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Excellentie, 

1. DE PROCEDURE 

(1) Op 19 april 2021 heeft de Commissie de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen1 vastgesteld, waarop zij zich zal baseren voor het beoordelen 
van de verenigbaarheid van alle aan te melden regionale steun die wordt 
toegekend na 31 december 2021 of waarvan de toekenning gepland is na die 
datum (hierna “de richtsnoeren” genoemd). Overeenkomstig punt 189 van de 
richtsnoeren dient iedere lidstaat bij de Commissie aanmelding te doen van één 
regionalesteunkaart die geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027. 
Alle goedgekeurde regionalesteunkaarten zullen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie (beknopte informatie) en op de website van DG Concurrentie2 
(volledige tekst) worden bekendgemaakt en zullen integrerend deel uitmaken van 
de richtsnoeren. 

                                                 
1 PB C 153 van 29.4.2021, blz. 1. 
2  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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(2) Bij elektronische aanmelding van 2 december 2021, die op dezelfde dag bij de 
Commissie werd geregistreerd (Ares(2021)7439623), hebben de Nederlandse 
autoriteiten overeenkomstig de procedure van artikel 108, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna “VWEU” genoemd) hun 
voorstel aangemeld voor de Nederlandse regionalesteunkaart voor de periode van 
1 januari 2022 tot en met 31 december 2027. De Commissie heeft op 9 december 
2021 een verzoek om inlichtingen (2021/8284481) verzonden, waarop de 
Nederlandse autoriteiten op 13 december 2021 een antwoord hebben gegeven, dat 
op dezelfde dag bij de Commissie werd geregistreerd (2021/8705225). 

2. BESCHRIJVING VAN DE AANGEMELDE REGIONALESTEUNKAART  

In hun aanmelding stellen de Nederlandse autoriteiten een lijst van regio’s voor 
met een totaal bevolkingsaantal van 1 328 191 inwoners, of 7,60 % van de 
nationale bevolking3, om aan te wijzen als in aanmerking komend voor regionale 
steun op grond van de afwijking van artikel 107, lid 3, punt c), VWEU (hierna 
“steungebieden onder c)” genoemd) voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2027. De Nederlandse autoriteiten stellen ook voor om een 
bevolkingsreserve van 239 771 inwoners aan te leggen. 

2.1. Voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) 

(3) In hun aanmelding stellen de Nederlandse autoriteiten voor om verschillende niet 
vooraf vastliggende steungebieden onder c) voor de periode van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2027 aan te wijzen als in aanmerking komend voor 
regionale steun op grond van de afwijking van artikel 107, lid 3, punt c), VWEU. 
Deze niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) worden voorgesteld 
overeenkomstig criterium 1 van punt 175 van de richtsnoeren.  

(4) Tabel 1 hieronder geeft de lijst weer van de voorgestelde niet vooraf vastliggende 
steungebieden onder c), samen met de maximale steunintensiteit die voor elk 
gebied wordt voorgesteld. In de tabel is ook het bevolkingsaantal van elk 
voorgesteld gebied aangegeven. In de bijlage bij dit besluit is een uitvoerigere 
beschrijving van de samenstelling van elk niet vooraf vastliggend steungebied 
onder c) opgenomen. 

Tabel 1: Lijst niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) voorgesteld op 
grond van criterium 1 

Aangrenzend 
gebied 

NUTS-
code 

Naam van NUTS 2-/NUTS 3-
regio 

Voorgesteld 
Bevolking 

Maximale 
steunintensiteit 

Groningen NL11 Groningen (gedeeltelijk) 403 939  
 NL111 Oost-Groningen  15 % 
 NL112 Delfzijl en omgeving  10 % 
 NL113 Overig Groningen  10 % 
Friesland NL12 Friesland (gedeeltelijk) 157 015  
 NL124 Noord-Friesland  15 % 
 NL126 Zuidoost-Friesland  15 % 
Drenthe 1 NL13 Drenthe (gedeeltelijk) 134 028  

                                                 
3  17 475 415 inwoners op 6.8.2021; bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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 NL131 Noord-Drenthe  15 % 
Drenthe 2 NL13 Drenthe (gedeeltelijk) 199 780  
 NL132 Zuidoost-Drenthe  15 % 
 NL133 Zuidwest-Drenthe  15 % 
Achterhoek NL225 Achterhoek (gedeeltelijk) 127 190 15 % 
Flevoland NL23 Flevoland (gedeeltelijk) 102 690  
 NL230 Flevoland  15 % 
Kop van 
Noord-
Holland 

NL321 Kop van Noord-Holland 
(gedeeltelijk) 

103 114 15 % 

Groot-
Rijnmond 

NL33C Groot-Rijnmond (gedeeltelijk) 100 435 10 % 

  Totaal 1 328 191  

2.2. Bevolkingsreserve 

(5) De Nederlandse autoriteiten stellen voor om een reserve van het nationale 
bevolkingsaandeel aan te leggen overeenkomstig punt 191 van de richtsnoeren. 
Volgens de Nederlandse autoriteiten is de bevolkingsreserve gelijk aan 1,37 % 
van de nationale bevolking (239 771 inwoners), op grond van de meest recente 
gegevens over het totale aantal ingezetenen, zoals bekendgemaakt door het 
nationale bureau voor de statistiek. 

2.3. Maximale steunintensiteiten voor kmo’s  

(6) De voorgestelde maximale steunintensiteiten gelden voor investeringen door 
grote ondernemingen. In hun aanmelding stellen de Nederlandse autoriteiten voor 
dat deze maximale steunintensiteiten mogen worden verhoogd met 
10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor 
kleine ondernemingen voor initiële investeringen met in aanmerking komende 
kosten van meer dan 50 miljoen EUR. 

3. BEOORDELING  

3.1. De voorgestelde niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) en de 
voorgestelde maximale steunintensiteiten 

(7) Overeenkomstig bijlage I bij de richtsnoeren kan Nederland gebieden met een 
bevolking van maximaal 8,98 % van het totale nationale bevolkingsaantal 
aanwijzen als niet vooraf vastliggende steungebieden onder c).  

(8) De niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) die Nederland voorstelt, 
hebben in totaal 1 328 191 inwoners, of een aandeel van 7,60 % van het totale 
nationale bevolkingsaantal; en dit overschrijdt het in bijlage I van de richtsnoeren 
aan Nederland toegewezen maximale bevolkingsaandeel van 8,98 % niet.  

(9) Of dit criterium van het bevolkingsaandeel in acht wordt genomen, wordt bepaald 
op grond van de meest recente gegevens (6 augustus 2021) over de totale 
ingezeten bevolking van de betrokken gebieden, zoals bekendgemaakt door het 
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nationale bureau voor de statistiek4. Dit is in overeenstemming met de in 
punt 177 van de richtsnoeren geformuleerde voorwaarde.  

(10) De statistieken over werkloosheid die in dit deel worden gebruikt, hebben 
betrekking op de gemiddelde werkloosheidscijfers voor de periode 2018-2020 
(d.w.z. de laatste drie jaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn), zoals 
bekendgemaakt door het nationale bureau voor de statistiek. Dit is in 
overeenstemming met de in voetnoot 77 van de richtsnoeren geformuleerde 
voorwaarde.  

(11) Indien niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) worden voorgesteld die 
niet als volledige NUTS 3-regio’s of eilanden zijn afgebakend, dan is in punt 176 
van de richtsnoeren bepaald dat het bij het begrip “aangrenzende gebieden” gaat 
om volledige lokale bestuurlijke eenheden (LBE’s5) of een groep lokale 
bestuurlijke eenheden. Een groep lokale bestuurlijke eenheden wordt als een 
aangrenzend gebied beschouwd indien elk gebied binnen die groep een 
administratieve grens deelt met een ander gebied uit die groep. Overeenkomstig 
voetnoot 83 van de richtsnoeren kan de lidstaat niettemin delen van een lokale 
bestuurlijke eenheid aanwijzen, op voorwaarde dat het bevolkingsaantal van de 
betrokken lokale bestuurlijke eenheid het volgens criterium 1 of 5 voor 
aangrenzende gebieden vereiste minimumbevolkingsaantal overschrijdt 
(daaronder begrepen de voor die criteria verlaagde bevolkingsdrempels) en op 
voorwaarde dat het bevolkingsaantal van de delen van dat gebied van de lokale 
bestuurlijke eenheid ten minste 50 % bedraagt van het minimumbevolkingsaantal 
dat volgens het toepasselijke criterium vereist is. In het geval van Nederland komt 
de lokale bestuurlijke eenheid overeen met het gemeentelijk niveau. 

3.1.1. Voorstel niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) op grond 
van criterium 1 van punt 175 van de richtsnoeren  

(12) Volgens punt 175, onder 1, van de richtsnoeren kan een lidstaat op grond van 
criterium 1 aangrenzende gebieden van ten minste 100 000 inwoners in NUTS 2- 
of NUTS 3-regio’s aanwijzen als niet vooraf vastliggend steungebied onder c) 
indien daar het bruto binnenlands product (“bbp”) per hoofd van de bevolking ten 
hoogste het EU-27-gemiddelde bedraagt of het werkloosheidscijfer daar ten 
minste 115 % van het landelijke gemiddelde beloopt.  

(13) De Commissie heeft eerst beoordeeld of alle voorgestelde gebieden een 
bevolkingsaantal van ten minste 100 000 inwoners hebben zoals vereist door 
criterium 1 van punt 175 van de richtsnoeren, en of ze voldoen aan punt 176 van 
de richtsnoeren als een volledige lokale bestuurlijke eenheid, een groep lokale 
bestuurlijke eenheden of delen van een lokale bestuurlijke eenheid 
overeenkomstig voetnoot 83 van de richtsnoeren. De Commissie merkt met name 
het volgende op, zoals beschreven in de overwegingen (14) tot en met (17) 
hieronder. 

                                                 
4  Gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zie voetnoot 3 hierboven.  
5  Zoals vermeld in Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1). 
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(14) Zoals weergegeven in tabel 1 hierboven, hebben alle voorgestelde gebieden een 
bevolkingsaantal van ten minste 100 000 inwoners. Het zijn aangrenzende 
gebieden: het gaat om een groep lokale bestuurlijke eenheden of een groep lokale  
bestuurlijke eenheden en delen van een lokale bestuurlijke eenheid, waarbij elk 
gebied binnen de groep een administratieve grens deelt met een ander gebied uit 
de groep.  

(15) In hun aanmelding hebben de Nederlandse autoriteiten voorgesteld om alleen 
volledige lokale bestuurlijke eenheden op te nemen in de steungebieden onder c), 
met uitzondering van vier lokale bestuurlijke eenheden waarvoor een 
gedeeltelijke aanwijzing werd voorgesteld, zoals weergegeven in de onderstaande 
tabel. 

 Tabel 2: Delen van lokale bestuurlijke eenheden aangewezen als deel van niet 
vooraf vastliggende steungebieden onder c) 

Naam lokale 
bestuurlijke 

eenheid 

Code lokale 
bestuurlijke 

eenheid 

Totale bevolking Voorgestelde bevolking 

Groningen (als 
deel van het 
aangrenzend 
gebied Groningen) 

GM0014 233 273 50 820 

Leeuwarden (als 
deel van het 
aangrenzend 
gebied Friesland) 

GM0080 124 481 50 325 

Emmen (als deel 
van het 
aangrenzend 
gebied Drenthe 2) 

GM0114 107 024 50 100 

Rotterdam (dat het 
aangrenzend 
gebied in Groot-
Rijnmond vormt) 

GM0599 651 631 100 435 

 
(16) Aangezien het bevolkingsaantal van elk van de bovengenoemde lokale 

bestuurlijke eenheden het toepasselijke minimumbevolkingsaantal overschrijdt 
overeenkomstig voetnoot 83 van de richtsnoeren (d.w.z. 100 000 inwoners) en de 
bevolking van de delen van elk van deze lokale bestuurlijke eenheden die op de 
regionalesteunkaart moeten worden toegewezen, meer dan 50 % van dat 
minimumbevolkingsaantal (d.w.z. 50 000 inwoners) bedraagt, is de Commissie 
van mening dat aan de vereisten van voetnoot 83 is voldaan.  

(17) Alle voorgestelde gebieden voldoen bijgevolg aan het op grond van criterium 1 
van punt 175 vereiste bevolkingsaantal, alsook aan de vereisten van punt 176 en 
voetnoot 83. 

(18) Daarnaast heeft de Commissie zich ervan vergewist dat elk van de gebieden die 
Nederland op grond van criterium 1 als niet vooraf vastliggende steungebieden 
onder c) voorstelt, voldoet aan de voorwaarde betreffende het bbp en/of het 
werkloosheidspercentage (zie tabel 3 hieronder). 
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Tabel 3: Toepassing van criterium 1 zoals vastgesteld in punt 175, onder 1 

NUTS-
code* 

Naam van de NUTS-regio 
(en de in aanmerking 
komende delen van de 

betrokken NUTS-regio)* 

Voorgestelde 
bevolking 2021 

Bbp 
2016-2018 

EU-27 = 1006 

Werkloosheid 
2018-2020 
NL=1007 

Toegepaste 
criteria 

NL11 Groningen (gedeeltelijk) 403 939 124 127 175, 
onder 1, ii) 

NL111 Oost-Groningen  68 115  
NL112 Delfzijl en omgeving  103 107  
NL113 Overig Groningen  147 134  
NL12 Friesland (gedeeltelijk) 157 015 89 104 175, 

onder 1, i) 
NL124 Noord-Friesland  88 111  
NL126 Zuidoost-Friesland  97 97  
NL13 Drenthe 1 (gedeeltelijk) 134 028 88 95 175, 

onder 1, i) 
NL131 Noord-Drenthe  86 89  
NL13 Drenthe 2 (gedeeltelijk) 199 780 88 95 175, 

onder 1, i) 
NL132 Zuidoost-Drenthe  86 109  
NL133 Zuidwest-Drenthe  94 88  
NL225 Achterhoek (gedeeltelijk) 127 190 92 85 175, 

onder 1, i) 
NL23 Flevoland (gedeeltelijk) 102 690 97 108 175, 

onder 1, i) 
NL230 Flevoland  97 108  
NL321 Kop van Noord-Holland 

(gedeeltelijk) 
103 114 86 86 

 
 

175, 
onder 1, i) 

NL33C Groot-Rijnmond 
(gedeeltelijk) 

100 435 138 125 175, 
onder 1, ii) 

 Totaal 1 328 191    
 

3.1.2. Maximale steunintensiteiten in steungebieden onder c) die aan 
criterium 1 van punt 175 van de richtsnoeren voldoen 

(19) In punt 182, onder 3, van de richtsnoeren is vastgesteld dat de steunintensiteit 
voor grote ondernemingen niet hoger dan 10 % mag liggen in niet vooraf 
vastliggende steungebieden onder c) waarvan het bbp per hoofd van de bevolking 
meer dan 100 % van het EU-27-gemiddelde bedraagt en het 
werkloosheidspercentage minder dan 100 % van het EU-27-gemiddelde bedraagt. 
In alle andere niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) die niet aan de in 
punt 182, onder 1, 2 en 3, van de richtsnoeren vastgestelde criteria voldoen, 
bedraagt de maximale steunintensiteit 15 % overeenkomstig punt 182, onder 4, 
van de richtsnoeren. 

(20) Op grond van punt 175 van de richtsnoeren kunnen de lidstaten aangrenzende 
gebieden aanwijzen die verschillende NUTS 3-regio’s kunnen omvatten. Bij het 

                                                 
6  Bbp per hoofd van de bevolking in NUTS 2- of NUTS 3-regio’s, gemeten in koopkrachtstandaard, 

driejaarsgemiddelde 2016-2018 (EU-27 = 100 %); bron: Eurostat.  
7  Werkloosheidspercentage in NUTS 2- of NUTS 3-regio; driejaarsgemiddelde voor 2018-2020 

(nationale gemiddelde = 100 %); bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs.nl).  
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toepassen van de in punt 182, onder 3, en punt 182, onder 4, van de richtsnoeren 
vermelde steunintensiteiten op dergelijke gebieden is de Commissie van mening 
dat de gegevens betreffende het bbp per hoofd van de bevolking en betreffende 
werkloosheid waarnaar in punt 182, onder 3, wordt verwezen, moeten worden 
beoordeeld op het meest granulaire niveau waarvoor voldoende gegevens 
beschikbaar zijn (d.w.z. op het niveau van de NUTS 3-regio’s), teneinde de 
omstandigheden van de betrokken gebieden zo goed mogelijk te weerspiegelen. 
Bijgevolg kunnen de steunintensiteiten binnen een niet vooraf vastgelegd 
steungebied onder c) variëren tussen de verschillende NUTS 3-regio’s die deel 
uitmaken van dat gebied. Deze variatie van steunintensiteiten binnen één 
steungebied is uitdrukkelijk opgenomen in andere bepalingen van de 
richtsnoeren, zoals de punten 184, 187 en 188; volgens de Commissie is deze 
bovendien geschikt om de steunintensiteiten in de in punt 182, onder 3, en 
punt 182, onder 4, van de richtsnoeren bedoelde gebieden te bepalen. De 
Commissie heeft deze regel al toegepast in haar besluitvormingspraktijk met 
betrekking tot het aanwijzen van niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) 
en het bepalen van de maximale steunintensiteiten in die gebieden8.  

(21) Het bbp per hoofd van de bevolking van de NUTS 3-regio’s NL112 Delfzijl en 
omgeving, NL113 Overig Groningen en NL33C Groot-Rijnmond bedraagt meer 
dan 100 % van het EU-27-gemiddelde. De Nederlandse autoriteiten bevestigden 
dat het werkloosheidspercentage in deze NUTS 3-regio’s minder dan 100 % van 
het EU-27-gemiddelde bedraagt. Bijgevolg kunnen NL112 Delfzijl en omgeving, 
NL113 Overig Groningen en NL33C Groot-Rijnmond op grond van punt 182, 
onder 3, van de richtsnoeren aanspraak maken op een maximale steunintensiteit 
van 10 %. 

(22) Alle andere voorgestelde gebieden behoren tot NUTS 3-regio’s met een bbp per 
hoofd van de bevolking van minder dan 100 % van het EU-27-gemiddelde, zoals 
blijkt uit tabel 3 hierboven. Derhalve kunnen deze gebieden op grond van 
punt 182, onder 4, van de richtsnoeren aanspraak maken op een maximale 
steunintensiteit van 15 %.  

(23) Alle in tabel 1 weergegeven voorgestelde steunintensiteiten zijn dus in 
overeenstemming met de bepalingen van de richtsnoeren. 

3.1.3. Verhoogde steunintensiteiten voor kmo’s 

(24) Overeenkomstig punt 186 van de richtsnoeren kunnen de voorgestelde maximale 
steunintensiteiten worden verhoogd met maximaal 20 procentpunten voor kleine 
ondernemingen en met maximaal 10 procentpunten voor middelgrote 
ondernemingen. De verhoogde maximale steunintensiteiten voor kmo’s gelden 
echter niet voor steun voor grote investeringsprojecten zoals bedoeld in punt 19, 
onder 18, van de richtsnoeren. 

                                                 
8 Bijvoorbeeld besluit van de Commissie van 15 december 2021 in zaak SA 64020 (2021/N) 

Regionalesteunkaart van Duitsland (1 januari 2022 – 31 december 2027), beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64020; Besluit van 
de Commissie van 15 december 2021 in zaak SA 100473 (2021/N) Regionalesteunkaart van Zweden 
(1 januari 2022 – 31 december 2027), nog niet bekendgemaakt. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64020
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3.2. Bevolkingsreserve 

(25) Overeenkomstig punt 191 van de richtsnoeren kan een lidstaat besluiten om een 
“reserve” van het nationale bevolkingsaandeel aan te leggen, bestaande uit het 
verschil tussen het plafond voor het bevolkingsaandeel van die lidstaat zoals dat 
door de Commissie is toegewezen, en het bevolkingsaandeel dat wordt gebruikt 
voor de steungebieden onder a) en onder c) die op zijn regionalesteunkaart zijn 
aangegeven. 

(26) Overeenkomstig bijlage I bij de richtsnoeren is het totale bevolkingsaandeel voor 
Nederland van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027 vastgesteld op 8,98 % 
voor niet vooraf vastliggende steungebieden onder c).  

(27) De niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) die Nederland voorstelt, 
hebben in totaal 1 328 191 inwoners, of een aandeel van 7,60 % van het totale 
nationale bevolkingsaantal. 

(28) De Nederlandse autoriteiten stellen voor om een bevolkingsreserve van 239 771 
inwoners aan te leggen voor niet vooraf vastliggende steungebieden onder c), op 
grond van de meest recente gegevens over de ingezeten bevolking, zoals 
bekendgemaakt door het nationale bureau voor de statistiek. Dit stemt overeen 
met een aandeel van 1,37 % van de totale nationale bevolking, waarmee het 
bevolkingsplafond van 8,98 % in acht wordt genomen. 

(29) De door de Nederlandse autoriteiten voorgestelde bevolkingsreserve is dus in 
overeenstemming met punt 191 van de richtsnoeren. In de toekomst kan deze 
bevolkingsreserve worden gebruikt om steungebieden onder c) aan te wijzen 
totdat het in overweging (26) bedoelde bevolkingsaandeel voor niet vooraf 
vastliggende steungebieden onder c) is bereikt. 

(30) De Commissie wijst erop dat in de punten 192 en 193 van de richtsnoeren is 
bepaald dat indien een lidstaat besluit om van deze reserve gebruik te maken om 
nieuwe steungebieden onder c) aan zijn steunkaart toe te voegen, hij dit kan doen 
totdat het plafond voor het nationale bevolkingsaandeel is bereikt. Daartoe kan de 
lidstaat gebruikmaken van de meest recente sociaaleconomische gegevens die zijn 
verschaft door Eurostat of door zijn nationale bureau voor de statistiek of andere 
erkende bronnen. De bevolking van de steungebieden onder c) dient te worden 
berekend op basis van de bevolkingsgegevens die werden gebruikt voor het 
aanmelden van deze kaart. De lidstaat moet bij de Commissie aanmelding doen 
telkens als hij voornemens is om zijn bevolkingsreserve te gebruiken om nieuwe 
steungebieden onder c) toe te voegen, voordat hij die aanpassingen doorvoert. 

3.3. Verdere toezeggingen van de Nederlandse autoriteiten 

(31) De Commissie neemt nota van de volgende toezeggingen die de Nederlandse 
autoriteiten in hun aanmelding hebben gedaan: 
(a) de Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat alle voornemens om 

regionale steun toe te kennen overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU 
bij de Commissie zullen worden aangemeld, hetzij als steunregeling, 
hetzij als afzonderlijke aanmelding, tenzij een 
groepsvrijstellingsverordening van toepassing is; 
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b) de Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat zij bij alle regionale 
investeringssteun de maximale steunintensiteiten van de betrokken regio 
in acht zullen nemen, zoals die zijn vastgesteld op de door de Commissie 
goedgekeurde en bekendgemaakte regionalesteunkaart;  

c) de Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat voor grote 
investeringsprojecten (in de zin van punt 19, onder 18, van de 
richtsnoeren) de steunplafonds voor de betrokken regio zoals die op de 
door de Commissie goedgekeurde en gepubliceerde regionalesteunkaart 
zijn vastgesteld, zullen worden aangepast overeenkomstig de formule in 
punt 19, onder 3, van de richtsnoeren. 

3.4. Algemene conclusie 

(32) Gelet op het bovenstaande is de Commissie van mening dat de Nederlandse 
regionalesteunkaart zoals aangemeld voor de periode van 1 januari 2022 tot en 
met 31 december 2027 in overeenstemming is met de richtsnoeren. 

4. CONCLUSIE 

(33) Mitsdien heeft de Commissie besloten: 
- de regionalesteunkaart voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 

31 december 2027 zoals die in de bijlage is uiteengezet goed te keuren 
omdat deze voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, zoals aangenomen op 
19 april 2021.  

- De volledige tekst van deze brief in de authentieke taal zal worden 
bekendgemaakt op de internetsite:  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Hoogachtend,  
Voor de Commissie 

Margrethe VESTAGER  
Uitvoerend vicevoorzitter 

  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


 

 

BIJLAGE bij het besluit in zaak SA.100273 (2021/N) 

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 
(PB C 153 van 29.4.2021, blz. 1.) 

Nederland - Regionalesteunkaart van toepassing van 1.1.2022 tot en met 31.12.2027 

Code 
van de 
zone 

Naam van de zone Maximale 
steunintensiteiten van 

toepassing op regionale 
steun toegekend aan grote 

ondernemingen9 

Niet vooraf vastliggende steungebieden onder c) 
 
NUTS-
code 

Naam van de NUTS-regio (en de in aanmerking komende10 delen van de 
betrokken NUTS-regio) 

Maximale 
steunintensiteiten 

(grote ondernemingen) 
1.1.2022-31.12.2027 

NL11 GRONINGEN 
NL111 Oost-Groningen (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 

aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0037 
Stadskanaal; GM0047 Veendam; GM0765 Pekela; GM1895 Oldambt; 
GM1950 Westerwolde.) 

15 % 

NL112 Delfzijl en Omgeving (het volgende deel van de NUTS 3-regio komt in 
aanmerking als niet vooraf vastliggend gebied onder c): GM1979 
Eemsdelta) 

10 % 

NL113 Overig-Groningen (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 
aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM1952 
Midden-Groningen; GM1966 Het Hogeland; GM1969 Westerkwartier; 
GM0014 Groningen (gemeente): (gedeeltelijk, alleen de volgende secties: 
BU00140007 UMCG; BU00140008 Stationsgebied; BU00140100 De 
Meeuwen; BU00140105 Badstratenbuurt; BU00140106 Zeeheldenbuurt; 
BU00140108 Stadspark; BU00140109 Martini Trade Park; BU00140400 
Gorechtbuurt; BU00140404 Damsterbuurt; BU00140500 De Linie; 
BU00140501 Europapark; BU00140502 Eemskanaal; BU00140503 Kop van 
Oost; BU00140504 Woonschepenhaven; BU00140505 Driebond; 
BU00140506 Eemspoort; BU00140507 Euvelgunne; BU00140508 
Winschoterdiep; BU00140509 Stainkoel'n; BU00140510 Roodehaan; 
BU00140511 Waterhuizen; BU00140800 Hoogkerk Dorp; BU00140802 
Westpoort; BU00140803 Vierverlaten; BU00140804 Zuidwending; 
BU00140805 Leegkerk; BU00140807 Suikerfabriekterrein; BU00140808 
Peizerweg; BU00140902 Hoendiep; BU00140904 Reitdiep; BU00140905 
Dorkwerd; BU00140907 Westpark; BU00141003 Zernike Campus; 
BU00141004 Selwerderhof; BU00141102 De Hunze; BU00141103 Van 
Starkenborgh; BU00141104 Noorderhoogebrug; BU00141105 Het Witte 
Lam; BU00141106 Koningslaagte; BU00141107 Hunzeboord; BU00141203 
Oosterhoogebrug; BU00141204 Ulgersmaborg; BU00141205 Hunzepark; 
BU00141206 Zilvermeer; BU00141207 Kardinge; BU00141208 Drielanden; 

10 % 

                                                 
 
9  Voor investeringsprojecten waarvan de in aanmerking komende kosten niet meer dan 50 miljoen EUR 

bedragen, wordt dit plafond verhoogd met 10 procentpunten voor middelgrote en 20 procentpunten voor kleine 
ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Voor grote 
investeringsprojecten zijn de maximale steunintensiteiten voor grote ondernemingen ook van toepassing op 
middelgrote en kleine ondernemingen. Voor grote investeringsprojecten kan deze maximale steunintensiteit 
worden aangepast overeenkomstig punt 19, onder 3, van de richtsnoeren.   

10 De namen en codes van community's en secties zijn gebaseerd op Wijk- en Buurtstatistieken van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
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BU00141209 Noorddijk; BU00141210 Ruischerbrug; BU00141211 
Ruischerwaard; BU00141300 Middelbert; BU00141301 Engelbert; 
BU00141302 Klein Harkstede; BU00141400 Meeroevers; BU00141401 
Harkstede GN; BU00141402 Lageland GN; BU00141403 Groenewei; 
BU00141404 Tersluis; BU00141405 De Zeilen; BU00141406 De Wierden; 
BU00141500 Ten Boer Dorp; BU00141501 Buitengebied Ten Boer-Zuid; 
BU00141502 Garmerwolde; BU00141503 Thesinge; BU00141504 Sint 
Annen; BU00141505 Buitengebied Ten Boer-Noord; BU00141506 
Bedrijventerrein Ten Boer; BU00141600 Ten Post Dorp; BU00141601 
Lellens; BU00141602 Woltersum; BU00141603 Winneweer; BU00141604 
Wittewierum; BU00141605 Buitengebied Ten Post; BU00141703 Haren-
Noord; BU00141704 Essen; BU00141705 Buitengebied Haren-Noordwest; 
BU00141706 Nesciopark; BU00141707 Paterswoldsemeer; BU00141708 
Buitengebied Haren-Zuidoost; BU00141709 Wolddeelen; BU00141710 
Buitengebied Haren-Zuidwest; BU00141802 Felland; BU00141803 
Buitengebied Haren-Noordoost; BU00141900 Glimmen Dorp; BU00141901 
Onnen Dorp; BU00141902 Noordlaren Dorp; BU00141903 Buitengebied 
Glimmen; BU00141904 Buitengebied Onnen; BU00141905 Buitengebied 
Noordlaren; BU00141906 Zuidlaardermeer; BU00141907 Noordlaarderbos; 
BU00141908 Appelbergen Glimmen; BU00141909 Appelbergen Onnen.) 

NL12 FRIESLAND 
NL124 Noord-Friesland (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 

aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0080 
Leeuwarden (gedeeltelijk, alleen de volgende secties: BU00801008 
Stationskwartier; BU00801104 Schepenbuurt; BU00801105 Wielenpôlle; 
BU00801109 Huizum-Badweg; BU00803007 Magere Weide; BU00803102 
Buitengebied Noordwest; BU00803202 Helicon; BU00803203 
Harlingervaart Noord; BU00804102 De Zwette I Harlingervaart; 
BU00804103 De Zwette II Zwettehaven; BU00804104 De Zwette III 
Schenkenschans; BU00804105 De Zwette IV Businesspark; BU00804106 
De Zwette V Newton; BU00804107 De Zwette VI Deinumerpolder; 
BU00804108 EnergieCampus Sylsterrak; BU00804109 Buitengebied De 
Zwette; BU00804110 Buitengebied West; BU00805001 Heechterp; 
BU00805002 Schieringen; BU00805003 De Centrale; BU00806003 
Vierhuisterweg e.o.; BU00806102 Vrijheidswijk-Oost; BU00806201 
Lekkum; BU00806202 Snakkerburen; BU00806203 Buitengebied Lekkum 
en Miedum; BU00806204 Blitsaerd; BU00806205 Jelsum; BU00806206 
Buitengebied Jelsum; BU00806207 Koarnjum; BU00806208 Buitengebied 
Koarnjum; BU00806209 Britsum; BU00806210 Buitengebied Britsum; 
BU00806301 Stiens; BU00806302 Buitengebied Stiens; BU00806303 
Feinsum; BU00806304 Buitengebied Feinsum; BU00806305 Hijum; 
BU00806306 Buitengebied Hijum; BU00806307 Alde Leie; BU00807003 
Rapenburg; BU00807004 Hemrik; BU00807101 Goutum; BU00807201 
Hempens/Teerns; BU00807202 Buitengebied Hempens; BU00807203 
Zuiderburen; BU00807301 Techum; BU00807302 Wiarda; BU00807303 De 
Werp; BU00807304 De Zuidlanden; BU00807305 De Klamp; BU00807401 
Barrahûs; BU00807402 Middelsee; BU00808001 Wirdum; BU00808002 
Swichum; BU00808003 Buitengebied Wirdum; BU00808004 Wergea; 
BU00808005 Buitengebied Wergea; BU00808006 Warstiens; BU00808007 
Warten; BU00808008 Buitengebied Warten; BU00808101 Wytgaard; 
BU00808102 Buitengebied Wytgaard; BU00808103 Mantgum; 
BU00808104 Buitengebied Mantgum; BU00808105 Weidum; BU00808106 
Buitengebied Weidum; BU00808107 Jellum; BU00808108 Bears; 
BU00808109 Jorwert; BU00808110 Buitengebied Jorwert; BU00808111 
Hilaard; BU00808112 Buitengebied Hilaard; BU00808113 Húns; 
BU00808114 Leons; BU00808115 Baard; BU00808116 Easterlittens; 
BU00808117 Buitengebied Easterlittens; BU00808201 Reduzum; 
BU00808202 Buitengebied Reduzum; BU00808203 Eagum; BU00808204 
Idaerd; BU00808205 Friens; BU00808206 Grou; BU00808207 
Buitengebied Grou; BU00808208 Jirnsum; BU00808209 Buitengebied 
Jirnsum.) 

15 % 
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NL126 Zuidoost-Friesland (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen 
in aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0074 
Heerenveen; GM0090 Smallingerland.) 

15 % 

NL13 DRENTHE 
NL131 Noord-Drenthe (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 

aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0106 Assen; 
GM1699 Noordenveld; GM1730 Tynaarlo.) 

15 % 

NL132 Zuidoost-Drenthe (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 
aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0109 
Coevorden; GM0114 Emmen: (gedeeltelijk, alleen de volgende secties: 
BU01140100 Derde Kruisdiep; BU01140101 Eerste Kruisdiep; 
BU01140102 Tramwijk; BU01140103 Achterdiep; BU01140104 
Weerdingerkanaal; BU01140106 Siepelveen; BU01140109 Verspreide 
huizen Nieuw-Weerdinge; BU01140200 Roswinkel-Centrum; BU01140206 
Oude Schuttingskanaal; BU01140208 Roswinkelerstraat; BU01140209 
Verspreide huizen Roswinkel; BU01140300 Emmer-Compascuum-Centrum; 
BU01140301 Emmer-Erfscheidenveen; BU01140302 Foxel; BU01140303 
Oosterdiep; BU01140304 Hoofdkanaal; BU01140309 Verspreide huizen 
Emmer-Compascuum; BU01140400 Barger-Compascuum-Centrum; 
BU01140401 Scholtenskanaal; BU01140402 Verlengde Oosterdiep; 
BU01140408 Limietweg; BU01140409 Verspreide huizen Barger-
Compascuum; BU01140500 Nieuw-Dordrecht-Centrum; BU01140502 
Oranjedorp; BU01140503 Vastenow; BU01140504 Herenstreek; 
BU01140509 Verspreide huizen Nieuw-Dordrecht; BU01140600 Nieuw-
Amsterdam-Centrum; BU01140601 Barger-Erfscheidenveen; BU01140608 
Langs de Vaart; BU01140609 Verspreide huizen Nieuw-Amsterdam; 
BU01140700 Erica-Centrum; BU01140701 Amsterdamscheveld; 
BU01140702 Beekweg; BU01140707 Verlengde Vaart; BU01140708 
Ericasestraat; BU01140709 Verspreide huizen Erica; BU01140802 Barger-
Oosterveen; BU01140803 Kloostermanswijk; BU01140804 Dordsedijk; 
BU01140806 Derksweg; BU01140807 Tuinbouwcentrum Klazienaveen; 
BU01140809 Verspreide huizen Klazienaveen; BU01140900 Zwartemeer-
Centrum; BU01140901 Kamerlingswijk; BU01140909 Verspreide huizen 
Zwartemeer; BU01141000 Schoonebeek; BU01141001 Oosterse Bos en 
Middendorp; BU01141002 Westerse Bos; BU01141003 Zandpol; 
BU01141004 Industrieterrein De Vierslagen; BU01141009 Verspreide 
huizen Schoonebeek; BU01141300 Veenoord; BU01141308 Ermerveen; 
BU01141309 Verspreide huizen Veenoord; BU01142100 Nieuw-
Schoonebeek; BU01142101 Westelijk Nieuw-Schoonebeek; BU01142102 
Oostelijk Nieuw-Schoonebeek; BU01142109 Verspreide huizen Nieuw-
Schoonebeek; BU01143200 Weiteveen; BU01143201 Westelijk en oostelijk 
Weiteveen; BU01143209 Verspreide huizen Weiteveen; BU01144000 
Emmen-Centrum; BU01144800 Parc Sandur; BU01144900 Delftlanden; 
BU01145100 Weerdinge; BU01145101 Westenesch; BU01145109 
Verspreide huizen Emmen; BU01145200 Noordbarge; BU01145201 
Zuidbarge; BU01145300 Industrieterrein Bargermeer.) 

15 % 

NL133 Zuidwest-Drenthe (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 
aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM1690 De 
Wolden; GM0118 Hoogeveen; GM0119 Meppel.) 

15 % 

NL22 GELDERLAND 
NL225 Achterhoek (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 

aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0222 
Doetinchem; GM1586 Oost Gelre; GM1509 Oude IJsselstreek.) 

15 % 

NL23 FLEVOLAND 
NL230 Flevoland (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 

aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0050 
Zeewolde; GM0995 Lelystad.) 

15 % 

NL32 NOORD-HOLLAND 
NL321 Kop van Noord-Holland (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio 

komen in aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): 
GM0400 Den Helder; GM0441 Schagen.) 

15 % 
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NL33 ZUID-HOLLAND 
NL33C Groot-Rijnmond (alleen de volgende delen van de NUTS 3-regio komen in 

aanmerking als niet vooraf vastliggende gebieden onder c): GM0599 
Rotterdam: (gedeeltelijk, alleen de volgende secties: BU05990327 Oud 
Mathenesse; BU05990328 Witte Dorp; BU05990451 Kleinpolder; 
BU05990456 Overschie; BU05990558 Blijdorpsepolder; BU05991017 Kop 
van Zuid; BU05991085 Katendrecht; BU05991570 Charlois Zuidrand; 
BU05991571 Tarwewijk; BU05991572 Carnisse; BU05991574 Oud 
Charlois; BU05991575 Wielewaal; BU05991576 Zuidplein; BU05991577 
Pendrecht; BU05991578 Zuiderpark; BU05991593 Heijplaat; BU05991692 
Hoogvliet Noord; BU05991703 Rijnpoort; BU05991853 Spaanse Polder; 
BU05991926 Nieuw Mathenesse; BU05992194 Waalhaven; BU05992196 
Eemhaven; BU05992198 Waalhaven Zuid; BU05992295 Vondelingenplaat; 
BU05992306 Botlek; BU05992307 Europoort; BU05992308 Maasvlakte; 
BU05992459 Bedrijvenpark Noord-West.) 

10 % 
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