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Onderwerp

Verlening begroting-boekjaarsubsidie
Stichting Planet B.io

Geacht bestuur,

Wij hebben uw subsidieaanvraag op 15 juli 2020 ontvangen voor de ontwikkeling van de Biotech
Campus Delft tot een open en innovatieve campus. Het gaat om een aanvraag voor een
begroting-boekjaarsubsidie 2020-2023 ter grootte van

€ 1.700.000,00 ten behoeve van

activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: Innovatie. ; richting duurzaam en
digitaal - Een concurrerend Zuid-Holland
In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op
www.zuid-holland.nl/subsidies.

Besluit
1.

Wij verlenen u een begroting-boekjaarsubsidie 2020-2023 ter grootte van maximaal

2.

Wij verlenen u een voorschot van 90% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten

€ 1.700.000,00, waarbij de BTW niet subsidiabel is.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

€ 1.530.000,00. Wij maken dit voorschot in 6 termijn over op NL27 RABO 0357921518. Dit

2596 AW Den Haag

bedrag wordt als volgt overgemaakt:

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

€ 315.000,00
€ 315.000,00
€ 315.000,00

Binnen 30 dagen na verzending van deze brief
Medio november 2020
Medio januari 2021

€ 315.000,00
€ 135.000,00
€ 135.000,00

Medio juli 2021
Medio januari 2022
Medio januari 2023

auto’s is beperkt.

Overwegingen
Wij verstrekken deze subsidie onder toepassing van:




artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (hierna Asv).
Artikel 26 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 L 187), hierna

Verzonden op 17-11-2020
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te noemen: Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit houdt in dat uw
subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en derhalve is
toegestaan.

Activiteiten en prestaties
U draagt bij aan onze beleidsprestatie: Innovatie stimuleren.
U levert de prestaties zoals opgenomen in de partnerovereenkomst en het projectplan van 29 juli
2020. Onze subsidie wordt conform de partnerovereenkomst voor de volgende activiteiten
ingezet:

Activiteiten

Provinciale subsidie

Exploitatie Biotech Campus Delft

Een jaarlijkse bijdrage van € 150.000,00

€ 600.000,00
voor de jaren 2020 t/m 2023 aan

het Innovatiecluster (Stichting Planet B.io) ten behoeve van:

• het opzetten in het 1e jaar en laten opereren van het lnnovatiecluster
gedurende het 2e tot en met 4e jaar voor:

• de beschikking krijgen over de onderzoeksinfrastructuur, aanwezig op
de Biotech Campus Delft.

• het verhuren van delen van

de Biotech Campus Delft in combinatie met

het lidmaatschap van het lnnovatiecluster.

• Het lnnovatiecluster spant zich in om de Biotech Campus Delft fysiek en
programmatisch beter te verbinden met de stad Delft.
Voor inzicht in alle exploitatie- en verhuuractiviteiten van de Stichting
verbonden aan de oprichting en instandhouding van het lnnovatiecluster
wordt verwezen naar bijlage 1.

Renovatie infrastructuur Biotech Campus

€ 1.100.000,00

• Het Innovatiecluster verbouwt de benodigde onderzoeksinfrastructuur
op de Biotech Campus Delft, zodat het voldoet aan de hedendaagse
eisen voor een

bijdrage van € 550.000,00 in 2020 en 2021

Totaal

De totale lasten bedragen

€ 1.700.000,00
€ 8.715.000,00. Hiervan wordt maximaal 50% bijgedragen door publiek

partijen, zijnde onze provincie en de gemeente Delft. Onze subsidie bedraagt 19,51% van de
subsidiabele kosten.

Looptijd
De subsidiabele prestaties/ activiteiten zijn gestart op 16 juli 2020 en worden afgerond op 31
december 2023.

Staatssteun
De door u aangevraagde subsidie moet worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel
107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VwEU). De
aanvraag is daarom getoetst aan de AGVV en positief door ons beoordeeld. Subsidieverlening
voor uw activiteiten is toegestaan onder de voorwaarden die in de AGVV worden gesteld.
Wij verstrekken de subsidie conform de gestelde regels voor verenigbare staatssteun in de
artikelen 27 en 26 van de AGVV.
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Artikel 27 van de AGVV: Steun voor innovatieclusters
De stichting Planet B.io kan worden gekwalificeerd als een innovatiecluster conform het gestelde
in artikel 27 van de AGVV, dat tot doel heeft het stimuleren van innovatieve activiteiten door het
delen van faciliteiten, het bevorderen van de uitwisseling van kennis en deskundigheid, en het
bijdragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking
tussen ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster. De exploitatieactiviteiten
genoemd onder het kopje

‘Activiteiten en prestaties’ van deze beschikking, kunnen worden

gekwalificeerd als exploitatiesteun voor het innovatiecluster BIO Planet, als bedoeld in artikel 27,
lid 8 van de AGVV. De subsidiehoogte bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten over
de periode waarvoor de subsidie wordt verleend.

Artikel 26 van de AGVV: Steun voor het upgraden van de infrastructuur
Wij verstrekken subsidie voor de renovatie van de infrastructuur, zoals bedoeld in artikel 26
AGVV. Het betreft aanpassingen aan de faciliteiten, middelen en verwante diensten gelegen op
de Biotech Campus Delft, die zijn bedoeld om te worden gebruikt door de wetenschappelijke
gemeenschap om op hun respectieve vakgebied onderzoek te verrichten. De activiteiten gericht
op het verbouwen (upgraden) van de infrastructuur, zoals genoemd onder het kopje

‘Activiteiten

en prestaties’ van deze beschikking kunnen worden gekwalificeerd als het upgraden van
onderzoekinfrastructuur als bedoeld in artikel 2 (onder 91) van de AGVV met de daarbij
behorende in aanmerking komende kosten opgenomen in artikel 26, lid 5 AGVV.

Derhalve kan voor alle activiteiten genoemd in deze beschikking subsidie worden verleend onder
artikel 26 en 27 van de AGVV, waarbij de volgende specifieke voorwaarden worden gesteld:



Stichting Planet B.io is opgericht met DSM, TU Delft, provincie Zuid-Holland,
InnovationQuarter en gemeente Delft als partners;



De activiteiten van Stichting Planet B.io zijn voor een ieder openbaar toegankelijk;



Stichting Planet B.io zorgt voor actief community management met de ambitie om de
locatie te ontwikkelen tot een open innovatie campus;



De gevraagde vergoedingen zoals huur of gebruiksvergoeding voor faciliteiten zijn
marktconform;



Stichting Planet B.io spant zich onafgebroken in om huurders te vinden voor zowel de
bedrijfsruimte als het event- en communityspace door middel van actieve acquisitie in
samenwerking met de partners.



Een gescheiden boekhouding wordt gevoerd met betrekking tot financiering, kosten en
inkomsten indien met de onderzoekinfrastructuur zowel economische en niet
economische activiteiten worden verricht.



De prijs die voor exploitatie of gebruik van onderzoeksinfrastructuur wordt berekend,
stemt overeen met een marktprijs.



De onderzoeksinfrastructuur staat open voor meerdere gebruikers en wordt op
transparante en niet discriminerende basis verleend.



De in aanmerking komende kosten voor de onderzoeksinfrastructuur zijn de kosten van
immateriële en materiele activa.



De subsidiabele kosten voor exploitatiesteun ten behoeve van het innovatiecluster zijn
de personeelskosten en de administratiekosten voor de activiteiten als bedoeld in artikel
27, achtste lid, van de AGVV.
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De subsidiehoogte van de betrokken overheden, zijnde onze provincie en gemeente
Delft, bedraagt maximaal in totaal 50% van de subsidiabele kosten over de periode
waarvoor subsidie wordt verleend.



Voor het overige dient te worden voldaan aan de voorwaarden die de AGVV stelt aan
subsidieverlening. De subsidie heeft een stimulerend effect.

Kennisgeving
Deze beschikking wordt binnen 20 werkdagen na besluitvorming ter kennisgeving aangeboden
aan de Europese Commissie als bepaald in artikel 11 van de AGVV. 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 AGVV
valt. In dat geval dient de subsidieverlening te 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 ’Subsidie

A.

ontvangen: wat nu?’.

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 ’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

Uiterlijk op 1 maart 2021, 1 maart 2022 én 1 maart 2023, brengt u een rapportage uit over de
voortgang van de verbouwingsactiviteiten in het voorafgaande jaar. Als de voortgang van de
verbouwingsactiviteiten niet correspondeert met de planning, geeft u aan op welke wijze realisatie
van het bouwplan alsnog kan worden bereikt. Deze rapportage wordt tevens voorzien van een
financieel overzicht over het afgelopen jaar van de door u gemaakte lasten en baten ten laste van
de ontvangen subsidie. In aanvulling daarop wordt met u elke zes maanden een
rapportagegesprek gevoerd.

Conform artikel 11 van de AGVV verstrekken wij, aan de Europese Commissie, beknopte
informatie over deze vrijgestelde steunmaatregel. Jaarlijks rapporteert de provincie over de
uitvoering van de steunmaatregel aan de Europese Commissie.
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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
onderdeel b van de Awb

– op grond van artikel 4:37, eerste lid,

– 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 2024 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 vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling moet voldoen. U
vindt het Controleprotocol 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 lasten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen
wij naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer baten zijn dan begroot, zal de subsidie
eveneens naar rato lager worden vastgesteld.
c.

Wij stellen de subsidie vast op 19,51% van de werkelijke subsidiabele kosten met een

maximum van € 1.700.000,00 .
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
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 van de AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte
informatie over deze vrijgestelde steunmaatregelen en rapporteren wij jaarlijks over de
uitvoering van de steunmaatregel aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGVV
wordt een link naar deze beschikking opgenomen op de provinciale en nationale
staatssteunwebsite.
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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.

Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project Boekjaar 2020.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

drs. H.M.M. Koek
secretaris
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlage 1 Activiteiten Stichting
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Bijlage 1 Activiteiten Stichting
A

B

X

Planet B.io-organisatie in stand houden
Vaststellen "URS"(User Requirement Specifications) voor labs en kantoren

X

Laten uitvoeren renovatie (door verhuurder en onderaannemers)

X

Opzetten, uitwerken en inregelen van de administratieve organisatie van het

C

X

Planet B.io-organisatie oprichten en inrichten

X

innovatiecluster
Opzetten, uitwerken en inregelen van alle activiteiten van het innovatiecluster

X

Acquisitie en business development van nieuwe huurders (in scope)

X

Communicatie & promotie van Planet B.io in binnen- en buitenland

X

Organiseren van events en "community building" op de Biotech Campus

X

Delft

X

Stimuleren van onderzoeksprogramma's op gebied van industriële
biotechnologie en aanpalende vakgebieden, bijvoorbeeld in de vorm van
bilaterale programma's tussen DSM en de TU-Delft, of programma's tussen
bedrijven van Planet B.io en DSM of TU-Delft

X

Stimuleren van onderwijsprogramma's op gebied van industriële
biotechnologie, bv. met relevant MBO, HBO of academische instellingen

X

Ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap (o.a. met YES!Delft)

X

X

X

X

X

X

Maatschappelijke en politieke bijdrage leveren aan het biotechnologie beleid

X

X

Extern vertegenwoordigen Biotech Campus Delft in het kader van "Public

X

X

Bijdragen aan het verder ontwikkelen van de visie van de Biotech Campus
Delft
Identificeren en aantrekken van financiële ondersteuning voor Planet B.io
(bv. netwerk subsidies, verkoop biotechnologie cursussen of startup
programma's)
Identificeren en aantrekken van financiële ondersteuning voor huurders (bv.
vouchers, investeringsfondsen)

Affairs"

X

Bijdragen aan de transitie naar een circulaire "biobased" economie in de
Provincie ZH en Nederland door betere promotie (communicatie,
onderzoekssamenwerkingen) van de mogelijkheden die moderne
biotechnologie kan bieden
Beheren huurcontracten en innen huurpenningen

X

Beheren ICT-voorzieningen voor huurders (via derde Partner)

X
X

Beheren onderhoud en services (via derde Partner)
(Mede)richting geven aan campusinfrastructuur (toegang, scheiding

X

X

open/industrieel, inrichting rond Planet B.io /groen voorziening)
Voorbereiding van fase 2 vastgoedontwikkeling (applicatie laboratoria, hal

X

voor pilot-installaties, nieuwbouw kantoren en laboratoria Beatrixlaan).

A. Upgraden onderzoeksinfrastructuur;
B. Opzetten innovatiecluster (jaar 1);
C. Opereren innovatiecluster (jaar 2-4).
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