
 
 
 

 
 

Stichting Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
T.a.v. de heer A.C. van Oost 
Postbus 264  
7940 AG  MEPPEL 
  
  

 

Naam organisatie 
T.a.v. de heer Naam 
ADRES 
Postcode  PLAATSNAAM 

 

Ons kenmerk: 
UP-19-01849 

Datum: 
29-11-2019 

 

Onderwerp: 
Beschikking subsidieverlening voor project “NICE Matters” met projectnummer R012  
 

 
Geachte heer Van Oost, 
 
Op 1 oktober 2018, gecompleteerd op 5 juni 2019, heeft u bij de provincie Drenthe een 
volledige subsidieaanvraag ingediend voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP-
SNN). 
 
Aansluiting inhoud REP-programma 
Wij hebben uw project beoordeeld en geconcludeerd dat: 
1. Het project bijdraagt aan de hoofddoelstelling van het programma, namelijk het 

versterken van kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-
Nederland, door het stimuleren van kansrijke sectoren; 

2. Het project aansluit bij de agenda’s van het nationale topsectorenbeleid, in het bijzonder 
de topsector Energie; 

3. Circulaire economie een maatschappelijk zeer relevant en voor Noord-Nederland 
kansrijk thema is. 

 
Besluit 
Wij hebben op 9 juli 2019 een positief besluit genomen op uw aanvraag en verlenen aan 
Stichting Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie voor uw project ‘NICE Matters’ 
eenmalig een subsidie van maximaal € 1.000.000,00 uit REP-SNN middelen. Dit is een 
bijdrage in de totale begrote subsidiabele projectkosten van € 2.000.223,00 op basis van uw 
ingediende aanvraag. Op uw project is de Verordening REP-SNN van toepassing en de 
specifieke verplichtingen die in deze verleningsbeschikking staan vermeld. 
 
Projectperiode 
U heeft aangegeven dat het project zal starten op 1 oktober 2018 en dat de einddatum van 
uw project 31 december 2022 is. Op de einddatum dient uw project fysiek voltooid te zijn 
en/of moeten alle projectactiviteiten volledig zijn uitgevoerd. 
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Projectomschrijving 
Het project betreft het opzetten en uitbouwen van het Innovatiecluster Noordelijk 
Innovatielab Circulaire Economie (NICE). NICE staat voor het versnellen van de transitie naar 

een circulaire economie in Noord-Nederland. Na de kwartiermakersfase is gebleken dat de 
formule aanslaat bij het Drentse bedrijfsleven. De eerste resultaten en effecten vragen om 
een volgende en nieuwe stap in de ontwikkeling van NICE: van pionieren naar 
professionaliseren. Het project is erop gericht de kwartiermakersfase om te zetten in een 
periode van structurele uitbouw in Drenthe met verbinding naar Groningen en Fryslân.  

 
Doel van het project is het versterken van de economische infrastructuur door 
innovatieprojecten aan te jagen en uit te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan 
het creëren van een nieuwe markt op het gebied van circulaire economie in Drenthe en 
Noord-Nederland. 
 
De economische infrastructuur wordt versterkt door acht circulaire innovatietrajecten aan 
te jagen en uit te voeren. Gelijktijdig werken MBO- en HBO-studenten via NICE aan 
voorbeeldprojecten en ontwikkelen zich daarmee tot de jong professionals die nu al nodig 
zijn voor het in de praktijk brengen van circulaire innovaties. Opgedane kennis en ervaring 
worden beschikbaar gemaakt voor het bedrijfsleven en andere betrokken partijen. Een 
kennisdatabase zal dat publiek toegankelijk maken. Hiermee kunnen vakmensen opgeleid 
worden en de toegepaste innovaties herhaald en opgeschaald worden. Dit resulteert in een 
groeiende markt voor circulair ondernemen in het Noorden. Betrokken bedrijven kunnen 
zich hierdoor ontwikkelen tot voorloper op het vlak van circulaire economie. 
 
NICE helpt bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties met 
hun meest belangrijke complexe uitdagingen binnen de volgende thematische gebieden: 
- Bouw & Infra; B&U-bouw en GWW 
- Afval & Grondstof: organische reststromen, kunststoffen en (regionale) 

grondstofdepots 
- Stad & Regio: regionale economie, stedelijke systemen en gebiedstransformatie 
 
Het project werkt met twee parallelle, elkaar onderling versterkende, mechanismen: 
 
I: Innovatietrajecten aanjagen en uitvoeren 
Het aanjagen en uitvoeren van concrete praktijkexperimenten cq. pilotprojecten via lokale 
innovatiewerkplaatsen aan de hand van authentieke vraagstukken en één of meerdere 
vraageigenaren. 

 
II: Kennis beschikbaar maken en het innovatiecluster duurzaam ontwikkelen 
Via een kennisdatabase en leernetwerkbijeenkomsten wordt de opgedane kennis uit de 
pilotprojecten publiek beschikbaar gemaakt. Deze hebben tevens tot doel om het 
innovatiecluster NICE te verbreden en te verdiepen tot een innovatie-ecosysteem. 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderstaande werkpakketten:  
1) Innovatietrajecten aanjagen in verschillende fases van ontwikkeling 

a) Oriënteren 
b) Ontwikkelen 
c) Ontwerpen, realiseren en opleveren 

2) Studentenprojecten uitvoeren en begeleiden 
3) Kennis breed beschikbaar maken en het innovatiecluster duurzaam doorontwikkelen 
4) NICE Matters managen, ondersteunen en borgen businesscase (projectmanagement) 

 
Wijzigingen 
U dient het project uit te voeren overeenkomstig de ingediende aanvraag. Wanneer dat niet 
het geval is, dan kan het SNN deze verleningsbeschikking intrekken. Wijzigingen moeten 
vooraf schriftelijk worden gemeld en dienen te worden goedgekeurd door het SNN.  
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Staatssteun 
Op basis van het projectplan zijn wij van oordeel dat verstrekking van subsidie aan het project 
deels leidt tot staatssteun in de zin van artikel 107, Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De subsidie kan echter wel als geoorloofde staatssteun worden verleend op 
grond van artikel 27 en 28 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).  
 
De activiteiten binnen werkpakket 1a, 2 en 3 betreffen niet-economische activiteiten. De 
subsidie hiervoor betreft geen staatssteun en kan daarom geoorloofd worden verstrekt. 
 
De subsidie voor activiteiten binnen werkpakket 1c wordt verleend op grond van artikel 28 
“Innovatiesteun voor kmo’s” van de AGVV. Binnen dit werkpakket voert NICE in 
samenwerking met mkb-ondernemingen concrete innovatietrajecten uit. De steun hiervoor 
komt volledig bij deze mkb-ondernemingen terecht. De doorvloei van steun dient door NICE 
op correcte wijze te worden vastgelegd, zoals beschreven in specifieke verplichting 6 op 
pagina 4.   
 
De subsidie voor activiteiten binnen werkpakket 1b en 4 wordt verleend op grond van artikel 
27 “Steun voor innovatieclusters” van de AGVV. De Stichting NICE is de rechtspersoon die het 
innovatiecluster opereert. 
 
Wij wijzen u erop dat op grond van artikel 27 en 28 van de AGVV voor de werkpakketten 1b, 
1c en 4 verschillende maximale steunpercentages en steunbedragen van toepassing zijn die 
zijn gekoppeld aan de genoemde artikelen van de AGVV. Bij de vaststelling van de subsidie 
zal per activiteit en werkpakket worden beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels. 
In bijlage 2 vindt u de verdeling per werkpakket met de maximale steunpercentages en 
steunruimte. Op het moment dat er bij de uitvoering van uw project wijzigingen zijn ten 
opzichte van de begroting dan kan dat invloed hebben op de maximale steun die op grond 
van de AGVV mogelijk is.  
 
Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidie-
verlening uw naam en het toegekende subsidiebedrag melden aan de Europese Commissie 
en publiceren in een openbaar register. 
 
Verplichtingen  
Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. Deze zijn vastgelegd in de 
Verordening REP-SNN. Hierin staan onder andere bepalingen ten aanzien van de door u te 
voeren administratie, bevoorschotting en vaststelling. De Verordening REP-SNN is als bijlage 
5 toegevoegd aan deze beschikking. 
 
Voortgangsrapportages en bevoorschotting 
Zoals vermeld staat in artikel 15 van de verordening dient u minimaal één keer per jaar een 
rapportage in over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. U rapporteert op 
uiterlijk 1 april over alle kosten die vóór 1 januari in de voorgaande periode van 12 maanden 
zijn gemaakt en betaald. Voor de inhoudelijke rapportage dient u ons format te gebruiken 
dat wij u toesturen. U kunt tijdens de uitvoering van het project ook voorschotten op de 
subsidie aanvragen. De voorwaarden hiervoor vindt u in artikel 15 van de verordening. 
 
Subsidievaststelling 
Uiterlijk binnen 13 weken na de einddatum moet u een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie indienen. Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde subsidiabele kosten lager 
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zijn dan begroot, de subsidie lager kan worden vastgesteld, zoals staat vermeld in artikel 20 
van de verordening. 
 
Aanbesteding 
De stichting NICE kwalificeert zich als publieksrechtelijke instelling en daarmee als 
aanbestedende dienst en is daarom verplicht zich te houden aan de aanbestedingsregels 
voor overheidsopdrachten volgens de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en 
de Gids Proportionaliteit. Als u zich niet aan deze regels heeft gehouden dan zal dat gevolgen 
hebben voor uw subsidie. 
 
Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten 
Wij verzoeken u om bij externe publiciteitsuitingen over uw project te vermelden dat het 
project mede wordt gefinancierd door het SNN. U kunt hiervoor gebruik maken van het SNN 
logo (te downloaden op onze website www.snn.nl) en de tekstuele vermelding “Dit project 
wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), 
Ruimtelijk Economisch Programma”. 
 
Specifieke verplichtingen  
1. Uiterlijk 6 maanden na afgifte van de subsidieverleningsbeschikking dient de eigen 

bijdrage van de stichting te zijn zeker gesteld middels voldoende toegezegde bijdragen 
van platformleden of door middel van een garantstelling door één of meerdere partijen; 

2. Uiterlijk 6 maanden na afgifte van de subsidieverleningsbeschikking dient de Raad van 
Toezicht te zijn geïnstalleerd en dient deze het directiestatuut als bedoeld in artikel 4 lid 
5 van de stichtingsstatuten te hebben opgesteld; 

3. Bij de benoeming van de directie dient de Raad van Toezicht ervoor zorg te dragen dat 
het vaststellen van de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden op transparante en 
marktconforme wijze gebeurt, waarbij dit in verhouding staat tot de aard van de 
werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden;  

4. In afwijking van artikel 15 lid 1 van de Verordening REP-SNN zal na subsidieverlening 
eerst een eerste voorschot van 15% van de subsidie worden verstrekt. Het resterende 
voorschot van 15% wordt verstrekt zodra is voldaan aan de hiervoor vermelde 
voorwaarden met betrekking tot zekerstelling van de eigen bijdrage en installatie van de 
Raad van Toezicht;  

5. Tijdens de projectperiode vindt een go/no-go besluit plaats over de verdere uitvoering 
van het project. Dit besluit wordt genomen door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 
basis van een tussentijdse rapportage over de periode vanaf de startdatum tot en met 
31 december 2020. Hieruit dient te blijken dat de geschetste doelstellingen en 
resultaten, zoals beschreven in het projectplan, op koers liggen. Ook dient een nader 
geactualiseerde versie van het projectplan en de begroting voor de resterende 
projectperiode te worden ingediend en moet worden aangetoond dat de financiële 
positie van de stichting voldoende gewaarborgd is. De tussentijdse rapportage moet 
uiterlijk op 1 maart 2021 worden aangeleverd bij het SNN;  

6. Voor de activiteiten die worden uitgevoerd in werkpakket 1c ‘innovatietrajecten 
ontwerpen, realiseren en opleveren’ dient per uitgevoerd innovatietraject voor de 
betreffende mkb-onderneming(en) te worden vastgelegd dat er sprake is van 
geoorloofde steun op grond van de Verordening (EU) nr. 651/2014 (AGVV), artikel 28 lid 
2c. Hierbij dient ook de omvang van de steun te worden vermeld aan de mkb-
onderneming(en). U dient ervoor zorg te dragen dat de steun voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 28. 
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Mijn SNN 
De gegevens uit deze beschikking zijn ook digitaal beschikbaar op 'Mijn SNN'. Dit is een 
afgeschermd deel van de website van SNN, waar u uw project(en) kunt inzien, rapportages 
kunt indienen en voorschotten kunt aanvragen. 
 
U kunt gebruik maken van Mijn SNN via http://mijnsnn.snn.eu. U kunt inloggen met uw 
relatienummer R018391 en uw wachtwoord. Uw wachtwoord ontvangt u binnenkort apart 
per brief. 
 
Vragen? 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Peter 
ten Kate op telefoonnummer 050-5224976 of via tenkate@snn.nl. Hij neemt binnenkort 
contact met u op voor het inplannen van een startbijeenkomst waarin onder andere de 
verleningsbeschikking en de van toepassing zijnde voorwaarden verder worden toegelicht. 
 
Uw project is bij ons bekend onder projectnummer R012. Wij verzoeken u in alle 
correspondentie naar aanleiding van deze verleningsbeschikking, het kenmerk, de genoemde 
projectnaam en het projectnummer te vermelden.  
 
Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project! 
 
Hoogachtend, 
 
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
 
 
 
 
 
A.A.M Brok      
Voorzitter      
 
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. 
 
In afschrift aan: 
Provincie Drenthe 
t.a.v. Subsidieloket Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
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Bijlage 1: Projectperiode en indicatoren 
 
Projectperiode: 
 
1. Startdatum project: 1 oktober 2018 
2. Einddatum project: 31 december 2022  

 
 
Indicatoren: 
 

Omschrijving Doelstelling 

 

Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 1 

Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt 1 

Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 80 

Aantal kennisuitwisselingstrajecten tussen bedrijven en 
kennisinstellingen 

1 

Aantal ondersteunde innovatietrajecten 8 

Aantal samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen  

1 

Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende 
sectoren (crossovers) 

2 
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Bijlage 2: Kostenbegroting en AGVV-tabel 
 
De volgende door u begrote kosten komen in aanmerking voor subsidie: 
 
Kostenbegroting (inclusief BTW): 
 

 

Omschrijving Totale kosten Subsidiabele kosten 

 

Lonen o.b.v. werkelijke kosten  
incl. overhead 

€ 586.908,00 € 586.908,00 

Kosten t.b.v. promotie en publiciteit € 240.000,00 € 240.000,00 

Kosten van verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 39.367,00 € 39.367,00 

Reis- en verblijfkosten  
(niet in integraal tarief) 

€ 70.000,00 € 70.000,00 

Overige kosten aan derden 
verschuldigd 

€ 1.063.948,00 € 1.063.948,00 

 

Totaal € 2.000.223,00 € 2.000.223,00 

 
De uitgangspunten van de begroting in deze beschikking, waarin met bovenstaande rekening 
is gehouden op basis van de beschikbare informatie uit de aanvraagfase, zullen tijdens de 
uitvoering van het project door het SNN getoetst worden. Wijzigingen hierin of nieuwe 
informatie hierover kunnen leiden tot lagere subsidiabele kosten. 
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AGVV-tabel 
 
In artikel 27 en 28 van de AGVV zijn maximale staatssteunpercentages en bedragen 
opgenomen voor verschillende typen activiteiten. Omdat de steun op grond van artikel 27 
en 28 van de AGVV geoorloofd wordt verstrekt zijn deze percentages en bedragen van belang 
voor uw project.  
Op basis van uw aanvraag hebben wij hetgeen u heeft aangegeven uitgewerkt in een tabel 
om aan te geven welke maximale steunpercentages per activiteit van toepassing zijn. Per 
activiteit en werkpakket kan niet meer steun gegeven worden dan in de tabel hieronder is 
aangegeven.  
Bij de vaststelling van de subsidie zal op basis van de gerealiseerde kosten per type activiteit 
deze tabel nogmaals worden ingevuld om te bepalen of de subsidie kan worden vastgesteld 
op het berekende subsidiebedrag, of dat deze moet worden afgetopt op basis van de 
staatssteunregels. 

 

 
 

Werk- 
pakket 

Projectpartner Type 
organisatie 

Beschikte 
begrote 
kosten 

Maximale 
steun- 
percentage op 
grond van de 
AGVV 

Maximale 
overheids- 
steun op 
grond van de 
AGVV 

1a Stichting NICE Kleine 
onderneming 

€ 224.346,00 100% € 224.346,00 

1b Stichting NICE Kleine 
onderneming 

€ 168.259,00 50% € 84.130,00 

1c Stichting NICE, 
wordt 
doorgegeven 
aan mkb-
ondernemingen 

Kleine 
onderneming 

€ 168.259,00  100% per 
onderneming 
tot maximaal  
€ 200.000 in 

drie jaren 

€ 168.259,00 

2 Stichting NICE Kleine 
onderneming 

€ 387.376,00  100% € 387.376,00   

3 Stichting NICE Kleine 
onderneming 

€ 666.760,00  100% € 666.760,00  

4 Stichting NICE Kleine 
onderneming 

€ 385.222,00  50% € 192.611,00  

      

Totaal:   € 2.000.223,00    € 1.723.482,00   

Werkpakket (WP) Type activiteit 
1a. Innovatietrajecten aanjagen – oriënteren Niet-economisch 
1b. Innovatietrajecten aanjagen - ontwikkelen Steun voor innovatieclusters, 

artikel 27 AGVV 
1c. Innovatietrajecten aanjagen – ontwerpen,  
      realiseren en opleveren 

Innovatiesteun voor kmo’s, artikel 
28 AGVV 

2.  Studentenprojecten uitvoeren en begeleiden Niet-economisch 
3. Kennis breed beschikbaar maken en 

innovatiecluster duurzaam doorontwikkelen 
Niet-economisch 

4. NICE Matters managen, ondersteunen en 
borgen business case (projectmanagement) 

 

Steun voor innovatieclusters, 
artikel 27 AGVV 



 

Pagina 9 van 11 
 

Bijlage 3: Financiering 
 
De volgende financiering is van toepassing op uw project: 
 
Financier Totale kosten Subsidiabele kosten 

 

Stichting NICE  € 400.223,00 € 400.223,00 

Provincie Drenthe  € 600.000,00 € 600.000,00 

   

REP-SNN € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

 

Totaal € 2.000.223,00 € 2.000.223,00 
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Bijlage 4: Uitgavenplanning 
 
De uitgavenplanning van de totale subsidiabele projectkosten is als volgt: 
 

Jaar Bedrag 

 

2018 € 45.000,00 

2019 € 263.000,00 

2020 € 643.655,00 

2021 € 662.254,00 

2022 € 386.314,00 

 

Totaal € 2.000.223,00 
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Bijlage 5: Verordening REP-SNN 
 
 


