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Geachte heer Adema,
Op 24 november 2016 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 1 .000.000,00 voor de
realisatie van het project Shared Smart Factory. Het project is opgedeeld in een drietal
werkpakketten, namelijk:
1. de realisatie van een Shared Smart Factory, bestaande uit de zogenaamde
Backbone en diverse bewerking en assemblagelijnen;
2. de realisatie van de Smart lndustry lncubator;
3. projectmanagement en communicatie.
ln uw aanvraag verzoekt u om een inúesteringssubsidie voor werkpakket 1 en een
exploitatiesubsidie voor de werkpakketten 2 en 3.
De subsidie heeft tot doel om innovatie in de maakindustrie te stimuleren en praktisch
mogelijk te maken. Verwacht wordt dat Added met het project Shared Smart Factory
Zuidoost-Drenthe een sterke economische en innovatieve boost geeft. Bovendien
wordt verwacht dat de vestiging van Added zal leiden tot een gedeeltelijk behoud van
werkgelegenheid van ex-Philips-medewerkers op de korte termijn en nieuwe werkgelegenheid op de wat langere termijn. Monitoring van de werkgelegenheid is daarom in
deze beschikking als voorwaarde opgenomen (zie bijlage).
De totale kosten voor het project gedurende de eerste 3 jaar bedragen volgens uw
begroting €.9.174.700,00. Uit de investeringsbegroting en exploitatieberekening voor
de komende 15 jaar blijkt dat er inderdaad sprake is van een onrendabele top.
Cofinanciering
Naast de subsidie van € 1.000.000,00 die u aan ons vraagt bent u voor de financiering
van het project uitgegaan van een subsidie van € 1.000.000,00 van de gemeente
Emmen en een aanvullende publieke bijdrage van € 1.500.000,00.
Per brief van 21 december 2016 (met kenmerk 16.082267) heeft de gemeente
Emmen u de gevraagde subsidie van € 1.000.000,00 verleend. Het Ministerie van
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Economische Zaken heeft toegezegd een eenmalige bijdrage te verstrekken van
€ 1.500.000,00. Deze bijdrage is onderdeel van de afspraken rondom het Vierkant
voor Werk-programma en wordt later, via een subsidiebeschikking van de provincie
Drenthe, aan het project beschikbaar gesteld.
Beoordeling aanvraag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de
Algemene subsidieverordening Drenthe (Asv 2012) en aanvullend aan onze beleidsdoelstellingen van de Economische Koers, van de Noordelijke lnnovatieagenda, de
lnnovatiestrategie Noord-Nederland (RlS3) en aan doelstellingen in het kader van
Vierkant voor Werk. De voorliggende subsidieaanvraag voldoet aan of past binnen
voorgenoemde toetsingskaders.

Besluit
Op 29 november 2016 (registratienummer besluit 3.112016A04874) hebben wij besloten u een subsidie te verlenen van maximaal € 1.000.000,00 ten behoeve van het
project Added, Shared Smart Factory, onder voorbehoud van een positieve besluitvorming door de gemeente Emmen met betrekking tot de cofinanciering en onder de
opschortende voorwaarden van geen zwaarwegende wensen of bedenkingen vanuit
Provinciale Staten en een positieve staatssteuntoets.

Besluitvorming subsidie gemeente Emmen
Zoals eerder aangegeven in dit besluit heeft de gemeenten Emmen u op 21 december
2016 de gevraagde subsidie van € 1.000.000,00 verleend.
Behandeling door Provinciale Staten
Uit het verslag van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie d.d
B januari 2017 blijkt dat Provinciale Staten de proceduretermijn voor het indienen van
bedenkingen niet wensen te verlengen en wordt aangegeven dat Gedeputeerde
Staten over kunnen gaan tot subsidieverstrekking.
Sfaafssfeun
Op basis van toetsing aan artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (V1ffEU), blijkt dat er sprake is van staatssteun. Deze steun valt echter
onder de werking van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV), Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014,L187) van de Commissie van 17 juni2014.
Hierdoor is de steun verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting, indien de in dit artikel en de in hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.
Uw aanvraag met de bijbehorende stukken voldoet aan Hoofdstuk lll, Deel 3, artikel
27, steun voor innovatieclusters van de AGVV. Alle opgevoerde kosten in de begroting vallen onder in aanmerking komende kosten onder artikel 27, vijfde lid, of artikel
27, achtste lid.
De gevraagde steun (in totaal € 3.500.000,00) voor dit project bedraagt minder dan de
maximale steunintensiteit van 50%, namelijk ca. 38%.

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van de AGW, binnen 20 dagen na het verzenden van deze beschikking
kennis aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op onze website
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Betaling van de subsidie sluiten wij uit indien zou blijken dat steun, verleend aan uw
onderneming, onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Binnen 30 dagen na verlening van deze beschikking zal een eerste voorschot aan u
worden verstrekt van € 500.000,00. Het voorschot zal worden overgemaakt op IBAN
NL35RABO 0108 236 099.
ln de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen, hoe de
verdere bevoorschotting plaatsvindt en welke eisen aan het verzoek om vaststelling
zijn verbonden.

wijwensen u veel succes bij de realisatie van het project shared smart Factory.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.M. de
Graaf, telefoonnummer (0592) 36 58 38.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure
verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten

Drenthe,

secretaris
jk/coll.

Bijlage
Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften

1.

Prestaties

U dient conform uw aanvraag de volgende prestaties te behalen:

Realisatie van het project Shared Smart Factory, bestaande uit de volgende
onderdelen:
1. de realisatie van een Shared Smart Factory, bestaande uit de zogenaamde
Backbone en diverse bewerking en assemblagelijnen.
2. de realisatie van de Smart lndustry lncubator.
3. projectmanagementen communicatie.

2.

Datum

Het project moet uiterlijk 31 december 2019 zijn afgerond. Dit houdt in dat op deze
datum alle investeringen moeten zijn gedaan. De backbone van de shared smart
Factory dient dan gereed en in werking te zijn. Voor de bewerkings- en
assemblagelijnen dienen ten minste 6 lijnen in werking te zijn en voor andere
bedrijven moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te kunnen testen. Ook dient de
Smart lndustry lncubator goed te lopen zodat bedrijven snel gebruik kunnen maken
van kennis en kunde rondom het smart maken van producten en processen.
3.

Voortgangsrapportage en bevoorschotting
U dient voor 1 juli 2017 een inhoudelijke voortgangsrapportage aan ons aan te
leveren.
u dient voor I januari20lB een inhoudelijke en financiële voortgangrapportage
aan ons aan te leveren. Aan de hand van deze rapportage zal aan u een tweede
voorschot worden verstrekt van maximaal € 250.000,00.
u dient voor I juli 2018 een inhoudelijke voortgangsrapportage aan ons aan te
leveren. Aan de hand van deze rapportage zal aan u een derde voorschot
worden verstrekt van maximaal € 100.000,00.
u dient voor 1 januari 2019 een inhoudelijke en financiële voortgangrapportage
aan ons aan te leveren. Aan de hand van deze rapportage zal u een vierde
voorschot worden verstrekt van maximaal € 50.000,00.
U dient voor 1 juli2019 een inhoudelijke voortgangrapportage aan ons aan te
leveren.

Het resterende bedrag van maximaal€ 100.000,00 zal na subsidievaststelling worden
verstrekt.
De inhoudelijke rapportages bevatten behalve een verslag van de voortgang van het
project ook een monitoringverslag van het aantal arbeidsplaatsen dat aan het project
kan worden toegerekend. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen directe
en indirecte arbeidsplaatsen.
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4.

Gebruikerscomité

Om te garanderen dat Added een open infrastructuur heeft dient Added een
gebruikerscomité op te richten overeenkomstig de 'aanvullende toelichting ten
behoeve van financiers', die per e-mail op 13 december 2016 aan onze medewerker
mevrouw M.T.M. Leijn is verzonden door uw adviseur, de heer M. slinkman van het
bureau Erac.

5.

Meldingsplicht

U meldt ons direct schriftelijk als:
- de activiteiten geen doorgang vinden;
- vertraging optreedt in de uitvoering;
- wijzigingen ontstaan in de prestaties;
- u afwijkt van (de verplichtingen in) deze beschikking

6.

Publiciteitsvereiste

U dient in uw communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze
mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het

informeren van de burgers over de besteding van belastinggelden. u kunt aan dit
vereiste voldoen door middel van een vermelding op uw website, in advertenties, in
persberichten of publicaties (flyers) etc.

7.

Vaststelling

U moet uiterlijk

I

april 2020 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin
moet u aantonen dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn
uitgevoerd en dat de prestaties zijn behaald. Dit doet u door middel van het
overleggen van een activiteitenverslag. ln het activiteitenverslag dient u ook een
monitoringverslag over de effecten van het project op het gebied van werkgelegenheid
op te nemen.
Ook dient u een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten, door middel van een financieel verslag inclusief een accountantsverklaring
bij de aanvraag tot vaststelling te overleggen. De accountantsverklaring moet voldoen
aan het door de provincie Drenthe vastgestelde controleprotocol. Dit kunt u vinden op
het digitale provinciale subsidieloket of via de link

http://mvw.provincie.drenthe.nl/publish/pages/T4T22lcontroleprotocol_asv 2O12.pdf

u dient uw aanvraag tot vaststelling tijdig in. Als u te laat bent kan dat namelijk
gevolgen hebben voor de subsidie. Als u geen aanvraag tot vaststelling van de
subsidie indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast met de informatie die we
hebben. ln de meeste gevallen leidt dat tot een (gedeeltelijke) terugvordering van de
subsidie.
Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestaties zijn
geleverd. Daarnaast gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de
verlening bent nagekomen. op grond hiervan wordt het exacte subsidiebedrag
vastgesteld.

.

