprekingen en per email van 10 augustus 2017
heeft u de aanvraag, in het bijzonder de activiteiten in het projectplan mede aan de hand van
door ons gestelde vragen, nader toegelicht. Op ons verzoek heeft u uw aanvraag gecompleteerd
op 16 augustus 2017 met het aanvraagformulier. Het gaat om een begroting-projectsubsidie 2017
ter grootte van € 200.000,00, voor activiteiten waarmee u wilt bijdragen aan het provinciale doel
een groeiende, duurzame en innovatieve economie.
In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op
www.zuid-holland.nl/subsidies onder Wet- en regelgeving.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Besluit
1. Wij verlenen u een begroting-projectsubsidie 2017 ter grootte van maximaal € 200.000,00
voor uitvoering van uw project “Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0” onder de voorwaarden
zoals opgenomen in deze beschikking.
2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten
€ 160.000,00. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na verzending van deze brief
over op uw rekening NL18 RABO 0153 5050 44.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Verzonden op 29-09-2017

Overwegingen
Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van:
 artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (hierna: Asv);
 artikel 25 en 27 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L187), bekend als de
Algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna: AGVV).
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Algemeen
Uw organisatie, zijnde Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen (hierna: SKP), vraagt om subsidie
voor de uitvoering van het Projectplan Hoogwaardige Inhoudsstoffen uit de Tuinbouw 2017, dat
dient ter uitvoering van het programma ‘Business met plantenstoffen 2017-2020’. Het programma
vloeit voort uit de samenwerking tussen de Stichting Biobased Delta Zuid-Holland en SKP dat
was gericht op de uitbouw en versterking van een triple-helix netwerk ten behoeve van de
Biobased Economy in de Greenports. Dit heeft geleid tot een voortzetting van de samenwerking
en het samen met de vier Greenports in Zuid-Holland, kennisinstellingen, InnovationQuarter,
regionale en lokale overheden opstellen van het gezamenlijke programma. Het programma heeft
tot doel het opzetten en uitvoeren van een integraal, gezamenlijk meerjarig programma in ZuidHolland om nieuwe business met plantenstoffen te genereren voor economische versterking van
de Greenports/tuinbouwsector. De activiteiten binnen het programma, en zo ook binnen het
projectplan, zijn gericht op het benaderen van marktpartijen voor de levering van plantenstoffen
en het sluiten van strategische allianties om marktvraag te creëren, ketenprojecten te initiëren om
zo nieuwe business te genereren. Door samenwerking tussen Greenports te versterken en de
verbinding met markpartijen te verbeteren wil SKP met het programma in de komende vier jaren
onder andere 10 miljoen euro aan investeringen realiseren door partners, marktpartijen en
overheden en de internationale positie van de Nederlandse tuinbouw versterken.
Om tot de hiervoor genoemde resultaten te komen kent het programma onder meer de volgende
doelen:
- Opzetten strategische en projectmatige samenwerking tussen partners onderling en in de
tuinbouwketen met marktpartijen;
- Ontwikkelen nieuwe verdienmodellen, businesstrategie en kennis over gecertificeerde
productie en extractie van plantenstoffen;
- Stimuleren van innovatie en het valoriseren van de kennis met betrekking tot
plantenstoffen en hun biologische activiteit en de benodigde enabling technologies zoals
verdeling, bio-activiteittesten, extractie en raffinage;
- Internationale positionering van de tuinbouw mede met behulp van de
Extractenbibliotheek;
- Opzetten van een succesvolle zelfstandige bedrijfsvoering van de Extractenbibliotheek
(die ondersteuning blijft geven aan de belangen van de tuinbouw).
Deze doelen wil SKP mede bereiken door middel van de volgende projecten waarvoor subsidie
wordt gevraagd:
1. Programmalijnen Groene gewasbescherming, Geur- en Smaakstoffen, Cosmetica, Health &
Wellbeing;
2. Het beheer en de exploitatie van de Extractenbibliotheek en – het onderzoek naar - de
ontwikkeling hiervan naar een zelfstandig, commercieel bedrijf.
Beide projecten worden hierna verder behandeld, waarbij met name zal worden ingegaan op
staatssteunaspecten. De subsidiëring van de activiteiten die onder deze projecten vallen dient
namelijk te worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VwEU).
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Staatssteun is in beginsel verboden, maar onder omstandigheden en indien wordt voldaan aan
daartoe door de Europese Commissie opgestelde regels is staatssteun toegestaan.
De aanvraag is getoetst aan de AGVV en positief door ons beoordeeld. Subsidieverlening voor
uw activiteiten is toegestaan onder de voorwaarden die in de AGVV worden gesteld. Alvorens wij
ingaan op kosten waarvoor en de voorwaarden waaronder op grond van de AGVV wij subsidie
aan SKP verlenen, motiveren wij eerst waarom uw organisatie en de uit te voeren projecten
onder de AGVV vallen.
AGVV
De AGVV is van toepassing op steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (artikel 1, onder
d, van de AGVV). De projecten waarvoor SKP subsidie aanvraagt, betreffen onderzoek,
ontwikkeling en innovatie op het gebied van de toepassing van plantextracten voor
farmaceutische toepassingen en als voedselingrediënten, geur-, kleur- en smaakstoffen,
ingrediënten voor cosmetica- en verzorgingsproducten en groene gewasbeschermingsmiddelen.
Derhalve kan aan SKP subsidie worden verleend onder de voorwaarden van hoofdstuk I en, voor
zover van toepassing, de voorwaarden van hoofdstuk III, deel 4, van de AGVV. Voor zover het de
voorwaarden van hoofdstuk I van de AGVV betreft, wordt de subsidie aan SKP verleend onder de
volgende voorwaarden:
- SKP is een kleine onderneming als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de AGVV;
- Ten aanzien van SKP staat geen bevel tot terugvordering uit door de Europese
Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is
verklaard als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV;
- SKP is niet een onderneming in moeilijkheden in de zin van artikel 2, onderdeel 18, van
de AGVV;
- SKP is niet gevestigd binnen een steungebied als bedoeld in artikel 2, onderdeel 27, van
de AGVV;
- De subsidie heeft een stimulerend effect aangezien SKP de subsidieaanvraag heeft
ingediend voor aanvang van de activiteiten;
- De aanmeldingsdrempels van artikel 4, eerste lid, onderdelen i en k, van de AGVV
worden niet overschreden;
- Cumulatie van alle steunmaatregelen met toepassing van artikel 8 van de AGVV leidt
niet tot ongeoorloofde staatsteun;
- Voor de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle
bedragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen en andere
heffingen. Voor de vaststelling van de aan SKP verleende subsidie dienen de in
aanmerking komende kosten te worden gestaafd met bewijsstukken, die duidelijk,
gespecificeerd en actueel zijn. De subsidie wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijk
gemaakte kosten.
De specifiek voor ieder project van toepassing zijnde voorwaarden zullen hierna bij de
overwegingen ten aanzien van de afzonderlijke projecten worden benoemd.
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Programmalijnen Groene gewasbescherming, Geur- en Smaakstoffen, Cosmetica, Health &
Wellbeing
Iedere programmalijn is gericht op het genereren van business met plantenstoffen en het
realiseren van kopieerbare en communiceerbare successen. Per programmalijn worden daarom
deels gelijksoortige activiteiten ondernomen zoals het koppelen van markt en aanbod,
kennisontwikkeling, business development en het invullen van een loket- en netwerkfunctie.
Andere activiteiten zijn het bezoeken en organiseren van conferenties, het initiëren en aanjagen
van ketenprojecten, het analyseren van in de plantaardige reststromen aanwezige plantenstoffen,
hun biologische activiteit en mogelijke afzetmarkten, en het doen van onderzoek naar chemische
extracten en chemische actieve fractie.
Beoordeling activiteiten
De activiteiten die onder deze programmalijnen worden uitgevoerd merken wij daarom aan als
‘experimentele ontwikkeling’ in de zin van artikel 2, onder 86, van de AGVV. De activiteiten zijn
gericht op het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande
wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden,
gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten.
Derhalve verlenen wij u subsidie voor de uitvoering van de programmalijnen onder toepassing
van artikel 25 van de AGVV (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten).
Naast de voorwaarden zoals hiervoor genoemd onder het hoofdstuk AGVV, wordt de subsidie
voor de uitvoering van de programmalijnen verleend onder de volgende voorwaarden:
- De activiteiten onder de programmalijnen vallen onder de categorie experimentele
ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder c, van de AGVV. De
bijbehorende maximale steunintensiteit bedraag 25% van de in aanmerking komende
kosten (artikel 25, vijfde lid, onder c, van de AGVV), welk percentage kan worden
verhoogd met:
 20% voor kleine ondernemingen (artikel 26, zesde lid, onder 1, van de AGVV),
waarvan in casu sprake is, en;
 15%, indien het project daadwerkelijke samenwerking behelst tussen een
onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en
kennisverspreiding, waarbij deze organisaties ten minste 10% van de in
aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben hun eigen
onderzoeksresultaten te publiceren.
- Subsidiabele kosten zijn de personeelskosten, kosten voor apparatuur, uitrusting,
gebouwen en gronden, kosten contractonderzoek en bijkomende kosten, zoals bedoeld
in artikel 25, derde lid, van de AGVV. Bij het verzoek tot vaststelling moet u inzicht
verstrekken in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de uitvoering van de activiteiten
en dient u te onderbouwen dat deze kosten tot één of meer van de subsidiabele kosten
behoren.
Extractenbibliotheek
De Extractenbibliotheek is een platform dat vanuit de EFRO periode is geïnitieerd en gerealiseerd
op basis van de gesprekken met bedrijven en instellingen die plantenstoffen kunnen gebruiken
voor de ontwikkeling van producten en diensten. De bibliotheek bestaat uit twee onderdelen te
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weten een collectie van fysieke extracten die gemaakt zijn van planten (bomen, bollen, struiken,
bloemen, groenten) die in Nederland op commerciële basis worden geteeld, en een database met
(wetenschappelijke) publieke informatie m.b.t. (planten)stoffen (incl. werking, patenten,
regelgeving, toepassingen) van planten die in de bibliotheek opgenomen zijn. De
Extractenbibliotheek kan op deze informatie bevraagd worden door telers- en
veredelingsbedrijven ten behoeve van het zoeken naar productinnovaties en/of nieuwe
toepassingsmarkten. Via de Extractenbibliotheek vindt er kennisdeling plaats en wordt kennis
gevaloriseerd. Verschillende bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen maken of
willen dan ook gebruik maken van de Extractenbibliotheek en het hieraan verbonden netwerk.
U vraagt subsidie voor het verder ontwikkelen van de Extractenbibliotheek. Onderzocht wordt
onder welke voorwaarden de Extractenbibliotheek verdere zogenaamde Services kan gaan
aanbieden zoals beschreven in figuur 4 van het projectplan behorende bij de aanvraag. Tevens
zal door middel van het screenen van de bibliotheek aan de hand van nog te bepalen
marktsegmenten worden gezocht naar bio-activiteiten die interessant kunnen zijn voor deze
segmenten. Aan de hand van de resultaten zal dan worden onderzocht of er producten kunnen
worden ontwikkeld.
Beoordeling activiteiten
Gelet op het vorenstaande kwalificeert de Extractenbibliotheek als innovatiecluster als bedoeld in
artikel 1, onder 92, van de AGVV. Derhalve kan voor de activiteiten ten behoeve van de
exploitatie van de Extractenbibliotheek subsidie worden verleend onder artikel 27 van de AGVV
(Steun voor innovatieclusters), waarbij de volgende voorwaarden gelden:
- De toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van de bibliotheek staan open voor
meerdere gebruikers en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend;
- De vergoeding die voor het gebruik van de faciliteiten en de deelname aan de activiteiten
bij derden in rekening worden gebracht, is marktconform;
- Subsidiabele kosten zijn de personeelskosten en de administratieve kosten voor de
activiteiten als bedoeld in artikel 27, achtste lid, van de AGVV. Bij het verzoek tot
vaststelling moet u inzicht verstrekken in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de
uitvoering van de activiteiten en dient u te onderbouwen dat deze kosten tot één of meer
van de subsidiabele kosten behoren.;
-

De subsidiehoogte bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten over de periode
waarvoor subsidie wordt verleend.

Subsidieverlening
De totale kosten bedragen voor 2017 € 1.221.630,00. Provincie Zuid-Holland is een cofinancier in
uw project “Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0” voor maximaal € 200.000,00.
Looptijd
De subsidiabele prestaties/activiteiten vangen aan op 1 januari 2017 en worden afgerond op 31
december 2017.
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Kennisgeving
Provincie Zuid-Holland moet deze beschikking binnen 20 werkdagen na besluitvorming ter
kennisgeving aanbieden aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen
stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese
Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de
vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden
verlaagd of ingetrokken.
Verplichtingen
Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,
op www.zuid-holland.nl/subsidies onder Verantwoording subsidie.
A. Meldingsplicht
Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden.
Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:
 U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een
andere wijze of met andere middelen;
 U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;
 U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.
 U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.
U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het
meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder Subsidiestelsel/Meldingsplicht.
Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid
vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder Provinciale
subsidiestelsel. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig melden
van de wijziging.
B. Specifieke verplichtingen
In de verantwoording dient u één jaarverslag, een financieel verslag en een controleverklaring op
te stellen voor alle activiteiten. Daarnaast dient u een specifieke gescheiden boekhouding te
houden zodat kruissubsidiëring voorkomen wordt.
C. Verplichtingen bijhouden administratie
Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig
willen omgaan met onze financiën. Als overheid stellen wij een aantal eisen aan de
verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig willen omgaan met onze financiën.
Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid, onderdeel b van de Awb – een
administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden baten en lasten. Daarnaast dient u
een specifieke gescheiden boekhouding te houden zodat kruissubsidiëring voorkomen wordt.
D. Verplichtingen bij subsidievaststelling
U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2018 indienen ter attentie van bureau
Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na afronding van
dit project. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.
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In het Controleprotocol 2016 vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen.
U vindt het Controleprotocol 2016 op www.zuid-holland.nl/subsidies onder Verantwoording
subsidie. Ongeacht de hoogte van de subsidie moet u met duidelijk, specifiek en actueel
bewijsmateriaal aantonen dat alle in de AGVV vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.
Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:
a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties zijn bepalend voor de hoogte
van het uiteindelijke subsidiebedrag.
b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.
Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:
 De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht
(artikel 18, tweede lid van de Asv).
En indien de werkelijke subsidiabele kosten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen wij
naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie
eveneens naar rato lager worden vastgesteld.
Overige bepalingen
A. Publiciteit
Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire
uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie
Zuid-Holland?
B. Openbaar Subsidieregister en Provinciale website kennisgevingen Europese Commissie.
De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:
www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij
de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en
bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
Conform artikel 11 AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte informatie over
deze vrijgestelde steunmaatregel en rapporteren wij jaarlijks over de uitvoering van de
steunmaatregel aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGVV wordt bedoelde
informatie, waaronder een link naar deze beschikking, opgenomen op de provinciale
staatssteunwebsite.
C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking
Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuidholland.nl/subsidies.
Bezwaarprocedure
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,
volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij
Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de
linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van
het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.
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Contact
Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het
DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienden ter attentie
van bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1
van deze brief.
Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale
informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.
Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Kenniscentrum
Plantenstoffen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
drs. J.H. de Baas
secretaris
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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