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Excellentie, 
 

1. DE PROCEDURE 

(1) Op 28 juni 2013 stelde de Commissie de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 
2014-20201 (hierna "de richtsnoeren" genoemd) vast. Overeenkomstig punt 178 van die 
richtsnoeren dient iedere lidstaat, overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "VWEU" genoemd), bij de 
Commissie aanmelding te doen van één regionale-steunkaart die geldt van 1 juli 2014 tot 
en met 31 december 2020. In overeenstemming met punt 179 wordt de goedgekeurde 
regionale-steunkaart in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en zal 
deze integrerend deel uitmaken van de richtsnoeren.  

(2) Bij elektronische aanmelding van 18 juli 2014, diezelfde dag door de Commissie 
geregistreerd, hebben de Nederlandse autoriteiten een voorstel voor de Nederlandse 
regionale-steunkaart voor de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2020 correct 
aangemeld. 

2. BESCHRIJVING VAN DE AANGEMELDE REGIONALE-STEUNKAART 

(3) In hun aanmelding stellen de Nederlandse autoriteiten voor om zeven niet vooraf 
vastliggende steungebieden onder c) met een totaal bevolkingsaantal2 van 1 254 830 

                                                 
1 PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1. 
2  Alle bevolkingscijfers in dit document betreffen de ingezeten bevolking van Nederland in 2013 (bron: 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)). 
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inwoners, of 7,478% van de nationale bevolking van 16 779 575 inwoners, aan te wijzen 
als voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 in aanmerking komend 
voor regionale steun op grond van de afwijking van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 
Elk van deze zeven niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) wordt voorgesteld 
overeenkomstig criterium 1 van punt 168 van de richtsnoeren. De Nederlandse autoriteiten 
stellen in al deze gebieden voor grote ondernemingen een maximale steunintensiteit van 
10% voor. 

(4) Tabel 1 geeft de lijst van voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) die 
volgens Nederland voldoen aan de voorwaarden van criterium 1 van punt 168 van de 
richtsnoeren, samen met de maximale steunintensiteit voor grote ondernemingen die voor 
elk van deze regio's wordt voorgesteld. De tabel geeft ook het totale bevolkingsaantal voor 
elk van de voorgestelde gebieden. 

Tabel 1: Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op grond van 
criterium 1 

Naam voorgesteld gebied NUTS 3-
code 

Naam betrokken NUTS 3-gebied Bevolking 
gebied 

Maximale 
steun-

intensiteit 
NL111 Oost-Groningen (gedeeltijk) 
NL112 Delfzijl en omgeving (gedeeltelijk) 

Groningen 

NL113 Overig Groningen (gedeeltelijk) 
405 775 10% 

Drenthe 1 NL131 Noord-Drenthe (gedeeltelijk) 130 685 10% 
NL132 Zuidoost-Drenthe (gedeeltelijk) Drenthe 2 
NL133 Zuidwest-Drenthe (gedeeltelijk) 

197 135 10% 

Zuidoost-Friesland NL123 Zuidoost-Friesland (gedeeltelijk) 156 090 10% 
Flevoland NL230 Flevoland (gedeeltelijk) 126 210 10% 
Achterhoek NL225 Achterhoek (gedeeltelijk) 126 065 10% 
Groot-Rijnmond NL339 Groot-Rijnmond (gedeeltelijk) 112 870 10% 

Totaal 1 254 830  

(5) Voor vier van deze zeven voorgestelde gebieden (Groningen, Drenthe 2, Flevoland en 
Groot-Rijnmond) stelde Nederland delen van LAU 2-gebieden voor op grond van 
voetnoot 74 van de richtsnoeren. In het geval van Nederland gaat het bij het LAU 2-
niveau om het gemeentelijke niveau. Om de delen van het LAU 2-gebied af te bakenen, 
heeft Nederland gebruikgemaakt van de bestuurlijke onderverdeling "Buurtcode". Tabel 2 
geeft de lijst van gedeeltelijk voorgestelde LAU 2-gebieden. 

Tabel 2: Lijst gedeeltelijk voorgestelde gemeenten, met hun totale bevolking en de 
bevolking van het voorgestelde deel 

Naam voorgesteld 
gebied 

NUTS 3-
code 

Naam gemeente Totale 
bevolking 

Voorgestelde 
bevolking 

Groningen NL113 Groningen 195 418 50 435 
Drenthe 2 NL132 Emmen 108 392 50 010 
Flevoland NL230 Almere 195 213 50 435 
Groot-Rijnmond NL339 Rotterdam 616 294 112 870 

(6) Nederland heeft bevestigd dat de in tabel 1 weergegeven voorgestelde maximale 
steunintensiteiten de intensiteiten zijn die gelden voor investeringen door grote 
ondernemingen. Die intensiteiten kunnen worden verhoogd met maximaal 10 
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procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met maximaal 20 procentpunten voor 
kleine ondernemingen3. De verhoogde maximale steunintensiteiten voor kleine en 
middelgrote ondernemingen gelden echter alleen voor projecten met maximaal 50 miljoen 
EUR in aanmerking komende uitgaven.  

3. BEOORDELING 

(7) Overeenkomstig bijlage I bij de richtsnoeren kan Nederland gebieden waarin maximaal 
7,50% van zijn totale nationale bevolking woont, aanwijzen als vooraf vastliggende 
steungebieden onder c) die voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 
voor regionale steun op grond van de afwijking van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, in 
aanmerking komen. 

(8) Zoals in de hierna volgende beoordeling nader wordt uiteengezet, worden bij de door 
Nederland aangemelde regionale-steunkaart alle voorwaarden van de richtsnoeren in acht 
genomen. 

3.1. Voorstel lijst niet vooraf vastliggende steungebieden op grond van artikel 107, 
lid 3, onder c)  

(9) De niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) die Nederland voorstelt, hebben in 
totaal 1 254 830 inwoners, of een aandeel van 7,478 % van het totale nationale 
bevolkingsaantal. Dit percentage overschrijdt het in bijlage I van de richtsnoeren aan 
Nederland toegewezen maximale bevolkingsaandeel niet.  

(10) Of dit criterium van het bevolkingsaandeel in acht wordt genomen, wordt bepaald op basis 
van de recentste gegevens (2013) over de totale ingezeten bevolking van de betrokken 
gebieden zoals die voor de betrokken geografische niveaus beschikbaar zijn. Dit is in 
overeenstemming met de in punt 170 van de richtsnoeren geformuleerde voorwaarde. 

(11) Wanneer niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) worden voorgesteld die niet als 
volledige NUTS 3-gebieden of eilanden zijn afgebakend, is in punt 169 van de 
richtsnoeren bepaald dat het bij het begrip "aangrenzende gebieden" in de regel gaat om 
volledige LAU 2-gebieden of een groep van volledige LAU 2-gebieden die een 
administratieve grens met een ander LAU 2-gebied uit die groep delen. In het geval van 
Nederland gaat het bij het LAU 2-niveau om het gemeentelijke niveau. Volgens 
voetnoot 74 bij de richtsnoeren kan de lidstaat niettemin delen van een LAU 2-gebied 
aanwijzen, mits het bevolkingsaantal van het betrokken LAU-gebied het volgens criterium 
1 voor aangrenzende gebieden vereiste minimumbevolkingsaantal overschrijdt zoals 
aangegeven in punt 168 van de richtsnoeren en mits het bevolkingsaantal van de delen van 
dat LAU-gebied ten minste 50% bedraagt van het vereiste minimumbevolkingsaantal. 
Nederland heeft in vier gevallen (zie tabel 2) gebruikgemaakt van voetnoot 74 van de 
richtsnoeren. Elk van de gedeeltelijk voorgestelde gemeenten heeft een totale bevolking 
die meer bedraagt dan het op grond van criterium 1 voor aangrenzende gebieden vereiste 
minimumbevolkingsaantal van 100 000 inwoners, en het voorgestelde gedeelte heeft een 
bevolking van meer dan 50% van dit minimumbevolkingsaantal van 100 000 inwoners 
(d.w.z. meer dan 50 000 inwoners), hetgeen in overeenstemming is met punt 169 en 
voetnoot 74 van de richtsnoeren.  

                                                 
3  In de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). 
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(12) Nederland stelt zeven niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voor op grond van 
criterium 1 van punt 168 van de richtsnoeren. Volgens punt 168 van de richtsnoeren kan 
een lidstaat op grond van criterium 1 aangrenzende gebieden van ten minste 100 000 
inwoners in NUTS 2- of NUTS 3-gebieden aanwijzen als niet vooraf vastliggend 
steungebied onder c) indien daar het bbp per hoofd van de bevolking ten hoogste het EU 
27-gemiddelde bedraagt of het werkloosheidscijfer daar ten minste 115% van het 
landelijke gemiddelde beloopt.  

(13) Elk van de gebieden die de Nederlandse autoriteiten op grond van criterium 1 als niet 
vooraf vastliggend steungebied onder c) voorstellen, voldoet aan de voorwaarde van het 
minimumbevolkingsaantal voor de betrokken lidstaat en de voorwaarde betreffende het 
bbp en/of werkloosheidspercentage (zie tabel 3). Bovendien heeft de Commissie zich 
ervan kunnen vergewissen dat elk van de op grond van criterium 1 voorgestelde 
steungebieden onder c) bestaat uit aangrenzende LAU 2-gebieden, zoals vereist volgens 
punt 169 van de richtsnoeren (of delen van LAU 2-gebieden zoals vereist volgens 
voetnoot 74). 

Tabel 3: Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c), met voor elk gebied het 
bevolkingsaantal, bbp per hoofd van de bevolking en werkloosheidspercentage 

Naam voorgesteld 
gebied 

NUTS 3-
code 

Naam betrokken NUTS 3-gebied Bevolking 
gebied* 

Bbp 
EU 27=100 

U-Rate 
NL=100

NL111 Oost-Groningen (gedeeltijk) 72 132 

NL112 Delfzijl en omgeving (gedeeltelijk)  121** 

Groningen 

NL113 Overig Groningen (gedeeltelijk) 
405 775 

 119 

Drenthe 1 NL131 Noord-Drenthe (gedeeltelijk) 130 685 99  

NL132 Zuidoost-Drenthe (gedeeltelijk) 97 115 Drenthe 2 
NL133 Zuidwest-Drenthe (gedeeltelijk) 

197 135 
100**  

Zuidoost-Friesland NL123 Zuidoost-Friesland 
(gedeeltelijk) 156 090 100  

Flevoland NL230 Flevoland (gedeeltelijk) 126 210 96 125 

Achterhoek NL225 Achterhoek (gedeeltelijk) 126 065 100  

Groot-Rijnmond NL339 Groot-Rijnmond (gedeeltelijk) 112 870  132 

Totaal 1 254 830   

 *  totale ingezeten bevolking in het voorgestelde steungebied onder c) in 2013  
Bbp: bbp per hoofd van de bevolking in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, gemeten in koopkrachtstandaard (KKS), driejaarsgemiddelde 
voor 2008-2010 (EU 27 = 100,00%)  
EUROSTAT-gegevens per 1.7.2013 

 U-Rate: werkloosheidspercentage in NUTS 2- of NUTS 3-gebied, driejaarsgemiddelde voor 2011-2013 (landelijk gemiddelde = 
100,0%)  

 **: op NUTS 2-niveau 

3.2. Maximale steunintensiteiten 

(14) In de punten 174, 175 en 176 van de richtsnoeren is bepaald dat de steunintensiteit voor 
investeringen van grote ondernemingen in steungebieden onder c) niet meer dan 10% BSE 
mag bedragen in niet vooraf vastliggende steungebieden onder c). 

(15) Nederland stelt voor om de maximale steunintensiteit voor grote ondernemingen in alle 
niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) te beperken tot 10% BSE. Bijgevolg zijn 
de maximale steunintensiteiten voor regionale investeringssteun in steungebieden onder c) 
zoals Nederland die voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 heeft 
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aangemeld, in overeenstemming met de maximale steunintensiteiten die op grond van de 
richtsnoeren zijn toegestaan. 

3.3. Verhoogde steunintensiteiten voor het mkb 

(16) Overeenkomstig punt 177 van richtsnoeren kan deze maximale steunintensiteit worden 
verhoogd met maximaal 20 procentpunten voor kleine ondernemingen of met maximaal 
10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen. Deze verhoogde maximale 
steunintensiteiten voor het mkb zullen echter niet gelden voor steun aan grote 
investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 
50 miljoen EUR bedragen. 

3.4. Verdere toezeggingen van de Nederlandse autoriteiten 

(17) De Commissie neemt nota van de volgende toezeggingen die de Nederlandse autoriteiten 
in hun aanmelding hebben gedaan: 

a) de Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat alle voornemens om regionale 
steun toe te kennen overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU bij de Commissie 
zullen worden aangemeld, hetzij als steunregeling, hetzij als afzonderlijke 
aanmelding, tenzij een groepsvrijstellingsverordening van toepassing is; 

b) de Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat zij bij alle regionale 
investeringssteun de maximale steunintensiteiten van het betrokken gebied zoals die 
zijn vastgesteld op de door Commissie goedgekeurde en in het Publicatieblad van 
de Europese Unie bekendgemaakte regionale-steunkaart, in acht zullen nemen, en 

c) de Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat voor grote investeringsprojecten 
(in de zin van punt 20, onder l), van de richtsnoeren) de steunplafonds van het 
betrokken gebied zoals die op de door de Commissie in overeenstemming met deze 
aanmelding gepubliceerde regionale-steunkaart zijn vastgesteld, zullen worden 
aangepast overeenkomstig de formule in punt 20, onder c), van de richtsnoeren.  

3.5. Conclusie 

(18) Gelet op het bovenstaande concludeert de Commissie dat de regionale-steunkaart voor de 
periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 zoals die door Nederland is 
aangemeld, in overeenstemming is met de richtsnoeren. 

(19) De Commissie herhaalt dat de op de regionale-steunkaart aangegeven maximale 
steunintensiteiten alleen gelden voor investeringen die worden uitgevoerd in sectoren die 
binnen het toepassingsgebied van de richtsnoeren vallen, zoals omschreven in punt 10 van 
diezelfde richtsnoeren. Met name gelden deze steunplafonds alleen voor de verwerking en 
afzet van landbouwproducten voor zover dat is bepaald in de Richtsnoeren van de 
Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in 
plattelandsgebieden 2014-20204, of richtsnoeren die deze vervangen. 

                                                 
4  PB C 204 van 1.7.2014, blz. 1. 
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4. BESLUIT 

(20) Mitsdien heeft de Commissie besloten: 

- de regionale-steunkaart van Nederland voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 
december 2020 zoals die in de bijlage is uiteengezet, goed te keuren omdat deze 
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen 2014-2020;  

- de kaart als weergegeven in de bijlage bij dit besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekend te maken. De volledige tekst van deze brief in de authentieke 
taal zal worden bekendgemaakt op de internetsite: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

(21) Verzoeken met betrekking tot deze brief dienen bij aangetekend schrijven of bij faxbericht 
te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
1049 Brussel 
België 
Fax: +32-2 29 61242 
 
 

Met bijzondere hoogachting, 
 

Voor de Commissie 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicevoorzitter  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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BIJLAGE bij het besluit betreffende steunmaatregel SA.39108 

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 

(PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1) 

Nederland - Regionale-steunkaart van toepassing van 1 juli 2014 tot en met 31 december 
2020 

(Door de Commissie goedgekeurd op …) 

1 Van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 op grond van artikel 107, lid 3, onder c), 
VWEU voor steun in aanmerking komende regio's 

  Niet vooraf vastliggende steungebieden onder artikel 107, lid 3, onder c) 

NUTS 3-code LAU-code Naam Maximale steunintensiteit 
(geldend voor grote 
ondernemingen)° 

Groningen 

NL111 Oost-Groningen (gedeeltijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0003 Appingedam; 0007 Bellingwedde; 0037 Stadskanaal; 0047 Veendam; 0048 Vlagtwedde; 0765 Pekela; 1895 Oldambt; 
1987 Menterwolde. 

NL112 Delfzijl en omgeving (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0010 Delfzijl; 0024 Loppersum. 

NL113 Overig Groningen (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0005 Bedum; 0009 Ten Boer; 0017 Haren; 0018 Hoogezand-Sappemeer; 0022 Leek; 0025 Marum; 0040 Slochteren; 0053 
Winsum; 1651 Eemsmond; 1663 De Marne; 0014 Groningen (gemeente): (gedeeltelijk, alleen de volgende buurten: 
BU00140705 Peizerweg; BU00140800 Hoogkerk-Dorp; BU00140502 Euvelgunne; BU00140900 Oosterhoogebrug; 
BU00140902 Lewenborg-Noord; BU00140906 Beijum-West; BU00140802 Vierverlaten; BU00140804 Dorkwerd; 
BU00140904 Bovenstreek; BU00140908 Ruischerbrug; BU00140106 Hoendiep; BU00140205 Noorderhoogebrug; 
BU00140404 Damsterbuurt; BU00140501 Industriebuurt; BU00140505 Roodehaan; BU00140509 Woonschepenhaven; 
BU00140803 Leegkerk; BU00140905 Beijum-Oost; BU00140807 Zuidwending; BU00140207 Koningslaagte; 
BU00140806 De Held; BU00140907 Ulgersmabuurt; BU00140206 Universiteitscomplex; BU00140503 Middelbert; 
BU00140504 Engelbert; BU00140102 Friesestraatweg; BU00140300 West-Indische buurt; BU00140400 Gorechtbuurt). 

Drenthe 1 

NL131 Noord-Drenthe (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0106 Assen; 1699 Noordenveld; 1730 Tynaarlo. 

Drenthe 2 

NL132 Zuidoost-Drenthe (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0109 Coevorden; 0114 Emmen: (gedeeltelijk, alleen de volgende buurten: BU01140002 Zuidbarge; BU01140302 Foxel; 
BU01140304 Hoofdkanaal; BU01140702 Beekweg; BU01141003 Zandpol; BU01141107 Bargermeer industrieterrein; 
BU01140100 3e Kruisdiep; BU01140101 1e Kruisdiep; BU01140309 Verspreide huizen Emmer-Compascuum; 
BU01141100 Emmen Centrum; BU01141109 Delftlanden; BU01141308 Ermerveen; BU01142100 Nieuw-Schoonebeek; 
BU01143209 Verspreide huizen Weiteveen; BU01140109 Verspreide huizen Nieuw-Weerdinge; BU01140208 
Roswinkelerstraat; BU01140300 Emmer-Compascuum Centrum; BU01140301 Emmer-Erfscheidenveen; BU01140400 
Barger-Compascuum-Centrum; BU01140707 Verlengde Vaart; BU01141002 Westerse Bos; BU01140401 Scholtenskanaal; 
BU01140608 Langs de Vaart; BU01140803 Kloostermanswijk; BU01140807 Tuinbouwcentrum Klazienaveen; 
BU01140809 Verspreide huizen Klazienaveen; BU01140900 Zwartemeer-Centrum; BU01141004 Industrieterrein De 
Vierslagen; BU01141200 Parc Sandur; BU01142101 Westelijk Nieuw-Schoonebeek; BU01142109 Verspreide huizen 
Nieuw-Schoonebeek; BU01140004 Westenesch; BU01140106 Siepelveen; BU01140409 Verspreide huizen Barger-
Compascuum; BU01140500 Nieuw-Dordrecht; BU01140701 Amsterdamscheveld; BU01140708 Ericasestraat; 
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BU01140804 Dordse Dijk; BU01141000 Schoonebeek; BU01142102 Oostelijk Nieuw-Schoonebeek; BU01140206 Oude 
Schuttingskanaal; BU01140303 Oosterdiep; BU01140502 Oranjedorp; BU01140700 Erica-Centrum; BU01140709 
Verspreide huizen Erica; BU01140802 Barger-Oosterveen; BU01141001 Oosterse Bos en Middendorp; BU01140003 
Weerdinge; BU01140103 Achterdiep; BU01140104 Weerdingerkanaal; BU01140402 Verlengde-Oosterdiep; BU01140408 
Limietweg; BU01140504 Herenstreek; BU01140600 Nieuw-Amsterdam-Centrum; BU01140601 Barger-Erfscheidenveen; 
BU01141300 Veenoord; BU01143200 Weiteveen; BU01140009 Verspreide huizen overig dorpsgebied Emmen; 
BU01140102 Tramwijk; BU01140200 Roswinkel-Centrum; BU01140209 Verspreide huizen Roswinkel; BU01140503 
Vastenow; BU01140509 Verspreide huizen Nieuw-Dordrecht; BU01140609 Verspreide huizen Nieuw-Amsterdam; 
BU01140806 Derksweg; BU01140901 Kamerlingswijk; BU01140909 Verspreide huizen Zwartemeer; BU01141009 
Verspreide huizen Schoonebeek; BU01141309 Verspreide huizen Veenoord; BU01143201 Oost- en West-Weiteveen; 
BU01140000 Noordbarge). 

NL133 Zuidwest-Drenthe (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
1690 De Wolden; 0118 Hoogeveen; 0119 Meppel. 

Zuidoost-Friesland 

NL123 Zuidoost-Friesland (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0086 Opsterland; 0074 Heerenveen; 0090 Smallingerland; 0051 Skarsterlân. 

Flevoland 

NL230 Flevoland (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0995 Lelystad; 0034 Almere: (gedeeltelijk, alleen de volgende buurten: BU00340108 De Wierden; BU00340199 Verspreide 
Huizen Almere-Haven; BU00340201 Centrum Almere-Stad; BU00340276 Sallandsekant; BU00340372 De Vaart; 
BU00340699 Verspreide huizen Almere-Pampus; BU00340171 De Steiger; BU00340273 Hollandsekant; BU00340173 
Stichtsekant; BU00340272 Markerkant; BU00340405 Almeerderzand; BU00340421 Europakwartier West; BU00340473 
Lagekant; BU00340503 Nobelhorst; BU00340101 Centrum Almere-Haven; BU00340102 De Werven; BU00340107 De 
Gouwen; BU00340304 Molenbuurt; BU00340371 Poldervlak; BU00340472 Middenkant; BU00340499 Verspreide huizen 
Almere-Poort; BU00340103 De Hoven; BU00340105 De Grienden; BU00340106 De Marken; BU00340271 Randstad; 
BU00340305 Bouwmeesterbuurt; BU00340403 Homeruskwartier; BU00340423 Olympiakwartier West; BU00340471 
Hogekant; BU00340109 De Velden; BU00340215 Noorderplassen; BU00340299 Verspreide huizen Almere-Stad; 
BU00340399 Verspreide huizen Almere-Buiten; BU00340571 Twentsekant; BU00340599 Verspreide huizen Almere-Hout; 
BU00340274 Gooisekant; BU00340420 Europakwartier Oost; BU00340104 De Meenten; BU00340110 Overgooi; 
BU00340275 Veluwsekant; BU00340373 Buitenvaart; BU00340402 Columbuskwartier; BU00340422 Olympiakwartier 
Oost; BU00340301 Centrum Almere-Buiten). 

Achterhoek 

NL225 Achterhoek (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0222 Doetinchem; 1586 Oost Gelre; 1509 Oude IJsselstreek. 

Groot-Rijmond 

NL339 Groot-Rijnmond (gedeeltelijk) 10% 

Alleen de volgende delen van bovenstaand NUTS 3-gebied komen in aanmerking: 
0599 Rotterdam: (gedeeltelijk, alleen de volgende buurten: BU05991570 Charlois Zuidrand; BU05991571 Tarwewijk; 
BU05991572 Carnisse; BU05991573 Zuidwijk; BU05991574 Oud-Charlois; BU05991575 Wielewaal; BU05991576 
Zuidplein; BU05991577 Pendrecht; BU05991578 Zuiderpark; BU05991593 Heijplaat; BU05991692 Hoogvliet-Noord; 
BU05991699 Hoogvliet-Zuid; BU05992194 Waalhaven; BU05992196 Eemhaven; BU05992198 Waalhaven-Zuid; 
BU05992295 Vondelingenplaat; BU05992306 Botlek; BU05992307 Europoort; BU05992308 Maasvlakte; BU05990327 
Oud-Mathenesse; BU05991853 Spaanse Polder; BU05990328 Witte Dorp; BU05991926 Nieuw-Mathenesse; BU05991085 
Katendrecht; BU05991017 Kop van Zuid). 
°  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven niet meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond 

verhoogd met 10 procentpunten voor middelgrote en 20 procentpunten voor kleine ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). 
Voor grote investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen EUR bedragen, wordt dit plafond 
overeenkomstig punt 20, onder c), van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 aangepast. 
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