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Ons kenmerk 
Afd./Opgave 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n)

Onderwerp

02050733
Subsidies
Subsidies - OEF / (058) 292 59 25 of provincie@fryslan.frl 
uw subsidieaanvraag van 1 november 2022

: Zaaknummer PF-2022/248154: Besluit subsidieaanvraag vooreen 
projectsubsidie op grond van de begroting voor het project 
‘Innovatiecluster Drachten (ICD) 2023-2024' + toekennen eerste 
voorschot

Geachte heer Visser,

Op 9 november 2022 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor het project 
‘Innovatiecluster Drachten 2023-2024’. Op 12 december 2022 heeft u op ons verzoek de 
aanvraag aangevuld met een onderbouwing van de begrote out-of-pocket kosten van de 
Vereniging. Wij hebben van deze onderbouwing kennis genomen.

U vraagt een subsidie aan van € 872.387,- voor de uitvoering van uw activiteitenplan voor de 
twee onderdelen ‘Boeien, binden, helpen, spinnen, delen en promotie’ en ‘Kennis 
ontwikkelen (R&D projecten)’. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 
248154. In deze brief staat ons besluit en leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben 
genomen.

Wat is ons besluit?
Gedeeltelijke weigering
U krijgt niet alle subsidie die u heeft aangevraagd. Wij weigeren de gevraagde subsidie van 
€ 271.432,- voor het onderdeel ‘Kennis ontwikkelen’ om de volgende redenen:

• Dit onderdeel is onvolledig omdat er een uitgewerkt projectplan (activiteitenplan en 
begroting) ontbreekt.
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• Vanwege het ontbreken van een uitgewerkt projectplan kunnen wij geen inhoudelijke 
en financiële beoordeling doen en ook geen staatssteuntoets.

• U heeft aangegeven dat u nog enige tijd nodig heeft om een volledig uitgewerkt 
projectplan voor het onderdeel ‘Kennis ontwikkelen’ voor beoordeling bij ons in te 
dienen. Subsidiëring van het andere, wel volledige, onderdeel van de aanvraag dat 
betrekking heeft op de activiteiten ‘Boeien, binden, helpen, spinnen, delen, promotie’ 
kan hierop niet wachten.

Gelet op het vorenstaande kunnen wij stellen dat het onderdeel ‘Kennis ontwikkelen (R&D 
projecten) nog onvoldoende is uitwerkt en subsidiëring van dit onderdeel nog niet in het 
belang van de provincie is, noch in deze fase een belang van de provincie dient. Daarom 
weigeren wij de subsidieaanvraag voor het onderdeel ‘Kennis ontwikkelen’ op grond van 
artikel 2.7 eerste lid onder b van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 
(hierna: Asv 2013). Voor dit onderdeel kunt u een nieuwe aanvraag indienen in het eerste 
halfjaar van 2023.

Wel verleende subsidie
Wij hebben besloten u voor het onderdeel ‘Boeien, binden, helpen, spinnen, delen en 
promoten’, voor de periode 2023-2024, een subsidie van maximaal € 600.955,- te verlenen. 
Wij verlenen de subsidie op basis van uw aanvraag van 1 november 2022.

Motivering
Uw project draagt bij aan één van de vijf speerpunten die zijn benoemd in de beleidsnota 
Economie 2021-2025, namelijk hightech systems & materials (HTSM). Daarnaast draagt het 
project bij aan de volgende doelen uit de beleidsnota 2021-2025:

• het stimuleren van bedrijvigheid met grote toegevoegde waarde;
• zorgen voor voldoende kennis, innovatie en ondernemerschap waarmee wordt 

bijgedragen aan de transities van lineaire naar circulaire economie;
• het ondersteunen van een ecosysteem met voldoende kennis, talent, competenties, 

netwerken, hardware en geld om materiële welvaart en economische groei te 
realiseren.

Het betreft een eenmalige subsidie op grond van de provinciale begroting (artikel 4:23, derde 
lid onder c van de Algemene wet bestuursrecht). In het geval van toekomstige activiteiten 
kunt u hier aan geen rechten aan ontlenen.

Waar is de subsidie voor bedoeld?
Wij verlenen de subsidie op basis van uw aanvraag van 1 november 2022. In onderstaande 
tabel staat per activiteit hoeveel subsidie u maximaal ontvangt in de periode 2023-2024.

activiteit

Boeien
Binden
Helpen
Spinnen
Delen
Promotie

subsidiabele kosten
(uren/oop)

680.612
287.438
69.375
26.788

359.625
899.850

maximaal verleend 
subsidiebedrag

176.021
74.338
17.942
6.928

93.007
232.720

T otaal 2.323.688 600.955
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De dekking is als volgt voorzien:

Financier
ICD
provincie Fryslân 
gemeente Smallingerland

boeien, binden
1.176.790

600.955
545.943

Totaal 2.323.688

De subsidie mag u niet voor andere activiteiten gebruiken dan die in de tabel genoemd 
staan. Het vermelde onder “maximaal verleend subsidiebedrag” is een maximumbedrag per 
activiteit. Onderlinge verrekening tussen de verschillende activiteiten is zonder onze 
instemming niet toegestaan. Indien u een deel van de subsidie voor een bepaalde activiteit 
voor een andere activiteit wilt inzetten, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Wij beoordelen 
dit verzoek en sturen u zo spoedig mogelijk ons besluit daarover toe.

Projectperiode
Uit de informatie van uw aanvraag blijkt dat uw project op 1 januari 2023 start en op 
31 december 2024 is gerealiseerd.

Wat zijn uw verplichtingen?
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de Asv 2013 leggen wij bij deze 
subsidieverlening de volgende verplichtingen aan u op:
- u voert de activiteiten uit zoals u in uw aanvraag hebt aangegeven;
- 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 activiteit[en] 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 aan ons melden. Als u dat niet op tijd doet of dit in het 
geheel nalaat, kunnen wij de subsidie met 3% verlagen;

- u moet alle stukken die met deze subsidie te maken hebben, minimaal vijfjaar na 
vaststelling van de subsidie bewaren.

Voortgangsrapportages en procesmatige verplichtingen
U stuurt, in het belang van een doelmatige subsidieverstrekking zoals bedoeld in artikel 2.17 
van de Asv 2013, twee keer per jaar (1 mei en 1 november) een inhoudelijke en financiële 
voortgangsrapportage. Uw eerste voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlijk 1 mei 2023. 
Tevens zal twee keer per jaar aan de hand van de voortgangsrapportage een 
voortgangsgesprek met u plaatsvinden.

Wij vragen u, in aanvulling op de uitvoering van de in het projectplan ICD omschreven 
activiteiten en werkzaamheden, over de volgende inhoudelijke vereisten tussentijds te 
rapporteren:

1. De Vereniging ICD werkt aan een financieel, gezonde en stabiele basis met aandacht 
voor:

a. het vergroten van de private bijdragen van ondernemers (in cash en in kind);
b. het vergroten van projectinkomsten, regionaal, nationaal en internationaal;
c. de verkenning van overige financieringsstromen.

2. U spant zich aantoonbaar in om het aantal leden van de vereniging ICD op peil te 
houden. Het richtaantal is 25 leden. Nieuwe leden zijn actief in Noord-Nederland,
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maken onderdeel uit van de topsector HTSM en participeren volwaardig in de 
activiteiten, de onderzoeksprojecten en de ontwikkeling van het ICD.

3. De ontwikkelactiviteiten (R&D-projecten) en de uitbouwactiviteiten (grote projecten 
gericht op de uitbouw van het Noordelijk High Tech Systems ecosysteem) van het 
ICD hebben aantoonbaar raakvlakken met de maatschappelijke opgaven. 
Uitgangspunt hierbij is de Noordelijke innovatiestrategie RIS 3 2021 -2027. Wij 
willen dit per project kunnen volgen aan de hand van de voortgangsrapportages 
waarin u aandacht besteed aan de door u geleverde inspanningen hiervoor en de 
behaalde resultaten en mogelijke effecten.

4. Het ICD en de ICD-bedrijven zijn gezamenlijk aantoonbaar succesvol in het 
aantrekken van menselijk talent en hebben ook aantoonbaar toegevoegde waarde 
voor andere Noordelijke bedrijven in de hoogtechnologische maakindustrie. We willen 
dit kunnen volgen aan de hand van de voortgangsrapportages waarin u aandacht 
besteed aan de door u geleverde inspanningen hiervoor en de behaalde resultaten 
en effecten.

Procesmatige verplichtingen:
1. De provincie Fryslân (hierna: provincie) en de gemeente Smallingerland (hierna: 

gemeente) nemen geen deel aan of hebben geen zitting in de formele governance 
structuur van het ICD. In plaats daarvan zal twee keer per jaar aan de hand van een 
beknopte voortgangsrapportage een voortgangsgesprek plaatsvinden. Wij willen in 
het voortgangsoverleg de beoogde uitbouw van het Noordelijke ecosysteem HTSM 
kunnen volgen en kunnen participeren in de eventueel benodigde aanscherping of 
bijstelling van de strategie hiervoor. Afhankelijk van de onderwerpen en de 
agendamogelijkheden nemen de verantwoordelijke portefeuillehouders van de 
provincie en de gemeente deel aan het voortgangsoverleg. Wj verwachten van het 
ICD en de ICD-bedrijven een bestuurlijke afvaardiging in dit voortgangsoverleg.

2. De provincie en gemeente zijn voornemens een onafhankelijke evaluatie van de 
ecosysteemontwikkeling HTSM te laten uitvoeren. In deze evaluatie wordt tevens de 
voortgang op de ontwikkeling van de hiervoor genoemde inhoudelijke voon/vaarden 
inzichtelijk gemaakt. Het resultaat van deze evaluatie moet beschikbaar zijn vóór de 
besluitvorming over het vervolg op de onderhavige verleningsbeschikking, dat is 
uiterlijk 1 mei 2024. Wj vragen van het ICD medewerking aan deze evaluatie.

3. De verantwoordelijkheid voor de verplichte controleverklaring ligt bij u voor subsidies 
> € 125.000, op grond van de Asv, artikel 3.7a Controleverklaring van het financieel 
verslag. Wel zijn deze kosten subsidiabel, ook in het geval de hiervoor 
gemaakte/betaalde kosten buiten de projectperiode vallen.

Wij stellen het daarnaast op prijs als u bij de uitvoering van uw activiteiten 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 wij deze 
subsidieverlening intrekken often nadele van u wijzigen.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?
Het verleende subsidiebedrag is € 600.955,-. De voorschotten kunnen wij tot 90% volgens 
onderstaand schema uitbetalen:
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voorschot
1e (40%) 
2e (40%) 
3e (10%)

uitgavenniveau% uitgavenniveau € voorschotbedrag
0

40
90

0
929.475

2.091.319

240.382
240.382
60.096

totaal 540.860

slotbetaling 10% 60.096
TOTAAL 600.955

U kunt hieraan geen rechten aan ontlenen, in voorkomende gevallen kunnen we hiervan 
afwijken.

Het eerste voorschot ontvangt u binnenkort. Voor het tweede en derde voorschot kunt u een 
schriftelijk verzoek indienen, die vergezeld moet gaan van een overzicht van gemaakte/ 
betaalde kosten (uren en facturen), per activiteit over de betreffende periode.

Toekennen eerste voorschot
De startdatum van het project is 1 januari 2023 en de financiering is rond. Op grond hiervan 
stellen wij een eerste voorschot van 40% van de verleende bijdrage, zijnde € 240.382,-, 
betaalbaar.

Binnenkort maken wij het bedrag over naar IBAN NL05 RABO 0302 9790 77 t.n.v. Innovatie 
Cluster Drachten, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Het totaal aan 
verstrekte voorschotten komt hiermee op € 240.382,-. U kunt het tweede voorschot van 40% 
aanvragen bij een uitgavenniveau hoger dan € 929.475,-.

Hoe wordt uw subsidie vastgesteld?
U dient bij ons een rechtsgeldig ondertekende vaststellingsaanvraag in. Dit doet u als u de 
activiteiten heeft verricht, maar uiterlijk op 1 mei 2025. 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. Ook laat u in het activiteitenverslag zien dat u de aan 
deze subsidieverlening verbonden verplichtingen bent nagekomen.

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 bijdrage 
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 naar rato van de werkelijk 
gemaakte kosten 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.
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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.frvslan.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
Deze subsidie verlenen wij aan u 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. U 
moet uw project uitvoeren conform de bepalingen van de verordening en specifiek conform 
de voorwaarden uit artikel 27, ‘Steun voor innovatieclusters’. Wj doen hiervoor een 
kennisgeving en rapporteren jaarlijks aan de Europese Commissie over de daadwerkelijk 
uitgaven.

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. Wj wijzen u er 
nadrukkelijk op dat u alle correspondentie inzake uw project met ons dient te voeren via het 
voornoemde e-mailadres en/of postadres.

Wij verzoeken u in alle correspondentie het zaaknummer PF-2022/248154 te vermelden. 
Hiermee kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Ten slotte wensen wij u veel succes met de uitvoering van dit project.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

dhr. J.W. Land
afdelingshoofd Subsidiezaken
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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 wan het besluit;
d. de gronden van het bezwaar;
e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.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.

l.a.a.;
Gemeente Smallingerland 
T.a.v. W. Burgers 
Postbus 10.000 
9200 HA DRACHTEN
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Minute
Registratienummer 

Primair nummer

02050733

02046806

Soort stuk 

Opgesteld door 

Af d./Opgave 

Telefoon

M
Subsidies - OEF / Tineke Postma-van der Meer 

Subsidies

(058) 292 59 25 / 5161 

Korte samenvatting van het besluit:
• Zaaknummer PF-2022/248154: Besluit op aanvraag projectsubsidie op grond van 

de begroting voor het project ‘ICD 2023-2024'.
• De subsidie wordt deels geweigerd. Het onderdeel ‘Kennis ontwikkelen (R&D- 

projecten)’ is nog niet uitgewerkt. Er kan dus geen inhoudelijke/financiële 
beoordeling en staatssteuntoets plaatsvinden. ICD kan na uitwerking van een 
volwaardig projectplan voor dit onderdeel opnieuw subsidie aanvragen. Het nu 
geweigerde subsidiebedrag van maximaal € 271.432,- blijft beschikbaar voor dit 
onderdeel. ICD verwacht begin volgend jaar (eerste halfjaar) het projectplan te 
kunnen aanleveren.

• Voor het onderdeel ‘Boeien, binden, etc’ wordt een subsidie van maximaal 
€ 600.955,- verleend.

Aantekeningen:
Subsidieaanvrager en bedrag staan op de subsidiestaat Begroting 2023 voor de periode 
2023-2025: totaalbedrag € 1.320.000/perjaar€ 440.000. Deze subsidieverlening heeft 
betrekking op de eerste 2 jaren: 2023-2024. Reden hiervoor is dat uiterlijk t/m 2024 nog 
exploitatiesteun kan worden verleend onder artikel 27 ‘Steun voor innovatieclusters’ van de 
AGW (exploitatiesteun mag ten hoogste 10 jaar lopen).Vanaf 2025 is dit niet meer mogelijk 
en moeten we zoeken naar een ander staatssteun kader. De zoektocht hier naar zal de 
komende periode worden benut. Dit betekent dat naast de deels geweigerde subsidie 
2023-2024, ook het gereserveerde bedrag ad € 440.000 voor 2025 nu nog niet wordt 
verleend.

Subsidiebedrag: € 600.955
* GBN: 763130 TB41 IVC Drachten
* Kostensoort 43840 (tijdelijke subsidie aan overige inst. en personen)
* AGV: 46995

Kasritme: 2023 € 300.478 en 2024 € 300.477 
Projectperiode: 1-1-2023 t/m 31-12-2024

Acties:
Subsidiemedewerker:
* brief doorzetten naar Ondersteuning voor verzending
* AGV opvragen bij FPC: subsidies_fpc_Wurkje mei Fryslan (Sabine Wijmenga)
* brief verwerken in digitaal werkdossier, voorblad, voorschotschema en AGW-tabel
* pdf-brief doorsturen naar staatssteunjurist voor kennisgeving AGW

Paraaf medewerk(st)er 
Paraaf afdelingshoofd
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Ondersteuning:
* brief uitprinten en op ronde doen (AGV-proces)
* pdf-brief naar financiën voor uitbetaling eerste voorschot
* pdf-brief verwerken in ARK, zaaknummer 248154 + deelzaak ‘verlening’ aanmaken
* eerstvolgend ultimatum: 1 mei 2023 (tussenrapportage)
* verwerken in K2

Financiën
* AGV aanmaken
* uitbetalen Ie voorschot ad € 240.382 t.l.v. AGV 46995

2e check Wilte de Haan 22-12-2022
Juridische check Martin Veentjer: 19-12-2
Financiële check Durk van der Meij en Gerda Idsinga: 6-12-2022
Staatssteuntoets Ytsje van der Wal: 19-12-2022

Persbericht 

Aantal pagina's 

Aantal bijlagen 

Meesturen 

Afschrift aan

Nee
9

intern: Roelof Jansma; FPC. Extern: gemeente 

Smallingerland

09 mms
Paraaf medewerk(st)er 
Paraaf afdelingshoofd
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