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Algemene wet bestuursrecht 
Provinciewet 
Algemene Subsidieverordening Fryslan 2013 

Soort maatregel, ad hoc of regeling 
 
 

Ad hoc 

Datum toekenning 
 
 

12 juli 2022 

Betrokken sector 
 
 

Alle economische sectoren 

Naam begunstigde 
 
 

Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics 

KMO/MKB of groot 
 
 

Kmo’s  

Omvang van de steun 
 
 

€100.000,- 

Percentage steun van de in aan-
merking komende kosten 
 
 

50% 

Steuninstrument (subsidie, lening, 
garantie) 
 
 

subsidie 

Doelstelling van de steun (opleiding, 
ooi, milieu)  
 

Investeringssteun voor onderzoeksinfrastructuur (art. 
26) 

Artikel nr van de AGVV, LVV of VVV 
 
 

Artikel 26 AGVV 

Link naar de regeling 
 
 
 

Geen, er is  sprake van een Incidentele subsidie, zie 
beschikking hieronder 
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Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire 
Plastics 
T.a.v. mevrouw M. Brandsma 
Duitslanddreef 7 
8447 SE  HEERENVEEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
Leeuwarden, 12 juli 2022 
Verzonden, 

 
Ons kenmerk : 02007774 
Afd./Opgave : Subsidies 
Behandeld door : Subsidies - OEF / (058) 292 59 25 of provincie@fryslan.frl 
Uw kenmerk : uw aanvraag van 25 april 2022 
Bijlage(n) :  

 
Onderwerp : Zaaknummer PF-2022/242330: Besluit aanvraag incidentele 

projectsubsidie voor het project 'Uitbouwen koppositie NTCP door het 
benutten van cross-overs voor water en circulaire plastics' 

 

Geachte mevrouw Brandsma, 
 
Op 25 april 2022, laatstelijk aangevuld op 27 juni 2022, hebben wij uw aanvraag ontvangen 
voor een incidentele subsidie. U vraagt een subsidie aan van € 458.000,- voor het uitbouwen 
van de koppositie van het NTCP door het benutten van cross-overs voor water en circulaire 
plastics (hierna: uw project).  
 
Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 242330. In deze brief staat ons 
besluit en leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben genomen.  
 
Wat is ons besluit? 
Wij hebben besloten u een incidentele subsidie van € 360.000,- te verlenen.  
 
Motivering 
Uw project past binnen de doelstellingen van de provincie Fryslân. De provincie Fryslan 
heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van de circulaire economie. In het 
coalitieakkoord is de ambitie geformuleerd om de meest circulaire regio van Europa te 
worden. Samen met de Vereniging Circulair Friesland werkt de provincie hier hard aan, 
onder andere binnen het speerpunt circulaire plastics.  
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Plastics kunnen worden hergebruikt in verschillende toepassingen. Met onder meer de 
maakindustrie in Fryslan en met behulp van de sterke kennisbasis op het gebied van water 
kan het NTCP een belangrijke rol vervullen in nieuwe toepassingen van herbruikbaar plastic 
en daarmee nieuwe verdienmodellen voor onze bedrijven. 
 
Het betreft een eenmalige subsidie, zoals gesteld in artikel 4:23; derde lid onder d van de 
Algemene wet bestuursrecht. In het geval van toekomstige activiteiten kunt u hieraan geen 
rechten aan ontlenen. 
 
Waar is de subsidie voor bedoeld? 
Wij verlenen de subsidie op basis van uw volledige aanvraag. De activiteiten in uw project 
zijn verdeeld over drie werkpakketten, te weten: 

1. Samenwerking op cross-overs 
2. Onderzoeksprojecten waslijn 
3. Ecosysteem samenwerking 

 
In onderstaande tabel staat per activiteit hoeveel subsidie u van ons ontvangt. 
 

                                                                                                                   Bedragen in Euro’s 

 Omschrijving activiteiten  Totale en 
subsidiabele 
kosten 

Aandeel 
derden 

Gevraagde 
subsidie 

Maximaal 
te verlenen 
subsidie 

Maximale 
bijdrage 
provincie op 
totale 
subsidiabele
kosten (in %) 

 WP 1: samenwerking op 
cross-overs 

     

1 PPS-samenwerkingsproject 
met Wetsus 

490.000 392.000 98.000 0 - 

2 Definiëren onderzoekslijnen 
Water&Plastics 

15.000 0 15.000 15.000 100% 

 Definiëren onderzoekslijnen 
Water&Smart Industry 

15.000 0 15.000 15.000 100% 

 WP 2: onderzoeksprojecten 
waslijn 

     

4 Realisatie waslijn 1.872.000 1.872.000 0 0 - 

5 Waterzuivering en 
engineering 

200.000 100.000 100.000 100.000 50% 
AGVV art. 26 

6 Initiatie onderzoeksprojecten 
(2022-2025) 

200.000 0 
 

200.000 200.000 100% 
De-minimis 

 WP 3: ecosysteem 
samenwerking 

     

7 Verkenning uitbouwen en 
versterken ecosysteem 
samenwerking 

10.000 0 10.000 10.000 100% 

8 Vooronderzoek kansrijkheid 
test- en demonstratie locatie 
nazuivering waswater plastics 

10.000 0 10.000 10.000 100% 

9 Bijdrage aan ontwikkeling 
regionale 
samenwerkingstrajecten 

10.000 0 10.000 10.000 100% 

 Totaal 2.822.000 2.364.000 458.000 360.000  
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De subsidie mag u niet voor andere activiteiten gebruiken dan die in de tabel genoemd 
staan. Het vermelde onder ‘maximaal te verlenen subsidie’ is een maximumbedrag per 
activiteit. Onderlinge verrekening tussen de verschillende activiteiten is niet zondermeer 
toegestaan. Indien u een deel van de subsidie voor een bepaalde activiteit voor een andere 
activiteit wilt gebruiken, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Wij beoordelen dit verzoek en 
sturen u daarna zo spoedig mogelijk ons besluit toe. 
 
Gedeeltelijke weigering 
U krijgt niet alle subsidie die u heeft aangevraagd. De reden van deze gedeeltelijke 
weigering is gelegen in het volgende.  
 
De door u gevraagde subsidie ad € 98.000,- voor de activiteit ‘PPS-samenwerkingsproject 
met Wetsus’ valt onder de werking van de 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.  
 
Bij deze subsidieverstrekking moeten de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van Verordening 
(EU) Nr. 651/2014 in acht worden genomen. Dit houdt in dat alle voor een bepaald project 
verleende staatssteun bij elkaar opgeteld dienen te worden om zo het totale steunbedrag te 
bepalen (cumulatie). Hierdoor kan nagegaan worden of voldaan is aan de maximale 
steunintensiteiten en bedragen uit de Verordening. 
 
De TKI bijdrage van het rijk zal worden verstrekt met toepassing van artikel 25 Verordening 
(EU) Nr. 651/2014. Nu nog niet duidelijk is wat de exacte subsidiehoogte zal zijn kunnen wij 
het onderdeel van uw aanvraag uit werkpakket 1, PPS-samenwerkingsproject met Wetsus, 
op dit moment niet honoreren. Wij weigeren dit onderdeel in de subsidieaanvraag op grond 
van artikel 2.7, eerste lid, onder c van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 
2013 in verband met het geldende staatssteunkader. 
 
Projectperiode 
Uit de informatie van uw aanvraag blijkt dat uw project op 21 april 2022 is gestart en op              
31 maart 2023 is gerealiseerd. Dit betekent dat het project reeds in uitvoering was voordat 
de aanvraag werd ingediend. Wij hebben echter besloten om af te wijken van artikel 1.10, 
eerste lid, onder h van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna: 
Asv). Dat doen wij op grond van artikel 1.10, vijfde lid, van de Asv. 
 
De activiteit waarvoor u subsidie heeft aangevraagd zijn naar ons oordeel van bijzonder 
belang voor het bereiken van de provinciale doelstellingen, zoals hierboven benoemd. Dit 
betekent dat wij instemmen met de door u aangegeven startdatum van 21 april 2022.  
 
Wat zijn uw verplichtingen? 
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de Asv  worden bij deze 
subsidieverlening de volgende verplichtingen aan u opgelegd: 
-      Door de gedeeltelijke weigering van de subsidie is er geen sprake meer van een 

sluitende begroting. U dient deze daarom zo spoedig mogelijk in te dienen, maar uiterlijk 
op 1 oktober 2023. Wij stellen de bevoorschotting afhankelijk van het aanleveren van     
deze sluitende begroting; 

- U voert de activiteiten uit zoals u in uw aanvraag hebt aangegeven; 
- Wanneer met de infrastructuur voor waterzuivering, zowel economische als niet-

economische activiteiten worden verricht, wordt voor de financiering, kosten en 
inkomsten van elk soort activiteit een gescheiden boekhouding gevoerd, op basis van 
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consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen van 
kostprijsadministratie; 

- De prijs die voor de exploitatie of het gebruik van de infrastructuur wordt berekend, 
stemt overeen met een marktprijs; 

- Als wij dat van u vragen, toont u aan dat de activiteiten waar u subsidie voor heeft 
gekregen, zijn uitgevoerd; 

- Het kan zijn dat u de activiteiten waarvoor deze subsidie is bedoeld, niet, niet op tijd of 
niet helemaal kunt uitvoeren. Ook kan het zijn dat u niet meer aan de verplichtingen kunt 
voldoen. Dat moet u altijd direct en schriftelijk aan ons melden. Als u dat niet op tijd doet 
of dit in het geheel nalaat, kunnen wij het verleende subsidiebedrag met 3% verlagen; 

- U moet alle stukken die met deze subsidie te maken hebben, minimaal vijf jaar na 
vaststelling van de subsidie bewaren. 

 
Wij stellen het daarnaast op prijs als u bij de uitvoering van uw project aangeeft dat de 
realisatie hiervan (mede) mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie 
Fryslân. 
 
Het niet voldoen aan de bovengenoemde verplichtingen kan tot gevolg hebben dat deze 
subsidieverlening wordt ingetrokken of ten nadele van u wordt gewijzigd op grond van artikel 
4:48, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel lager (tot op nihil) 
wordt vastgesteld op grond van artikel 4:46, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
Hoe wordt de subsidie uitbetaald? 
Het verleende subsidiebedrag is € 360.000,-. Wij verlenen u 80% van dat bedrag, dus          
€ 288.000,-, als voorschot zodra u hebt voldaan aan de aan deze subsidieverstrekking 
verbonden verplichting om een sluitende begroting in te dienen. Het voorschot betalen wij 
daarna in één termijn aan u uit.  
 
Wij maken het voorschotbedrag over op rekeningnummer NL49 RABO 0334 2376 02 ten 
name van Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics. Als de genoemde 
betaalgegevens niet (meer) kloppen, horen wij dat graag van u. 
 
Hoe wordt uw subsidie vastgesteld? 
In deze beschikking staat dat u een subsidie ontvangt. De hoogte hiervan is mede 
gebaseerd op de door u ingediende begroting. Na afloop van de projectperiode gaan wij de 
subsidie naar rato vaststellen op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten. Wij 
verwijzen hiervoor naar de in deze beschikking opgenomen tabel, waarbij per activiteit een 
maximum bedrag aan subsidie is opgenomen en tevens een maximumpercentage ten 
opzichte van de werkelijke kosten. Voorts merken wij op dat meeropbrengsten (= werkelijke 
opbrengsten zijn hoger dan begrote opbrengsten) ook kunnen leiden tot een lagere 
subsidievaststelling.  
 
U dient bij ons een rechtsgeldig ondertekende vaststellingsaanvraag in. Dit doet u als u de 
activiteiten heeft verricht, maar uiterlijk op 1 juli 2023. Met de aanvraag tot 
subsidievaststelling stuurt u mee: 
a. Een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag toont u aan dat de activiteiten zijn 

uitgevoerd volgens dit besluit. Naast het activiteitenverslag kunt u daarbij ook gebruik 
maken van bijvoorbeeld door u uitgegeven folders of beeldmateriaal, verslagen van 
vergaderingen, of een link naar uw website. Ook laat u in het activiteitenverslag zien dat 
u de aan deze subsidieverlening verbonden verplichtingen bent nagekomen. 
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b. Een financieel verslag. In het financieel verslag moet in ieder geval staan: 
- een opgave van het bedrag van de werkelijk gemaakte en betaalde kosten; 
- een opgave van het bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen 

van derden en een opgave van de gerealiseerde eigen bijdrage; 
c. Een rechtsgeldige controleverklaring van een RA of AA accountant op het financieel 

verslag. In artikel 3.7a van de Asv 2013 staat waar de controleverklaring tenminste aan 
moet voldoen en welke gegevens deze moet bevatten. 

 
Let op: het onder a bedoelde activiteitenverslag en onder b bedoelde financieel verslag 
moeten op dezelfde wijze gerubriceerd zijn als bij de aanvraag en moeten zijn voorzien van 
een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de aanvraag. 
 
Wij beoordelen uw aanvraag en stellen de subsidie daarna vast. Als u de aanvraag niet of 
niet op tijd indient, kunnen wij de subsidie lager vaststellen. Binnen 22 weken na ontvangst 
van uw aanvraag ontvangt u onze beslissing daarop. 
 
Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 
provincie Fryslân 2013 van toepassing. Meer informatie hierover vindt u via www.fryslan.frl 
en wetten.overheid.nl. 
 
Op dit besluit is ook de Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 
subsidies 2017 (M&O-beleid) van toepassing. Dit betekent dat wij kunnen controleren of u de 
activiteiten heeft uitgevoerd en aan de verplichtingen heeft voldaan. Wij doen dat door 
middel van het opvragen van gegevens en het afleggen van toezichtbezoeken. 
 
Staatssteun  
AGVV: 
De subsidie voor het onderdeel Waterzuivering en engineering uit werkpakket 2, wordt 
verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 651/2014. De subsidie voor dit onderdeel 
valt onder hoofdstuk III /deel 4, artikel 26 (Investeringssteun voor onderzoeksinfrastructuur) 
De subsidie voldoet aan alle in hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. Nr. 651/2014 
vastgestelde voorwaarden en specifiek aan de in hoofdstuk III /deel 4, artikel 26 van deze 
verordening vastgestelde voorwaarden. 
 
Op grond van artikel 26 lid 6 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 bedraagt de steunintensiteit 
ten hoogste 50 % van de in aanmerking komende kosten. De subsidiabele kosten zijn 
bepaald op € 200.000,-. De maximale subsidie voor het onderdeel Waterzuivering en 
engineering bedraagt dan ook €100.000,-. 
 
De-minimis: 
Wij verstrekken u een deel van deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) Nr. 
1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun, PbEU, L 352 van 24 december 2013, blz. 1. Wij verlenen de-minimissteun ad 
€ 200.000,- aan activiteit ‘waslijn: initiatie onderzoeksprojecten (2022-2025)’.  
 
De kosten betreffen nadrukkelijk, andere kosten dan de kosten uit het onderdeel 
Waterzuivering en engineering uit werkpakket 2. Er is geen sprake van cumulering van steun 
waarmee de maximale steunintensiteit uit artikel 26 Verordening (EU) Nr. 651/2014 wordt 
overschreden 

http://www.fryslan.frl/
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Wij wijzen u er op dat u er zelf op dient toe te zien dat de hierbij door ons verleende subsidie, 
inclusief de in een aaneengesloten periode van drie belastingjaren (te) ontvangen subsidie, 
of andere vormen van steun het drempelbedrag van € 200.000 niet overschrijden. Op het 
moment dat deze drempel dreigt te worden overschreden, dient de steun die de 
overschrijding zou veroorzaken te worden aangemeld bij de Europese Commissie. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem bij vragen contact op met de provincie Fryslân. Dit doet u door te bellen naar  
(058) 292 5925. U kunt ook een e-mail sturen naar provincie@fryslan.frl of een brief naar 
provincie Fryslân, afdeling Subsidies, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.  
 
Bij contact met ons vragen wij u altijd het zaaknummer PF-2022/242330 te vermelden zodat 
wij u beter kunnen helpen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
 
 
 
#@ValidSign_Ondertekenaar_1# 
drs. A.A.M. Brok, voorzitter 
 
 
 
 
#@ValidSign_Ondertekenaar_2# 
R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris 
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Bezwaar 
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes 
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, 
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden. 
 
Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en bij voorkeur met 

vermelding van het kenmerk van het besluit; 
d. de gronden van het bezwaar; 
e. de handtekening van de indiener. 
 
Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder “contact”, 
of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. (058) 292 59 25. 
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. De indiener van 
een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat eist, een voorlopige voorziening vragen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD in Groningen. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten 
(griffierecht) verbonden. 

http://www.fryslan.frl/


 

-  Paraaf medewerk(st)er : 
-  Paraaf afdelingshoofd : 
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