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uw subsidieaanvraag, ontvangen op 24-10-18
herziene verleningsbeschikking
Van Merksteijn Green Steelmill
RIG056

Geachte heer Haarman,
Op 24 oktober 2018, aangevuld per 17 december 2018, ontvingen wij uw aanvraag voor de Regionale
Investeringssteun Groningen 2018, versie 24 oktober 2018. Deze subsidieregeling wordt gefinancierd
door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Economic Board Groningen en de Provincie
Groningen, via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma. Op 22 maart 2019 hebben u subsidie verleend voor uw project.
Toelichting
Wij hebben bericht ontvangen van het Coördinatiepunt staatssteun van het Ministerie BZK dat de
melding van de aan u verleende subsidie niet binnen de gestelde termijn is gedaan in aanmeldingssysteem van de Europese Commissie zoals beschreven in artikel 11 aanhef onder a van de
AGVV 651/2014. Dit betekent dat wij een administratieve herstelprocedure moeten volgen. De subsidieverlening van 22 maart 2019 trekken wij bij deze in.
Met dit besluit verlenen u de subsidie van € 7.500.000,- met in achtneming van de gestelde deadlines
die voortvloeien uit artikel 11 aanhef onder a) van de Verordening (EU) Nr. 651/2014. Deze herziene
beschikking heeft voor de inhoud van uw project geen gevolgen. Onderstaande inhoud is onverminderd van kracht.
Doel project
Het doel van het project is het realiseren van een

abriek in de Eemshaven

Berekening subsidiebedrag
De subsidie wordt verleend op grond van de RIG 2018, versie 24 oktober 2018, artikel 2 lid 4 onder c.
De subsidiabele kosten zijn berekend op grond van de RIG 2018 artikel 6 lid 4. De subsidieverlening is
verder gebaseerd op artikel 36 van de AGVV 651/2014 en de wijzigingsverordening 2017/1084
d.d. 14 juni 2017. Op basis van de door u aangeleverde gegevens bij uw aanvraag hebben wij besloten de begrote subsidiabele kosten te bepalen op
Het subsidiebedrag is berekend
conform tabel 2 van de RIG 2018. Op basis hiervan verlenen wij u een subsidie van maximaal
€ 7.500.000,-. De berekening vindt u in bijlage II.
Regels en voorwaarden
Aan deze verleningsbeschikking zijn regels en voorwaarden verbonden. Deze zijn opgenomen in de
RIG 2018 en de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017. Het is van belang om hieraan te
voldoen om aanspraak te kunnen blijven maken op de subsidie.
Aanvullende voorwaarden
1.

2.

3.

4.

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.nl/RIG.
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,
Wij wensen u nogmaals veel succes met uw project.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
namens dezen,

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te
dienen bij:
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Postbus 610,
9700 AP Groningen
Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie
Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met
ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de
werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE I: Puntentoekenning
criterium

puntenscore

BIJLAGE II BEPALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG
In uw geval wordt de subsidie verleend op grond van de RIG 2018, (versie 24 oktober 2018) artikel 2
lid 4 onder a in combinatie met artikel 36 AGVV dat ziet op milieusteun. De subsidie mag niet meer
bedragen dan de geoorloofde steunruimte die in overeenstemming met artikel 36 van de
AGVV 651/2014 wordt bepaald. Uw onderneming wordt op grond van de MKB-toets volgens bijlage I
van de AGVV 651/2014 aangemerkt als grote onderneming.
Het subsidiepercentage is als volgt samengesteld:
Percentage
Subsidiabele kosten
10%
5%
0%
Totaal

Subsidiebedrag

€ 50.000.000,€ 50.000.000,€ 176.250.000,€ 276.250.000,-

€ 5.000.000,€ 2.500.000,€
0,€ 7.500.000,-

In de toelichting op artikel 5 van de RIG 2018, versie 24 oktober 2018 is beschreven op welke wijze
de hoogte van de subsidie berekend dient te worden. In dat geval moeten de in aanmerking komende kosten worden berekend volgens de fases I, II en III. Hieronder wordt per faseonderdeel uitgelegd
wat er getoetst is. De bevinding is in de rode tekst verwerkt.
Fase I – berekening van de maximale subsidie als gevolg van toepassing RIG 2018
a) allereerst wordt bepaald hoeveel punten een project scoort op basis van de scorelijst in tabel 1 van bijlage 2. Uw project heeft een score van punten behaald.
b) voor projecten die zestig punten of meer scoren wordt vervolgens bepaald hoeveel de subsidiabele kosten bedragen op grond van artikelen 5, 6 en 7. De subsidiabele kosten van uw
project bedragen € 276.250.000,- .
c) daarna wordt bepaald welk percentage subsidie zou kunnen worden verleend op basis van
onderstaande tabel 2 in bijlage 2.
Tabel 2 Scores en daarbij behorende percentages: grote onderneming
projectscore
percentage van de subsidiabele kosten
over de eerste € 50
mln.

over het meerdere tussen
€ 50 mln. en € 100 mln.

over het meerdere boven
€ 100 mln.

80 of meer

10%

5%

nvt

70 t/m 79

9%

4,5%

3,06%

60 t/m 69

8%

4%

2,72%

0 t/m 60

nvt

nvt

nvt

Voor uw project is de berekening van het subsidiebedrag in fase I als volgt:
Percentage Subsidiabele kosten
Subsidiebedrag
10%
5%
0%
Totaal

€ 50.000.000,€ 50.000.000,€ 176.250.000,€ 276.250.000,-

€ 5.000.000,€ 2.500.000,€ 7.500.000,-

d) de rekensom ‘subsidiabele kosten vermenigvuldigd met percentage’ leidt tot een subsidiebedrag. Het subsidiebedrag op grond van de RIG 2018, versie 24 oktober 2018 komt op €
7.500.000,-.
e) door toetsing of dit bedrag moet worden aangepast op grond van lid 5 of lid 6 van de RIG
2018 wordt het maximale subsidiebedrag berekend.
• op grond de RIG 2018 artikel 5 lid 5: conclusie de subsidiabele kosten bedragen 276.250.000
en komen boven de € 100 mln. Dit bedrag behoeft niet te worden aangepast.
• op grond de RIG 2018 artikel 5 lid 6: cumulatie met andere steun is toegestaan, mits wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel 8 van AGVV. Er is geen sprake van cumulatie met andere
steun. Dit bedrag hoeft niet te worden aangepast.

Fase II – maximale steunruimte als gevolg van toepassing AGVV nr. 651/2014
f) op grond van de AGVV wordt de maximale steunintensiteit conform artikel 36 voor uw project bepaald.
De maximale steunintensiteit op grond van de AGVV conform artikel 36 voor grote ondernemingen is 45% van de in aanmerking komende kosten.
g) op grond van de AGVV worden de in aanmerking komende kosten conform artikel 36 voor
uw project bepaald.
De in aanmerking komende kosten bedragen € 25.100.000,-. Dit is mede gebaseerd op het
staatssteunadvies van de onafhankelijke deskundige Lysias.
h) de rekensom ‘in aanmerking komende kosten vermenigvuldigd met steunintensiteit’ leidt
tot de maximale steunruimte.
De subsidiabele kosten zijn gelijk aan de in aanmerking komende kosten. De toepassing van
het toegestane maximum van 45% op de in aanmerking komende kosten ad € 25.100.000,zou uitkomen op een subsidiebedrag € 11.295.000,-.

Fase III – bepalen maximale subsidie
De toe te kennen subsidie wordt bepaald op het laagste bedrag van de berekeningen onder Fase I
respectievelijk Fase II. Bij de subsidievaststelling worden dezelfde fasen doorlopen om te komen tot
het maximaal vast te stellen subsidiebedrag.
Van fase I en fase II is het bedrag van fase I het laagste subsidiebedrag. Het bedrag van € 7.500.000,is het subsidiebedrag dat wordt verleend.

BIJLAGE II:

BEREKENING TE VERLENEN SUBSIDIE

Kostenbegroting:
Aangevraagde kosten

KOSTENSOORT

TOTAAL

Niet-subsidiabele kosten
Subsidiabele kosten¹

€ 276.250.000,-

€ 0,-

€ 276.250.000,-

Berekening subsidie:
Voor uw project is de berekening van het subsidiebedrag in fase I als volgt:
Percentage Subsidiabele kosten
Subsidiebedrag
10%
5%
0%
Totaal

€ 50.000.000,€ 50.000.000,€ 176.250.000,€ 276.250.000,-

€ 5.000.000,€ 2.500.000,€ 7.500.000,-

Op grond van artikel 5 lid 4 bedraagt de maximaal te verlenen subsidie € 7.500.000,N.B.: De hierboven genoemde verleende subsidie is het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen. Het definitief vast te stellen subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan de verleende subsidie.
¹ Toelichting niet subsidiabele kosten:
N.v.t.

Bijlage III: INFORMATIE OVER DE VERVOLGPROCEDURE
Uitvoeringstermijn van uw project
U heeft vanaf de dagtekening van deze verleningsbeschikking
36 maanden de tijd om uw project te voltooien en de gerealiseerde capaciteit in gebruik te nemen. Dit
noemen wij de realisatietermijn. Uw vaststellingsverzoek moet binnen 13 weken na afloop van de
realisatietermijn bij ons binnen zijn. U kunt vragen om verlenging van deze termijnen. Vermeldt u
hierbij de reden van de vertraging en hoeveel tijd u nog nodig denkt te hebben. Op basis daarvan zullen wij uw verzoek beoordelen.
Wijziging(en) in uw project
Grote wijzigingen in uw project dient u vooraf schriftelijk aan ons te melden. In overleg met u bekijken
wij in hoeverre de wijziging gevolgen heeft voor de verleningsbeschikking.
Rapportages
U dient jaarlijks te rapporteren over uw project. Voor het rapportagemoment houden wij de dagtekening van deze verleningsbeschikking (briefnummer ) aan. Deze rapportage dient jaarlijks één maand na
deze datum bij ons binnen te zijn. De inhoudelijke verplichting van de rapportage kunt u vinden op
www.snn.nl/RIG.
Uw voorschot- of vaststellingsverzoek
Verzoek om voorschot
U kunt een voorschot op uw subsidie aanvragen op grond van artikel 13 van de regeling en het Uitvoeringsbesluit RIG 2018. Het voorschotformulier kunt u downloaden op www.snn.nl/RIG. In het
formulier staat aangegeven welke bijlagen u moet meesturen. Houd er rekening mee dat u na het
eerste startvoorschot enkel aanspraak kunt maken op een vervolgend voorschot door indiening van
een voortgangsrapportage. Op basis van de gerapporteerde inhoudelijke en financiële voortgang van
uw project wordt de hoogte van een (mogelijk) volgend voorschot bepaald.
Einddeclaratie/verzoek om vaststelling
Voor de einddeclaratie, de zogenoemde vaststelling van de subsidie, maakt u gebruik van het vaststellingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden op www.snn.nl/RIG. In het formulier staat aangegeven welke bijlagen u moet meesturen.
Bij uw vaststelling controleren wij of uw project is uitgevoerd is zoals u heeft aangegeven in uw aanvraag en conform de voorwaarden van de RIG 2018. Het kan voorkomen dat wij uw vaststellingsverzoek aanvullend laten beoordelen door onze eigen accountant. Deze accountant zal bij u ter plaatse
een verificatiecontrole uitvoeren. Vanzelfsprekend vindt de planning van deze controle plaats in overleg met u. Hierna stellen wij de definitieve hoogte van uw subsidie vast en wikkelen wij uw subsidie financieel af.

