
Gestelde vragen tijdens informatieavond op 6 juni 2018  

over Bedrijvenregeling Dutch Techzone 2018 

 

Subsidie aanvragen 

1. Stel ik maak een foutje in de QuickScan, word ik daar dan op afgerekend bij de 

subsidieaanvraag? 

Nee, de QuickScan is puur voor jezelf om te kijken of je investering in aanmerking 

komt voor de subsidie.  

 

2. Is er een maximaal aantal subsidies dat je kunt aanvragen? 

Binnen Bedrijvenregeling Dutch Techzone 2018 kun je of de RID- of de APR-regeling 

aanvragen. Niet allebei. Naast de DTZ2018-subsidie kun je in principe wel in 

aanmerking komen voor andere subsidies. Dit ‘bijt’ elkaar niet, mits de grenzen van 

de maximaal toelaatbare steun op grond van de Europese Verordeningen niet wordt 

overschreden. 

 

3. Als je eigen administratie voor wat betreft de kosten voor R&D niet zo geordend is, 

dat je dit in één rapport kunt presenteren, kun je dan wel de subsidieaanvraag 

doen? 

Ja, dan kan. Je moet je motivatie zo goed mogelijk indienen en eventuele uitdraaien 

en/of facturen uit de administratie bijvoegen. Hoe sterker de motivering en 

onderbouwing hoe dichter u bij de 5 punten zult komen. 

 

4. Kom ik in aanmerking voor subsidie wanneer we intern al voorwerk hebben gedaan 

voor het realiseren van een project?  

Wanneer er geen verplichtingen met derden zijn aangegaan voor het betreffende 

project, kun je nog wel in aanmerking komen voor de subsidie. Heb je bijvoorbeeld al 

een koopcontract getekend, dan is de subsidie niet meer mogelijk.  

5. Waarom is dat? 

In de Europese verordening staat dat de subsidie moet stimuleren om een project te 

starten. Als zonder subsidie al is gestart, is stimuleren niet meer nodig.  

 

6. Kunnen we het plan laten toetsen?  

Nee. Wel kun je vooraf gebruikmaken van het spreekuur van de gemeente. Belangrijk 

in het plan is dat je zelf motiveert waarom je de subsidie nodig hebt en dat je de 

commissie overtuigt.  

  



7. Kunnen twee verschillende bedrijven op hetzelfde doel subsidie aanvragen? 

Dat kan, maar het bedrijf dat de kosten maakt en betaald krijgt de subsidie 

uitgekeerd. Wel kunnen de bedrijven complementair aan elkaar voor verschillende 

investeringen voor hun eigen deel subsidie aanvragen en verkrijgen. 

 

8. Wanneer een bedrijf een innovatie heeft en een ander bedrijf innoveert door de 

innovatie van het eerste bedrijf, kunnen ze dan beide in aanmerking komen voor 

subsidie?  

Ja, dat kan als ieder voor haar eigen deel een aanvraag indienen. 

 

9. Kan ik subsidie via Bedrijvenregeling Dutch TechZone krijgen wanneer ik mijn 

omzet alleen in mijn eigen gemeente behaal? 

Nee, een van de voorwaarden is dat 50% van de omzet buiten het werkingsgebied, 

dus buiten de drie gemeenten wordt gemaakt. 

 

10. Wie zitten in de beoordelingscommissie? 

Die bestaat uit ondernemers, mensen van kennisinstellingen, provincie Drenthe en 

het ministerie van Economische Zaken. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de 

leden aangesteld. De commissie functioneert op basis van een door Gedeputeerde 

Staten vastgesteld reglement.  

 

11. Is er wel voldoende technische kennis bij SNN om aanvragen voor technische 

projecten goed te kunnen beoordelen? 

Mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld als SNN twijfelt of de kennis niet in huis heeft, dan 

schakelen we externe beoordelaars in om aanvragen en/of afrekeningen te 

beoordelen.  

 

12. Zijn er veel projectaanvragen afgewezen in 2017 omdat het geld op was? 

Nee, er zijn geen aanvragen afgewezen omdat het geld op was. Wel omdat de 

aanvragen niet de minimale puntenscore behaalden.  

 

13. Hoeveel aanvragen verwacht SNN voor Bedrijvenregeling DTZ2018? 

Daar hebben we geen idee van.  

 

14. Wanneer je je eigen machines bouwt in je eigen productieproces, is het bedrijf dan 

een HTSM?  

In principe opereren alle bedrijven die machines maken waar een stekker aan zit 

binnen de prioritaire sector HTSM.  

 

Arbeidsplaatsenregeling 

15. Hoe wordt het aantal arbeidsplaatsen geteld? 



De verzamel loonstaat is de nulmeting. Aan het eind van het project gaan we 

opnieuw tellen. Het gaat om de netto toename in die periode.  

Detachering telt niet mee. Op deze manier wordt uw score op het criterium 

arbeidsplaatsen bepaald. Voor de subsidiabele arbeidsplaatsen binnen de APR geldt: 

alleen nieuwe arbeidsplaatsen voor 32 uur per week en een contractduur van twee 

keer 12 maanden voor € 5.000,-- subsidie in aanmerking komen. 

 

16. Onze vestiging in Eindhoven groeit met 20 fte. Telt dat mee? 

Nee, het aantal nieuwe arbeidsplaatsen moet een gevolg zijn van een investering in 

de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen.  

 

17. Als ik 15 mensen aanneem voor 24 uur per week, krijg ik dan subsidie?  

Nee. De APR geldt alleen voor nieuwe arbeidsplaatsen van elk minimaal 32 uur per 

week. Lees de bijlage van de regeling goed door. Daarin staat precies beschreven 

welke voorwaarden aan een nieuwe arbeidsplaats worden gesteld. 

 

18. Wanneer parttime medewerkers fulltime gaan werken, telt dat dan mee voor de 

Arbeidsplaatsenregeling?  

Dit kan wel meetellen voor het bepalen van de punten voor Regionale Investering 

Drenthe (RID) en Arbeidsplaatsenregeling (APR). Voor de APR komen alleen nieuwe 

arbeidsplaatsen voor de € 5.000,-- per arbeidsplaats in aanmerking.  

 

Afhandeling 

19. Ontvangen de bedrijven die een aanvraag hebben gedaan tijdens de tenderperiode 

pas in februari 2019 uitsluitsel over hun aanvraag?  

SNN beoordeelt de aanvragen zo spoedig mogelijk en stuurt deze meteen door naar 

de beoordelingscommissie. We hopen dit op 2 oktober al klaar te hebben, maar of dit 

lukt weten we niet. Als we op 1 oktober nog 50 aanvragen ontvangen, moeten we 

eerst die beoordelen, alvorens we naar de commissie kunnen en duurt het ook langer  

eer we alle aanvragers kunnen informeren.  

 

20. Krijg je de subsidie in een keer uitbetaald of in delen? 

Voor de RID ontvang je na beschikking 20% startgeld. Daarna kun je voorschotten 

aanvragen, welke gebaseerd zijn op de werkelijk gedane investeringen, tot maximaal 

80% van de subsidie. De laatste 20% moet je eerst zelf betalen en krijgt u daarna van 

SNN uitbetaald.   

Voor de APR ontvang je 80% startgeld.  

 

21. Stel ik ontvang subsidie voor mijn middelgrote bedrijf en mijn bedrijf verandert 

door een joint venture in een groot bedrijf. Verandert mijn toegekende subsidie 

dan?  

Dit kan. De definitieve omvang wordt volgens de Europese verordening: “bepaald bij 

het sluiten van de rekening”. Wel is het zo dat de situatie ten minste twee volledige 



boekjaren moet hebben bestaan. Stel dat u in het begin van het project al een joint 

venture aangaat en u rekent na 36 maanden af, dan kan het zijn dat de nieuwe 

situatie reeds twee boekjaren bestaat. U wordt dan afgerekend op die nieuwe 

situatie. 

 

Startdatum project 

22. Mag je pas na 1 oktober starten met de realisatie van de investering/ van het 

project?  

Je mag hiermee starten wanneer je aanvraag compleet is ingediend en u van SNN 

bericht heeft gehad dat uw aanvraag compleet is.  

 

23. Is er een uiterste startdatum voor je project? 

Nee, die is er niet. Echter moet u het project wel uitvoeren zoals beschreven in uw 

aanvraag. Doorgaans betekent dit: op korte termijn starten Daarna moet het project 

binnen 36 maanden uitgevoerd en in gebruik zijn.  


