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Geachte heer Compagne, 
 
Op 22 december 2016 ontvingen wij uw complete aanvraag voor de Regionale Investeringssteun 
Groningen 2017 (RIG 2017). Deze subsidieregeling wordt gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken, de Economic Board Groningen en de Provincie Groningen, via het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma. Graag laten wij 
u weten dat wij u subsidie verlenen voor uw uitbreidingsproject. 
 
Het project betreft investeringen in een nieuwe installatie en daarmee samenhangende civiele 
werkzaamheden, benodigd om groene CO2 te kunnen injecteren in het bestaande productieproces 
van BioMCN. Zodoende wordt een nieuwe processtap aangetakt. Hiernaast investeert Firma Linde in 
twee CO2 opslagtanks van elk 60kton die BioMCN middels operational lease gaat huren. Deze kosten 
zijn door u niet opgenomen in het RIG-project.  
 
Berekening subsidiebedrag 
Op basis van de door u aangeleverde gegevens bij uw aanvraag hebben wij besloten de begrote 
subsidiabele kosten te bepalen op € 1.227.811,79. Het toepasselijke subsidiepercentage is 9. De 
totstandkoming van dit subsidiepercentage vindt u in bijlage I. Op basis hiervan verlenen wij u een 
subsidie van maximaal € 110.503,06. De berekening van de subsidie vindt u in bijlage II. 
 
Regels en voorwaarden  
Aan deze verleningsbeschikking zijn regels en voorwaarden verbonden. Deze zijn opgenomen in de 
RIG 2017 en de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Het is van belang om hieraan 
te voldoen om aanspraak te kunnen blijven maken op de subsidie.  
 
Staatssteun 
Op basis van uw aanvraag zijn wij tot het oordeel gekomen dat de verstrekking van subsidie aan het 
project leidt tot staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De subsidie kan echter als geoorloofde staatssteun worden verleend op grond 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 187/1, hierna: AGVV). De te subsidiëren activiteiten vallen onder 
artikel 36 van de AGVV “Steun voor milieubescherming”. 
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Overeenkomstig Europese regelgeving zullen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening de 
naam van uw onderneming en het toegekende subsidiebedrag melden aan de Europese Commissie 
en publiceren in een openbaar register.  
 
Aanvullende voorwaarden 
Om voor een tweede voorschot, daaropvolgende voorschotten en slotbetaling in aanmerking te 
komen, dient u de volgende stukken te overleggen: 

 Een kopie van de door beide partijen getekende ‘Agreement for supply of liquid Bio-CO2’ 
tussen BioMCN B.V. en Linde Gas Benelux B.V.  

 
Daarnaast dient u te voldoen aan deze aanvullende voorwaarden: 

 Uiterlijk binnen 3 maanden na afgifte van de verleningsbeschikking dient een kopie van de 
door beide partijen getekende ‘Agreement for supply of liquid Bio-CO2’ tussen BioMCN B.V. 
en Linde Gas Benelux B.V. bij het SNN in bezit te zijn. 

 Indien u bij de uitvoering van uw project een bouwbord plaatst, dan moet het volgende op 
het bouwbord worden vermeld: “dit project wordt medegefinancierd door het ministerie 
van EZ, Economic Board Groningen en de Provincie Groningen via het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma”. 
Tevens moeten de logo’s van het ministerie van EZ, Economic Board Groningen, de 
provincie Groningen en SNN op het bouwbord worden vermeld. Deze logo’s kunt u hier 
vinden: http://www.snn.eu/rig. 

 
Informatie over het vervolg 
In bijlage III staat informatie over de uitvoeringstermijn, een wijziging in uw project, 
rapportageverplichtingen, een verzoek om voorschot en verzoek om vaststelling. Meer informatie 
kunt u vinden op de website www.snn.eu/rig. 
 
Werkvoorschot 
Het  eerste voorschot van € 22.100,61 zijnde 20% van de maximaal verleende subsidie, zal 
binnenkort aan u worden overgemaakt. Het bedrag wordt overgemaakt op IBAN: 
NL73ABNA0433973269  t.n.v. BioMethanol Chemie Nederland B.V. 
 
Indienen van bezwaar 
Tegen ons besluit kunt u bezwaar indienen. Onderaan deze brief staat uitgelegd hoe u dit kunt 
doen. 
 
Contact 
Bij vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag, Marit 
den Ouden. Wij wensen u alvast veel succes met uw project. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
namens het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
 

 
Henk Emmens 
Hoofd Dienstverlening SNN 
 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen de 
termijn van zes weken, die begint te lopen na de dag van verzending, door ons zijn ontvangen. Dit 
bezwaarschrift moet opgestuurd worden naar het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 779, 9700 AT te Groningen.  

 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
a) de naam en het adres van de indiener; 
b) de dagtekening; 
c) een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en het projectnummer; 
d) de (aankondiging van de) gronden van het bezwaar. 
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