
Aan:    
de directie van M&G Group BV 
Postbus 77 
9400 AB  ASSEN 
 
9400 AB 77 

 
 
 
 
Assen, 12 november 2021 
Ons kenmerk 37/5.6/2021001631 
Behandeld door  
Onderwerp: Verlening subsidie project New Site (Transform Together)  
 
 
Geachte directie, 
 
Op 23 november 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project New Site. 
Transform Together voor een bedrag van € 1.250.000,--. In deze brief informeren wij u 
over ons besluit op uw aanvraag. 
 
Besluit 
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 1.250.000,-- toe te kennen. Wij 
verlenen deze subsidie in het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) 
Drenthe. Uw project pas namelijk binnen het Uitvoeringskader REP en valt concreet 
onder opgave A Versterken kennispieken, programmalijn HTSM en opgave C  
Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeidspotentieel; programmalijn 
MKB Algemeen en Arbeidspotentieel.  
 
Naast dat uw project sterk bijdraagt aan het innovatief vermogen in de regio, hechten 
wij ook aan de sociaal-economische impact van uw project in de regio: hierdoor blijft 
werkgelegenheid in de regio Groningen-Assen behouden voor meer dan 350 mede-
werkers in vaste dienst van het bedrijf en een flexibele schil van 100-150 uitzend-
krachten. Verder biedt uw onderneming ook 30 à 40 sociale werkplekken voor mede-
werkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en nog 10-15 plaatsen voor dagbe- 
steding en begeleid werken via stichting De Trans in Rolde.  
 
Voorschot 
Wij hebben besloten u voorschotten te verstrekken volgens onderstaand ritme (zie 
hieronder tabel Voorschotritme). Het voorschotritme hebben wij gebaseerd op de uit-
gavenplanning van uw projectplan. U kunt jaarlijks, al naar gelang van realisering van 
de voorziene uitgavenplanning zoals aangegeven in jaarlijkse voortgangsrapportage, 
in aanmerking komen voor een volgend voorschot conform onderstaand overzicht.  
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In geval uw (cumulatieve) uitgaven afwijken van onderstaande planning, kunnen wij 
het voorschotritme aanpassen. De uit te betalen voorschotten maken wij over op  

 
  
Voorschotritme  

 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 
Uitgaven-
planning 
conform pro-
jectplan 

€ 3.919.693 € 5.487.570 € 3.135.754 € 3.135.754 - € 15.678.771 

Uitgaven-
planning % 

25% 35% 20% 20% - 100% 

Uitbetaling 
voorschot/ 
subsidie 

€ 250.000* € 350.000* € 200.000* € 200.000* € 250.000* € 1.250.000* 

Uitbetaling 
voorschot % 

20% 28% 16% 16% 20% 100% 

Basis uitbe-
taling 

obv voort-
gangs-rappor-
tage 2022 

obv voort-
gangs-rappor-
tage 2023 

obv voort-
gangs-rappor-
tage 2024 

obv voort-
gangs-rappor-
tage 2025 

obv vast-stel-
ling subsidie 

 

* Dit betreft maximale bedragen; de uiteindelijk uit te betalen bedragen zijn afhankelijk van gerealiseerde kosten 
 
Prestatieverplichtingen 
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatiever-
plichtingen: 
− de door u voorgestelde activiteiten passen binnen het uitvoeringskader van REP; 
− voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig uw 

projectplan ‘New Site. Transform Together’:  
− u realiseert een nieuwe bedrijfslocatie van de M&G Group op het bedrijvenpark 

‘Werklandschap Assen-Zuid’ ter vervanging van de huidige bedrijfslocaties in 
Assen en Groningen; deze nieuwe bedrijfslocatie omvat in ieder geval: 
− een nieuwe, slimme ‘Industrie 4.0 ready’ productielocatie (‘State of the  

Future Factory’) 
− een nieuw Europees distributiecentrum  
− een nieuw European Innovation & Competence Centre (EICC) 

− in het EICC worden alle innovatie-, R&D- en engineeringsactiviteiten van de 
M&G Group geconcentreerd. Tevens richten de activiteiten in het EICC zich op 
de kennisspillover in de regio en samenwerking in de regio op innovatiegebied 
aan de hand van: 
− kennisuitwisseling en samenwerking met kennisinstellingen in de regio 

(RUG, Hanze Hogeschool, NHL Stenden, Drenthe College en het Alfa  
College); 

− kennisuitwisseling en samenwerking met potentiële partners in de regio; on-
der meer door aansluiting te zoeken bij innovatieve clusters in de regio zoals 
(in ieder geval) Tech Hub Assen, Smart Industry Hub, Waterstoftafel, Ver-
snellingskamer Energie, Noordelijke Productiviteit Alliantie;  

− de nieuwe bedrijfslocatie is duurzaam door zowel toepassing van verregaande 
gebouw gebonden duurzaamheidsmaatregelen (BREEAM-NL-norm ‘very good’) 
als toepassing van slimme, duurzame productietechnieken; 

- de projectactiviteiten zijn gestart op 1 maart 2021 waarna de complete nieuwe  
bedrijfslocatie (inclusief afronding smart factory 4.0) uiterlijk op 31 december 2025 
gerealiseerd zal zijn. Indien in uw uitvoeringsplanning wijzigingen plaatsvinden, 
dient u dit bij ons aan te geven. 
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- nadat de investeringen met betrekking tot het project zijn voltooid, blijven deze 
voor de nieuwe bedrijfslocatie gedurende ten minste vijf jaar behouden; een en an-
der staat niet in de weg dat installaties of uitrusting die in deze periode verouderd 
of defect raken, worden vervangen, op voorwaarde dat de economische activiteiten 
gedurende de betrokken minimumperiode op de bedrijfslocatie in Assen behouden 
blijven. 

 
Overzicht prestaties/begroting/subsidie 

 Prestatie Totale kosten  
uit begroting 

Verleend  
subsidiebedrag  

− Nieuwe, slimme ‘Industrie 4.0 
ready’ productiefabriek 

− Nieuw Europees distributiecen-
trum 

− Nieuw Europees Innovation & 
Competence Centre 

 
 
€ 15.678.771,-- 

 
 
€ 1.250.000,-- 

 
Tussentijdse verantwoording 
U levert vóór 15 oktober 2022, 2023, 2024 en 2025 een tussentijdse voortgangsrap-
portage in. In deze rapportages doet u inhoudelijk verslag van de voortgang van activi-
teiten en geeft u de reeds gerealiseerde kosten weer en een zo nauwkeurig mogelijke 
inschatting van de resterende, nog te realiseren kosten, gespecificeerd naar jaar. 
Deze wijze van tussentijdse kostenverantwoording hangt samen met de wijze waarop 
wij de lastneming van subsidies in onze meerjarige financiële administratie dienen te 
verwerken en te verantwoorden (zie paragraaf hieronder over lastneming subsidies).   
 
Uw tussentijdse rapportages geven in ieder geval inzicht in: 
- de totaal gerealiseerde kosten en indicatie van de resterende te realiseren kosten 

voor het boekjaar; 
- (bijgestelde) financiële planning voor het resterende deel van het project (in- 

schatting van de verwachte bestedingen gespecificeerd per jaar); 
- aard, inhoud en voortgang van de reeds verrichte activiteiten; 
- inzicht in de regionale impact van de nieuwe vestiging van uw bedrijfslocatie (door 

bijvoorbeeld inzicht te geven in resultaten van bestaande en nieuwe samenwer-
kingen en kennisuitwisselingen met regionale partijen, clusters, kennisinstellingen, 
sociale instellingen et cetera); 

- eventuele knelpunten voor uitvoering project. 
 
Wij wijzen u erop dat u in uw rapportages eventuele afwijkingen ten aanzien van de 
financiële planning zoals aangegeven in uw aanvraag (en hierboven in het overzicht 
uitgavenplanning/voorschotritme) expliciet dient te benoemen. Ingeval uit de rappor-
tages blijkt dat u minder kosten hebt gemaakt dan voorzien in de planning, kan dit 
consequenties hebben voor de hoogte van het volgende uit te betalen voorschot. 
 
Projectadministratie 
In het kader van de verantwoording van de subsidie dient u een administratie te  
voeren waaruit in ieder geval de volgende zaken op duidelijke wijze zijn af te leiden:  
- totale projectkosten; 
- de aard, inhoud en voortgang van de verrichte werkzaamheden; 
- het aantal eenheden per kostendrager die voor subsidie in aanmerking komen; 
- de specifiek ten behoeve van de activiteiten gemaakte en betaalde kosten. 
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U bewaart de uitgevoerde administratie en bewijsstukken die betrekking hebben op de 
besteding van de subsidie en de uitvoering van de activiteiten tot zeven jaren nadat de 
activiteiten zijn uitgevoerd.  
 
Aanvullend verzoek 
Wij verzoeken u om in uw communicatie over de 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. 
 
Meldingsplicht 
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle 
verplichtingen zult voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per e-mail op de 
hoogte. 
 
Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van: 
− relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 
− wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon 

van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 
 
Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening 
in uw nadeel wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeel-
telijk terugvorderen. 
 
Vaststelling 
U levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op 
1 april 2026 een verzoek tot vaststelling in.  
 
In het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht en dat aan de 
opgelegde prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in  
ieder geval een activiteitenverslag en een financieel verslag (zie ook de paragrafen  
Projectadministratie en Tussentijdse verantwoording hierboven); 
 
Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de 
hoogte waarop de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling  
indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de infor-
matie die wij op dat moment hebben, waardoor de subsidie vaak lager of op nihil 
wordt vastgesteld. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vast-
stelling onze beslissing hierop. 
 
Het verzoek tot vaststelling kunt u per e-mail toesturen naar post@drenthe.nl of per 
post naar het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van team 
Subsidies en Inkoop, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
 
Juridisch kader 
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
− Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij  

bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellings-
verordening (AGVV (PbEU L187/1)); 

− de Algemene wet bestuursrecht; 
− de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017. 
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Staatssteun 
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het 
geval, omdat uw onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt  
gesteund en er door de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van 
de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de Verordening (EU) 
Nr. 651/2014 (PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). De aanvraag voldoet aan Hoofdstuk III,  
Deel 1, artikel 14 van de AGVV en aan alle overige bepalingen van deze verordening. 
De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde veror-
dening van de Europese Commissie.    
 
De kosten waar in dit geval steun voor wordt verleend zijn de kosten van investe- 
ringen in materiële en immateriële activa. Deze kosten komen op grond van artikel 14, 
lid 4, onder a, van de AGVV voor steun in aanmerking. Uit het projectplan volgt dat 
alle uitgaven, met een totale hoogte van € 15.678.771,--, onder de hiervoor genoemde 
voor steun in aanmerking komende kosten vallen. De steunintensiteit mag echter 
maximaal 10% van de in aanmerking komende kosten bedragen (artikel 14, lid 12, 
van de AGVV). Met de subsidieverlening van € 1.250.000,-- overschrijdt de subsidie 
daarmee niet de geoorloofde steunintensiteit.  
 
Wij moeten deze beschikking binnen twintig werkdagen na besluitvorming ter kennis-
geving aanbieden aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen 
stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat 
de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat de onderhavige beschikking niet 
onder de AGVV valt. In dat geval dient de subsidieverlening te worden verlaagd of  
ingetrokken.  
 
Lastneming subsidies (ter informatie) 
Conform lastneming subsidies van het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV) verlenen wij deze subsidie voor de jaren 2021, 2022, 2023, 2024 
en 2025. In het kader van de BBV administreren wij de subsidielastneming conform de 
planning van de bestedingen uit uw projectplan. De prognose van de bestedingen en 
de hieraan gerelateerde subsidielastneming zijn als volgt: 
 
Overzicht lastneming subsidies 

 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 
Jaarlijkse las-
ten project 

0            € 3.919.693,-- € 5.487.570,-- € 3.135.754,-- € 3.135.754,-- € 15.678.771,-- 

Lastneming 
subsidie 

0 € 312.500,-- € 437.500,-- € 250.000,-- € 250.000,-- € 1.250.000,-- 

 
 
Nadere informatie 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met   

 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
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Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van  
verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van  
Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het 
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u 
naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure. 
 
 




