
RIG 2018 Besluit wijziging regeling

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 16 oktober 2018, nr. A.18, afdeling ECP,

dossiernummer K7603 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 

Gedurende het proces van het behandelen en beoordelen van projecten die zijn ingediend voor de

subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2018 (RIG2018) is geconstateerd dat er behoefte

bestaat aan het ondersteunen van nieuwe vestigers welke gebruik willen maken van het milieusteun-

kader. Om aan deze behoefte tegemoet te komen behoeft deze regeling een wijziging.

 

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 

BESLUITEN:

 
I. De subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2018 (RIG 2018) te wijzigen als volgt:

 

A. Artikel 2, eerste lid, wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

Deze regeling heeft tot doel om in de in bijlage 1 opgesomde gebieden in de provincie

Groningen:
1.

a. in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van de AGVV regionale investeringssteun

te verlenen aan ondernemingen, of

b. steun voor milieubescherming te verlenen aan grote ondernemingen waar regionale

investeringssteun niet mogelijk is.

B. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

In het vierde lid vervalt onderdeel c.1.

2. Onder vernummering van de leden 5 tot en met 7 in de leden 6 tot en met 8, wordt toege-

voegd een nieuw lid 5, luidende als volgt:

5. Voor grote ondernemingen in de Eemsdelta komen eveneens in aanmerking projecten

tot initiële investering ten behoeve van een vestigingsproject, fundamenteel wijzigings-

project dan wel uitbreidingsproject gericht op vergroening van een productieproces

waarvan de subsidiabele kosten onder artikel 14 van de AGVV € 1.000.000 of meer

bedragen en dat voldoet aan het bepaalde in artikel 36, 37 of 38 van de AGVV.

C. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

In het derde lid vervalt onderdeel d.1.

2. In het derde lid wordt onderdeel e verletterd tot onderdeel d.

3. Een vierde lid wordt toegevoegd, luidende als volgt:

4. Regionale investeringssteun wordt niet verstrekt aan ondernemingen voor het uitvoeren

van activiteiten in:

1. de ijzer- en staalindustrie,

2. de kolenindustrie,

3. de scheepsbouw,

4. de synthetische vezelindustrie,

5. de vervoerssector en de daarmee verband houdende infrastructuur,

6. De energieproductie, -distributie en -infrastructuur;

II. Dit besluit is niet van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit

besluit zijn aangevraagd, verleend of vastgesteld en op daarop betrekking hebbende bezwaar- of

beroepschriften.
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III. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 16 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, secretaris.
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