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Uw subsidieaanvraag van 18 december 2020 voor uw project PHA2USE hebben wij op 18

december 2020 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een begrotings-projectsubsidie 2021-

2023 ter grootte van € 149.805,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het

provinciale doel: Innovatie: richting duurzaam en digitaal.

Met uw email van 13 januari 2021 heeft u op verzoek aanvullende gegevens verstrekt.

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 projectsubsidie 2021-2023 ter grootte van maximaal € 149.805,00 voor

uitvoering van uw project PHA2USE, waarbij de BTW niet subsidiabel is. 

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten

€ 119.844,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekening NL41

INGB 0651 0045 00. Dit bedrag wordt als volgt overgemaakt onder vermelding van verlening

PHA2USE:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen 30 dagen € 44.943,00

Medio juli 2021 € 24.967,00

Medio januari 2022 € 24.967,00

Medio december 2022 € 24.967,00

Overwegingen

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van:

 artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (hierna:

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
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Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L 187),

hierna te noemen: Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Dit houdt in dat uw subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en

derhalve is toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen

voor subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over

uw subsidie moet afleggen.

Het project wordt samen met de gemeente Rotterdam gefinancierd en derhalve zal deze

vrijgestelde steunmaatregel van gemeente en provincie gezamenlijk bij de Europese

Commissie ter kennisname worden aangeboden.

Activiteiten en prestaties

Met dit project draagt u bij aan onze beleidsprestatie: Transitie van de Greenports.

U levert de volgende prestaties op conform uw projectplan en begroting PHA2USE van 13 januari

2021:

Werkpakketten (1) Utilities en voorzieningen; (2) gebouwen en fundaties en (3) Begeleiding

en engineering
1. Realisatie van een gebouw met fundaties (te Dordrecht), met voorzieningen voor water,

elektriciteit en lucht, controle- en besturings- apparatuur en leidingen voor effluent,

koeling, proceswater, stroom- en condensaat.

2. Dit gebouw zal in gebruikt worden voor het huizen van een demo-installatie waarin

een aantal batches kunststof (PHA) geproduceerd zal worden uit organische

reststromen zoals zuiveringsslib en afvalwater;

3. De batches kunststof (PHA) zullen worden gebruikt om prototypen van producten te

produceren en te testen.

Alleen de afschrijvingskosten van gebruikte apparatuur, uitrusting en gebouwen

overeenstemmend met looptijd van het project worden als subsidiabele kosten beschouwd.

Ook realiseert u de volgende prestaties, zoals overeengekomen ontvangt u voor deze activiteiten

en te maken kosten geen subsidie maar maken deze activiteiten en te maken kosten deel uit van

uw eigen bijdrage:

a. Werkpakket (4) Business development Greenport West Holland

Middels onderstaande activiteiten spant u zich in voor een goede aansluiting is tussen

het PHA2USE project en de activiteiten die onderdeel maken van Greenport West-

Holland (GPWH). Alsmede voor het stimuleren van (toekomstig) gebruik van PHA in de

GPWH en benutting van afvalstromen uit de GPWH ten behoeve van de productie van

PHA.

Organisatie van een workshop over gebruik van PHA in de tuinbouw

i. Uitnodigen, in samenwerking met GPWH, van partijen uit die

producten ontwikkelen of afnemen voor de tuinbouwsector en die

hier in de toekomst PHA voor kunnen gebruiken, alsmede partijen

betrokken bij de productie of afname van zaadcoating.

ii. In kaart brengen, gebruik makende van het advies van de voor de

workshop uitgenodigde partijen, welke toepassingen (op korte en

lange termijn) technisch en/of commercieel het meest kansrijk zijn

voor toepassing van PHA in producten gebruikt in GPWH. En
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middels de workshop (potentiële) vraag- en aanbod-partijen voor de

PHA-markt met elkaar in contact brengen.

b. Inventariseren van afvalstromen uit de tuinbouwsector die potentie hebben

voor omzetting in PHA

c. Reguliere afstemming business development PHA2USE met expertgroep

Greenport West Holland

i. Formering van een expert groep bestaande uit vertegenwoordigers

van GPWH en partijen zoals omschreven onder 1.a.i .

ii. Organiseren van een overleg met de leden van de expertgroep,

minstens vier keer per jaar, waarin de marktkansen van diverse

applicaties voor de sector en grondstoffen uit de Greenport verder in

beeld gebracht worden. Kennis en ervaring opgedaan in de

overleggen met de expert groep worden gebruikt om het business

plan verder te ontwikkelen en prioriteiten te stellen.

d. Maken van een prototype van een afbreekbaar product voor de tuinbouw

branche

i. Keuze voor product/toepassing wordt gebaseerd op de resultaten

van het business development traject (prestatie 2.a en 2.c),

realiseren van een prototype voor minimaal één product/toepassing

die relevant is voor Greenport West-Holland en een grote potentie

heeft om een bijdrage te leveren aan de business case voor een full

scale PHA productie installatie.

ii. Ontwikkeling en testen van prototype worden uitgevoerd in

samenwerking met een applicatiepartner (producent of gebruiker

van de toepassing)

e. Afsluitende workshop over de potentie van PHA voor de tuinbouwsector

i. Organiseren van een afsluitende workshop worden gegeven waarin

de resultaten van het project en het prototype en de potentie ervan

voor Greenport West Holland wordt toegelicht.

ii. Uitnodigen, in samenwerking met GPWH, partijen zoals

omschreven onder 1.a.i

iii. Ontwikkelen van een roadmap, in samenwerking met GPWH,

betreffende de opschaling naar commerciële PHA productie en

toepassing van PHA in het Greenport West-Holland gebied.

Deliverables:

 Verslag workshop 2021: inventarisatie kansen, vraag en aanbod bij elkaar brengen

 Rapportage over business potentieel reststromen tuinbouwsector voor PHA

productie

 Prototype van een biologisch afbreekbaar product met business potentieel voor de

tuinbouwsector

 Verslagen van overleggen met de Greenport West Holland en expertgroep

 Verslag afsluitende workshop 2023

 Roadmap om in samenwerking met de applicatiepartner en GPWH te komen tot

commerciële verwaarding

De totale kosten van het project bedragen € 385.110,00. De gemeente Rotterdam en de

Provincie Zuid-Holland zijn cofinanciers in dit project. De bijdrage van de provincie bedraagt

conform uw aanvraag maximaal € 149.805,00 en komt overeen met 38,9% van de subsidiabele
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kosten. Deze subsidie bedraagt samen met de bijdrage van de gemeente Rotterdam maximaal

65% van de totale subsidiabele projectkosten.

Staatssteun

Voor het project en de activiteiten uit werkpakketten 1 t/m 4 zijn wij van mening  dat hier

sprake is van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waarop de staatssteunvrijstelling die

opgenomen is in artikel 25 van de AGVV van toepassing is. Het project en de activiteiten

onder de werkpakketten kunnen worden aangemerkt als industrieel onderzoek in de zin van

artikel 2, onder 85 van de AGVV. In artikel 25, derde lid, van de AGVV zijn de in aanmerking

komende kosten (subsidiabele kosten) aangegeven. Artikel 25 AGVV geeft in het vijfde lid

het bijbehorend steunpercentages voor deze categorie en in lid 6   de van toepassing zijnde

opslag van 15 procentpunten.

De algemene voorwaarden uit hoofdstuk I AGVV en de voorwaarden uit artikel 25 AGVV zijn

overeenkomstig van toepassing.

Kennisgeving

Deze beschikking en de beschikking van de gemeente Rotterdam wordt binnen 20

werkdagen na besluitvorming gezamenlijk door de provincie 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

Looptijd

De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 maart 2021 en worden afgerond op 30

december 2023.

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;

 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.
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A. Specifieke verplichtingen

 Overeenkomstig artikel 25, lid 6, onder b), ii) AGVV wordende

projectresultaten  ruim  verspreid.

 Jaarlijks dient u uiterlijk 30 oktober een tussenrapportage in te dienen waarin u

zowel inhoudelijk als financieel rapporteert over de stand van zaken van het

afgelopen kalenderjaar. De tussenrapportage zullen wij beoordelen.

B. 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.

C. 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.

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.

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/of niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de

AGVV.

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.

Wij stellen de subsidie vast op 38,9% van de werkelijke subsidiabele lasten met een maximum

van het verleende subsidiebedrag van € 149.805,00. Dit bedrag is exclusief BTW, indien u een

BTW-belaste entiteit bent, is eventueel inkoop BTW verrekenbaar voor u en dus niet subsidiabel.

c.
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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 kennisgeving 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 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  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.zuid-holland.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 PHA2USE.

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.
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