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Subsidieverlening begrotingssubsidie 2018
Geacht bestuur,
Uw subsidieaanvraag van 15 september 2017 voor uw project Biobased Delta 2018 hebben wij
op 15 september 2017 ontvangen. Het gaat om een begrotingssubsidie 2018 ter grootte van
€ 242.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: de
versterking van de regionale economie en versnelling van de transitie naar een Biobased
Economy. Op 30 november 2017 hebben wij versie 3 van uw jaarplan Biobased Delta 2018
ontvangen.
In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op
www.zuid-holland.nl/subsidies.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen

Besluit
1. Wij verlenen u een begrotingssubsidie 2018 ter grootte van maximaal € 242.000,00 voor
uitvoering van uw project Biobased Delta 2018, waarbij de BTW wel subsidiabel is.
2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten
€ 193.600,00. Dit bedrag maken wij medio januari 2018 over naar uw rekening
NL31 RABO 0182 4895 74.

90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Overwegingen
Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van:
 artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (verder te
noemen Asv),
 artikel 25 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) (hierna:
Algemene groepsvrijstellingsverordening AGVV).

Verzonden op 21-12-2017
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Activiteiten en prestaties
U voert de volgende activiteiten uit conform uw jaarplan Biobased Delta 2018 (versie 3) van 30
november 2017. In dit projectplan zijn de prestaties benoemd (KPI’s) die u met het uitvoeren van
de activiteiten gaat behalen.

Programma

Kosten (direct en
indirect)

Totale bijdragen vanuit de
gezamenlijke provincies Zeeland,
Nood-Brabant en Zuid-Holland

Sugar Delta

€ 181.650,00 Max. 50%

Redefinery

€ 160.023,75 Max. 50%

Biorizon / Bio-aromatics

€ 54.820,00 Max. 50%

Super Regionale Agenda

€ 61.350,00

Internationale Agenda

€ 57.273,75

Human Capital Agenda

€ 104.990,00

Communicatie

€ 177.457,50

Organisatie

€ 174.485,00

TOTAAL

€ 972.050,00 Max. € 574.000,00

In de Biobased Delta werken de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met
MKB, multinationals en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een biobased economy. De
regio Zuidwest-Nederland is koploper in deze nieuwe economie. Er is hier een grote agro-,
tuinbouw- en chemiesector en de geografische ligging op de as Antwerpen-Rotterdam is gunstig.
Bundeling van krachten zorgt voor de groei van de biobased economy en zorgt voor een
concurrentiepositie op wereldschaal. De activiteiten van het project “Biobased Delta 2018” dragen
hieraan bij.
In het project “Biobased Delta 2018” zijn op hoofdlijnen vier inhoudelijke thema’s te
onderscheiden, namelijk:
 Sugar Delta: verhogen economische waarde suikers;
 Redefinery: grootschalige bioraffinage;
 Bio-aromatics;
 Super Regionale Agenda: activiteiten toegespitst op lokale kansen.
Tevens is sprake van een aantal ondersteunende lijnen, zijnde Internationalisering, Human
Capital Agenda en Kennisinfra, Communicatie en Organisatie.
Het project richt zich onder andere op het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en industrieel
onderzoek, uitvoeren van stakeholdersanalyses, uitvoeren van marktverkenningen, presentaties
en het opstellen van een actieplan “Synergie regionale agenda”.
Financiële bijdrage
De totale kosten inclusief de niet-subsidiabele kosten bedragen € 972.050,00. Provincies
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn cofinanciers in dit project. U heeft één
subsidieaanvraag ingediend bij drie provincies. De totale subsidie-bijdragen vanuit de drie
Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland bedraagt € 574.000,00.
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De bijdrage van de provincie Zuid-Holland in het project Biobased Delta 2018 bedraagt conform
uw aanvraag maximaal € 242.000,00. Deze subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale
projectkosten.
Staatssteun
De activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd vallen uiteen in economische en nieteconomische activiteiten. De activiteiten die in uw jaarplan onder de programma’s Super
Regionale Agenda, Internationale Agenda, Human Capital Agenda en Communicatie zijn
opgenomen zijn niet-economisch van aard. Het betreft hier namelijk activiteiten die niet zijn
gericht op specifieke ondernemingen of op de ontwikkeling van producten, maar meer algemeen
op de regio en de sector. De subsidie voor deze activiteiten vormt geen staatssteun.
De activiteiten in de drie andere programma`s zijn wel economisch van aard. Wij hebben
geconcludeerd dat hier sprake is van onderzoek en ontwikkeling, waarop wij de staatssteun
vrijstelling in artikel 25 van de AGVV toepassen. Hierbij hebben we geconcludeerd dat de
activiteiten binnen de drie programmalijnen Sugar Delta, Redefinery en Bio-aromatics te
kwalificeren zijn als haalbaarheidsstudies. De totale overheidssteun voor deze activiteiten
(inclusief de gevraagde subsidies aan de provincies Zeeland en Noord-Brabant) bedraagt minder
dan 50% van de in aanmerking komende kosten en valt binnen de steunruimte van de genoemde
staatssteunvrijstelling.
Provincie Noord-Brabant zal namens de provincie Zuid-Holland deze beschikking binnen 20
dagen 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.
Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot
terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
Looptijd
De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 januari 2018 en worden afgerond op 31
december 2018.
Verplichtingen
Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,
op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.
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;
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 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 ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.
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 ’Subsidie
ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig
melden van de wijziging.
B. Specifieke verplichtingen
De resultaten moeten ten goede moeten komen aan alle drie de regio’s: Zuid-Holland, NoordBrabant en Zeeland. Dit moet ook uit de verantwoording blijken. In de verantwoording dient u één
jaarverslag, een financieel verslag en een controleverklaring op te stellen voor alle activiteiten.
Deze verantwoording dient u in bij de drie provincies.
De projectresultaten die van economische aard zijn en de daartoe gemaakte kosten moeten
voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in artikel 25 van de AGVV (steun voor
onderzoeksprojecten).
C. Verplichtingen bijhouden administratie
Wij stellen 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.
D. Verplichtingen bij subsidievaststelling
U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 1 juli 2019 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.
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 ’Subsidie ontvangen:
wat nu?’.
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.
c. Wij stellen de subsidie vast op maximaal 25% van de subsidiabele projectkosten. In verband
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met staatssteun bedraagt de subsidie over de projectonderdelen Sugar Delta, Redefinery en
Bio-aromatics maximaal 50%.
d. Ongeacht de hoogte van de subsidie moet u met duidelijk, specifiek en actueel
bewijsmateriaal aantonen dat alle in de AGVV vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.
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 onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.
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.
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 indienen 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.
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Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Biobased Delta
2018.

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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