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Geachte heer Kraaijenzank,
Nee
Op 27 april 2015 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de realisatie van het project Potato Spice
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit ..
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan onze beleidsdoelstellingen in het Energieprogramma 20102015. Uw project omvat de vervanging van het huidige energie-intensieve verwerkingsproces van
aardappelsap voor een nieuw, energiearm en innovatief verwerkingsproces.
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan onze beleidsdoelstellingen in het Energieprogramma 20102015. Uw project omvat de vervanging van het huidige energie-intensieve verwerkingsproces van
aardappelsap voor een nieuw, energiearm en innovatief verwerkingsproces.
De subsidieaanvraag omvat de tweede stap in dit verwerkingsproces, waarbij het onteiwitte
aardappelsap dat vrijkomt bij het nieuwe Solanic-proces wordt geconcentreerd. In dit project wordt de
alternatieve technologie in 2 fasen opgeschaald van pilot naar toepassing op fabrieksschaal. Met de
alternatieve technologie wordt het onteiwitte aardappelsap uit Solanic bij lage temperaturen
geconcentreerd in tegenstelling tot het huidige indampproces dat bij een hoge temperatuur plaats
vindt.
Door uitvoering van fase 2 wordt onteiwit aardappelsap uit de nieuwe Solanic fabriek niet meer via de
huidige energie-intensieve procesroute verwerkt. Dit geeft een energiebesparing die leidt tot een
vermindering van de CO2 emissie van ca. 1000 ton/jaar ten opzichte van de huidige productiewijze.
Wanneer bij verdere opschaling al het aardappelsap in Gasselternijveen via dit proces verwerkt kan
worden, zal de CO2 emissie met 5000 ton/jaar verminderen. De voorliggende subsidieaanvraag
voldoet hiermee aan de doelstellingen van het Drentse Energieprogramma.
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Daarnaast hebben wij uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de
Algemene subsidieverordening Drenthe (ASV 2012).
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/reglementen/algemene subsidieverordening drenthe 2012
Wat betreft staatsteunaspecten heeft toetsing plaatsgevonden aan de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGV) Verordening EU (Nr 651/2014) PB EU L 187.
Bij toetsing van uw aanvraag aan de bepalingen van de AGV is gebleken dat toekenning van het door
u aangevraagde subsidie van € 1.500.000,- zou leiden tot een overschrijding van de in de AGV
gestelde maximum steunpercentages en derhalve tot ongeoorloofde staatssteun.
Voor fase 1 van de aanvraag achten wij Deel 4, Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
artikel 25, lid 2b, Industrieel onderzoek van de AGV van toepassing. De door u opgevoerde kosten
van € 580.000,- zien wij als in aanmerking komende kosten. Overeenkomstig lid 5 van artikel 25
bedraagt voor industrieel onderzoek de steunintensiteit 50% van de in aanmerking komende kosten,
hetgeen resulteert in een bedrag van € 290.000,- toelaatbare steun voor fase 1.
Voor fase 2 van de aanvraag achten wij Deel 7, Steun voor milieubescherming, artikel 38 lid 1
(Investeringssteun ten behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen) van de AGV van toepassing.
Hierbij geldt een steunintensiteit van 30% van de in aanmerking komende kosten, zijnde
€ 3.850.000,-. Dit resulteert in een bedrag van € 1.155.000,- toelaatbare steun voor fase 2.
Wij achten uw aanvraag overigens in overeenstemming met de AGV.
Wij zijn op basis van deze toetsen tot het oordeel gekomen dat:
- de aanvraag voldoet aan de regels van de Awb en de ASV;
- de aanvraag voldoet aan de doelstellingen van het Drentse Energieprogramma;
- op de aanvraag Hoofdstuk III, deel 4, artikel 25 en deel 7, artikel 38 van de AGV van toepassing zijn;
- de te verlenen subsidie beperkt moet worden tot € 1.445.000,- om onder de volgens de AGV
gestelde maximum steunpercentages te blijven;
Besluit:
Deze beoordeling heeft geleid tot het besluit dat wij u een incidentele subsidie verlenen van
€ 1.445.000,Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGV, kennis aan de Europese Commissie. Ook dienen wij deze beschikking op onze website te
publiceren.
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.
In de bijlage wordt aangegeven aan welke verplichtingen u dient te voldoen, hoe de bevoorschotting
plaatsvindt en welke eisen aan het verzoek om vaststelling zijn verbonden.
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Wij wensen u veel succes bij de realisatie van het project Potato Spice. Heeft u nog vragen over
deze brief, neemt u dan contact op met mevr. A.M.M. de Graaf, tel: 0592-365838.
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 de provinciale website:
(http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften)

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

drs. B.F. Potjer,
Concernmanager
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Bijlage

Verplichtingen
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
1. Activiteiten:
De subsidie wordt verleend voor de uitvoering en realisatie van het projectplan Potato Spice, inclusief
de bijbehorende planning, met per fase een uitloop van 2 maanden omdat deze subsidiebeschikking
pas in juni 2015 is afgegeven en de uitvoering volgens het projectplan in mei 2015 zou starten.

2. Einddatum:
De proceslijn Potato Spice moet uiterlijk 1 maart 2017 in werking zijn.
3. Bevoorschotting en voortgangsrapportage
-

-

-

Een eerste voorschot van € 200.000,- wordt verstrekt nadat wij een schriftelijke bevestiging
van AVEBE hebben ontvangen dat het Investeringsbesluit voor de realisatie en uitvoering van
het project Potato Spice is genomen.
Een tweede voorschot van € 200.000,- wordt verstrekt nadat wij een rapportage van de uitslag
van de pilottest hebben ontvangen en AVEBE ons schriftelijk heeft bevestigd over te gaan tot
de bouw van de RO installatie.
Een derde voorschot van € 800.000,- wordt verstrekt maximaal 2 maanden voor de start van
de bouw van de FC installatie, nadat AVEBE ons schriftelijk heeft bevestigd over te gaan tot
de bouw van de FC installatie

Voorschotten worden overgemaakt op IBAN NL53RABO0300000022 onder vermelding van Subsidie
project Potato Spice.
4. 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.
5. Publiciteitsvereiste:
U dient in uw communicatie over uw activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk
worden gemaakt door de provincie Drenthe en het Rijk. 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.
6. Vaststelling:
U moet uiterlijk 01-05-2017 een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Daarin toont u
aan dat de activiteiten als genoemd onder 1. daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit doet u door
middel van het overleggen van een eindrapportage met een financieel verslag met
accountantsverklaring.
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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. In de meeste gevallen leidt dat tot een
(gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie.
Bij de vaststelling van de subsidie wordt nagegaan in hoeverre de prestatie is geleverd. Daarnaast
gaan we na of u de verplichtingen die zijn verbonden aan de verlening bent nagekomen. Indien de
prestatie niet, of niet volledig is geleverd, of indien u de verplichtingen die aan de verlening zijn
verbonden niet bent nagekomen, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Dit ter beoordeling van de
provincie Drenthe.
Indien bij het vaststellen van het subsidiebedrag de prestaties niet, of niet volledig zijn geleverd,
kunnen alleen aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten meegenomen worden in de beoordeling. Indien
de subsidie lager wordt vastgesteld omdat de prestaties niet, of niet geheel zijn geleverd kan de
subsidie maximaal een gedeelte van de gemaakte kosten dekken, in dezelfde verhouding als waarvan
is uitgegaan bij subsidieverlening (33%). Hierbij wordt de bedragen in onderstaande tabel als leidraad
genomen.

Te hanteren (maximale) subsidiabele loonkosten per uur:
Directeuren, professoren, hoger leidinggevend personeel
B
+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen
+ Overhead: maximaal 25% van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten
Wetenschappelijk personeel, leidinggevend personeel
B
+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen
+ Overhead: maximaal 25 % van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten
Hoger uitvoerend personeel
B
)
+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen
+ Overhead: maximaal 25% van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten
Overig personeel
B
+ Daadwerkelijke werkgeverslasten op basis van wettelijke en cao-verplichtingen
+Overhead: maximaal 25% van het brutosalaris inclusief werkgeverslasten
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