EVALUATIE RIG2014 - Februari 2015
Deze evaluatie is opgesteld naar aanleiding van bevindingen bij de eerste 11 ingediende projecten in
de RIG 2014. De kernvraag is in hoeverre de regeling aansluit bij het beoogde doel.
In de voordracht aan Provinciale Staten is het volgende opgenomen met betrekking tot de evaluatie
van de regeling na een half jaar:
"Door te kiezen voor een brede regeling is het niet zeker dat de regeling ook in de praktijk vooral
voornoemde doelgroepen bedient. Om de mogelijkheid tot bijsturing open te houden wordt na een half
jaar gestart met een evaluatie. Er wordt al na een half jaar een evaluatie gestart omdat het op deze
manier mogelijk is om terwijl de regeling nog loopt, indien nodig, alvast parallel hieraan te werken aan
een aangepaste regeling welke direct na afloop van het eerste jaar van start kan gaan. Hierbij zal op
basis van het feitelijk gebruik van de regeling worden beoordeeld of deze voldoende aansluit bij de
beleidsmatige uitgangspunten en voldoende bijdraagt aan structuurversterking van de regio in en rond
de Eemsdelta. Er bestaan in dit verband twee risico's;



Door de brede insteek van de regeling vloeien middelen naar bedrijven die geen (in)directe
binding hebben met de bestaande belangrijke regionale clusters chemie, energie en
agribusiness en de economische structuur onvoldoende versterken;
Het werkingsgebied van de regeling is te klein, waardoor structuurversterkende projecten
vanuit deze belangrijke regionale clusters buiten het huidige werkingsgebied van de regeling
vallen.

Evaluatiecriteria zijn hierbij:






Vanuit welke sectoren zijn aanvragen afkomstig;
Uitgelokte investeringen;
Verwachte extra arbeidsplaatsen;
Mate structuurversterking van de clusters chemie, energie en agribusiness;
Inzicht in belangrijke op stapel staande structuurversterkende projecten in de clusters chemie,
energie en agribusiness (net) buiten het werkingsgebied."

Inhoudelijk
Uit bijlage 1: "cijfermatige analyse RIG2014", komen inhoudelijk de volgende punten naar voren:
 De investeringen vinden grotendeels plaats in het chemiecluster in Delfzijl (ruim 60%). De
projecten zijn als volgt ingedeeld: chemiesector (4 projecten), chemie/biobased (2 projecten),
recycling (3 projecten), machine-industrie (1 project) en utiliteiten (1 project). De sectoren
(duurzame) energie en agribusiness blijven hierbij achter. In de regio Delfzijl bevinden zich 10
projecten, op het Zernike science park vindt 1 project plaats. In de Eemshaven op dit moment
nog geen;
 Met een (voorlopig) investeringsbedrag van ruim € 90 miljoen en aangevraagde subsidie van
ruim € 16 miljoen kan gerust gesteld worden dat er een investeringsimpuls uitgaat van de
RIG2014 regeling;
 Op basis van de aanvragen is met de voorliggende investeringsprojecten een
werkgelegenheidseffect van 140 nieuwe arbeidsplaatsen te verwachten. Er is wel lastig
onderscheid te maken tussen (1) direct aan het investeringsproject toe te rekenen FTE, (2)
behoud van FTE doordat het bedrijf middels de investering goed perspectief creëert (maar
FTE niet direct en/of volledig aan het investeringsproject toe te rekenen is) en (3) realisatie
van FTE buiten het bedrijf welke samenhangen met de investering. In de toeleverende sfeer
kan nog minimaal de helft van dit aantal er bij komen. SNN zal in haar beoordeling alleen de
direct toe te rekenen FTE scoren, echter wordt het aantal indirect gecreëerde FTE wel
gemonitord.
 Er wordt door zowel grootbedrijf (5 projecten), middenbedrijf (3 projecten) als kleinbedrijf (3
projecten) aanvragen ingediend. De regeling sluit dus aan bij de verschillende
bedrijfsgroottes.
 De RIG onderscheidt 4 type projecten. Namelijk nieuwvestiging, uitbreiding, diversificatie en
fundamentele wijziging. Alleen voor dit laatste type is nog geen project ingediend.



Wat structuurversterking betreft geeft ruim 50% van de bedrijven, die een aanvraag hebben
gedaan, aan dat de investeringsprojecten bijdragen aan versterking van de aanwezige
clusters.

Constateringen met betrekking tot de werking van de regeling
Tijdens de behandeling van de eerste 11 projecten zijn een aantal punten van aandacht naar voren
gekomen. Deze worden hieronder als volgt behandeld:
 Constatering en probleemanalyse
 Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering en doelstellingen van de regeling?
 Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar.

1. Indiening van projecten vanuit het grootbedrijf
Constatering en probleemanalyse
Het grootbedrijf komt alleen in aanmerking voor subsidie bij vestigingsprojecten en
diversificatieprojecten. Conform de AGVV, waar de RIG2014 onder valt, moet men om als
diversificatieproject in aanmerking genomen te worden bij grootbedrijf aantonen dat nieuwe producten
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die men gaat produceren in een andere NACE Rev. 2 klasse vallen dan de producten die men al
produceert. Als dit niet het geval is, dan is er volgens de AGVV en dus ook volgens de RIG2014 geen
sprake van diversificatie.
Gevolgen voor de uitvoering en doelstellingen
In de praktijk is het tot nog toe gelukt om diversificatie conform de definities in de AGVV in te dienen.
Vanuit de chemie wordt aangegeven dat het niveau van de NACE-codering in sommige gevallen wel
lastig is. De vraag is of er in de toekomst problemen te verwachten zijn bij projecten die niet dit
onderscheid kunnen aantonen, maar bijvoorbeeld met geheel nieuwe en innovatieve grondstoffen
en/of productiemethoden hetzelfde product blijven maken. Tevens staat het niet expliciet in het
aanvraagformulier opgenomen.
Oplossingsrichtingen
Communicatie en verwachtingsmanagement zijn essentieel. Door in de begeleidende documentatie
en het aanvraagformulier helder de definities en voorwaarden voor het voldoen aan de definitie van
diversificatieproject op te nemen kunnen de verwachtingen beter gemanaged worden. Hiermee wordt
ook vroegtijdig gesignaleerd of er een probleem zich aandient. Wanneer dit het geval is, moet ons
inziens een project op dit moment wel worden afgewezen.
2. Passendheid van Energie- en Utiliteitgerelateerde projecten in de AGVV
Constatering en probleemanalyse
De AGVV sluit een aantal sectoren specifiek uit waaronder: 'energieproductie, -distributie en infrastructuur'. De provincie Groningen positioneert de Eemsdelta als Energyport. Daarmee verband
houdende investeringen in (nieuwe vormen van) energie gerelateerde projecten zijn wenselijk om het
begrip Energyport verder 'te laden'. Denk hierbij aan een goed geïntegreerd energienetwerk van 'oude'
(fossiele) energie en nieuwe energie (windenergie, groen gas, zonne-energie, interconnectoren, etc.)
wat leveringszekerheid biedt, wat weer als positieve vestigingsfactor dient. Deels is het te
rechtvaardigen dat investeringen hierin uitgesloten zijn van steun, deels betreft het echter innovatieve
en nieuwe manieren van het inrichten van energieproductie en het bijbehorende netwerk. Een
belangrijk voorbeeld hierin is vergassing (biogene materialen vergassen om groen gas te produceren),
wat bijdraagt aan onze duurzame energiedoelstellingen, maar ook als product in chemische
procesindustrie kan worden gebruikt. De commissie Willems heeft hier expliciet op gewezen als kans
voor de Eemsdelta.
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Gevolgen voor de uitvoering en doelstellingen
Enerzijds wordt hard gewerkt aan het positioneren van de Eemsdelta als Energyport waar nieuwe
vormen van (duurzame) energie geïncorporeerd worden in de chemische industrie en het
"energiesysteem 2.0". Het gaat daarbij in veel gevallen om technologische vernieuwingen en demofabrieken. Dergelijke projecten worden gekenmerkt door een hoger risico, en daarmee een grotere
steunvraag. Het nu voorhanden liggende instrument RIG kan daarbij dan niet optimaal worden
ingezet. Concreet zijn wenselijke ontwikkelingen die nu niet door RIG bediend kunnen worden:
- Projecten gericht op (vernieuwende) vergassingstechniek om groen gas te producten.
- Projecten gericht op utiliteiten om producten (b.v. restgassen) elders in te zetten in processen.
- Projecten gericht op het ontwikkelen van LNG-infrastructuur (om versneld doelen te halen die
de Unie stelt op het gebied van schoner transport).
Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar?
Door nadere bestudering van uitzonderingsregels kunnen wellicht mogelijkheden worden gevonden
om projecten binnen de AGVV te honoreren. Hiervoor wordt extra ondersteuning verleend door een
gespecialiseerd bureau. Voor projecten waarvoor het steunkader AGVV echt ontoereikend is, dient
een ander steunkader gevonden te worden. Dit kan ertoe leiden dat voor tranche 3 een
nieuwe/andere provinciale regeling ontworpen wordt.
3. Passendheid van Demonstratieprojecten
Constatering en probleemanalyse
Er is een aantal projecten dat wordt aangemerkt als demonstratie. Doel is in veel gevallen om een
eerste fabriek op industriële schaal te bouwen en te bewijzen. Dergelijke projecten worden
gekenmerkt door hoger technisch risico, minder bereidheid van investeerders om te participeren, maar
bovenal: onduidelijk financieel/economische winst en kans op kinderziektes. Doorgaans worden
dergelijke installaties niet gebouwd voor jarenlange stabiele productie. De RIG vraag wel om een
instandhoudingsplicht en een goed gedefinieerd 'product'.
Gevolgen voor de uitvoering en doelstellingen
RIG biedt onvoldoende aanknopingspunten om dergelijke projecten te ondersteunen, terwijl het wel
belangrijke projecten zijn die de Eemsdelta kunnen vernieuwen.
Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar?
Idem als onder voorgaand punt. Ook hier zal externe expertise worden ingezet door een
gespecialiseerd bureau, om mogelijkheden van de AGVV ten volle te benutten.
4. Praktische wijzigingen
Er is een aantal overige punten benoemd die niet inhoudelijk van aard zijn maar meer tekstueel. Deze
worden voorgesteld om aan te passen in de regeling dan wel in de aanvraagformulieren.
- Veranderen titel: 2014 aanpassen naar 2015 (veranderen in de regeling).
- Nader specificeren wat onder voorbrengingskosten wordt verstaan (veranderen in
aanvraagformulier en financieringsplan)
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- Vragen om benoemen productiecodes in het kader van de NACE Rev. 2 klasse wanneer
men diversificatieproject indient (veranderen in aanvraagformulier en model projectplan).
- De regeling vaststellen als beleidsregel van GS (i.p.v. PS). Verdere veranderingen kunnen
dan door GS worden vastgesteld en men hoeft daarvoor niet meer langs PS.
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Projecten in de pijplijn
Naast de 11 projecten die nu worden beoordeeld is er kennis van een behoorlijk aantal potentiele
projecten die wellicht in aanmerking komen voor een RIG-bijdrage. Er zijn 25 'leads';
investeringsprojecten die gemeld zijn bij de provincie Groningen door de initiatiefnemers om te
achterhalen of RIG eventueel past. De investeringsprojecten variëren wel in mate van concreetheid.
Het betreft ideeën tot en met bijna uitontwikkelde investeringsplannen.
Ook hier zien we weer een verscheidenheid aan projecten, zowel op het niveau van de indieners
(grootbedrijf, middenbedrijf, kleinbedrijf), type projecten (nieuwvestigers, uitbreiding, diversificatie) en
sectoren (toch is overgrote deel chemie georiënteerd).
Naast de nodige initiatieven bij het chemiecluster (13; met name productie-georiënteerde projecten)
zijn er ook enkele initiatieven in de Eemshaven (4) en het Zernike Sciencepark (4). 4 initiatieven zijn
niet direct gebonden aan de industriegebieden.
In deze pijplijn-lijst is nog niet meegenomen dat een project al in een vroegtijdig stadium kan afvallen
omdat het duidelijk is dat het niet bij de RIG past. Bijvoorbeeld uitbreidingsprojecten bij een
grootbedrijf en/of energieproductie projecten.
Conclusies
Gezien het grote aantal aanvragen en het investeringsbedrag dat daarmee gemoeid is kan gesteld
worden dat de RIG 2014 vooralsnog een succesvolle maatregel genoemd kan worden. Uit de
gesprekken met aanvragers blijkt dat in veel gevallen de RIG subsidie een "hefboomwerking" heeft
naar andere financiers. Naast het grootbedrijf is ook zichtbaar dat het MKB significante investeringen
in het gebied wil gaan plegen.
Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of, of in welke mate, alle aanvragen gehonoreerd
gaan worden. Vooralsnog is duidelijk dat de regeling de nodige dynamiek teweeg brengt in een deel
van het doelgebied: Delfzijl/Chemiepark. Dit is, gezien de bedrijvigheid op het chemiepark, logisch.

Bijlage 1; cijfermatige analyse
Datum: 22 januari 2015

Algemeen
De RIG 2014 subsidieregeling is op 15 oktober 2014 opengesteld voor aanvragen. De doelstelling van
de RIG is om een investeringsimpuls te geven aan industriële bedrijven in het Eemsmondgebied, de
Eemshaven en op Zernike Science park. Bedrijven kunnen tot maximaal 30% investeringssubsidie
krijgen op aankoop grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.
In welke mate wordt er aanspraak gemaakt op de RIG-regeling?
Er is dynamiek zichtbaar in de doelregio's die zich uit in een groot aantal aanvragen. Vanaf de
openingsdatum zijn er 12 aanvragen ingediend, waarvan er 11 in behandeling zijn genomen en
doorgestuurd naar het SNN. Eén aanvraag is niet in behandeling genomen omdat er een bijdrage in
de exploitatie gevraagd werd en niet in een investering.
Kengetallen financieel
De totale investeringen, die met deze aanvragen gemoeid, zijn bedragen € 90.062.888,De totale aangevraagde subsidie bedraagt € 16.036.835,-, dit is 18% van de totale investeringen
Aanvragen naar bedrijfscategorie
De RIG 2014 regeling onderscheidt 3 verschillende bedrijfscategorieën; groot, midden en kleinbedrijf.
De maximale subsidie die men kan ontvangen is afhankelijk van in welke categorie de aanvragende
partij valt respectievelijk 10, 20 en 30% .De aanvragen zijn als volgt verdeeld over deze
bedrijfscategorieën (zie tabel)

Grootbedrijf
Middenbedrijf
Kleinbedrijf

Aantal aanvragen
5
3
3

Totale investering
€
49.503.920,00
€
7.916.995,00
€
32.641.973,80

Totaal

11

€ 90.062.888,80

€
€
€

Subsidie
4.950.391,60
1.748.341,00
9.338.102,64
€ 16.036.835,24

% investering
55%
9%
36%

% subsidie
31%
11%
58%

100%

100%

Qua investeringen (36% van de totale investeringen) en qua aangevraagde subsidie (58% van de
totale aangevraagde subsidie) maakt het kleinbedrijf relatief veel aanspraak op de subsidie. De
regeling lijkt derhalve goed te werken voor het kleinbedrijf.
Aanvragen naar sector
De RIG 2014 regeling staat open voor veel sectoren. Tot nu toe zijn de aanvragen uit de volgende
sectoren gekomen:
Sector
Chemie
Chemie/Bio Based
Recycling
Machine Industrie
Utilities
Totaal

Aantal aanvragen
4
2
3
1
1
11

Totale investering
€
€
€
€
€

60.642.430,00
6.812.992,00
15.530.568,80
1.649.433,00
5.427.465,00
€ 90.062.888,80

Subsidie
€
€
€
€
€

8.672.949,60
1.532.598,00
3.836.458,64
494.829,00
1.500.000,00
€ 16.036.835,24

% investering

% subsidie

67%
8%
17%
2%
6%

54%
10%
24%
3%
9%

100%

100%

Op basis van deze analyse blijkt dat de investeringen (75%) en subsidie (64%) voor het overgrote deel
gedaan wordt in de chemische en recycling sector. Gewenste investeringen in Bio based economy,
vergroening productie en andere sectoren blijven vooralsnog achter.
Aanvragen naar doelgebied
Geografisch richt de RIG zich op het Eemsmondgebied, de Eemshaven en op Zernike Science park.
Tot nu toe zijn de aanvragen als volgt geografisch verdeeld:

Gebied

Aantal aanvragen

Eemsmond/Delfzijl
Eemshaven
Zernike Science park

10
0
1

Totaal

11

Totale investering
€
€
€

88.212.396,80
1.850.492,00

Subsidie
€

15.666.737,24

€

370.098,00

€ 90.062.888,80

€ 16.036.835,24

De investeringen centreren zich momenteel rondom de regio Delfzijl/Chemiepark.

Aanvragen naar type project
Binnen de RIG 2014 worden 4 typen projecten onderscheiden. Nieuw Vestiging, Uitbreiding,
Diversificatie en fundamentele wijzigingsprojecten. De verdeling over deze categorieën is als volgt:

Nieuw vestiging
Uitbreiding
Diversificatie
Fundamentele
wijziging

Aantal aanvragen
4
1
6

Totale investering
€
28.208.143,80
€
4.433.830,00
€
57.420.915,00

€
€
€

Subsidie
8.007.953,64
1.330.149,00
6.698.732,60

Het is goed om te zien dat RIG2014 ook gezien wordt als vestigingssubsidie en op deze manier
fundamenteel nieuwe bedrijvigheid naar het gebied toe trekt.
Aantal arbeidsplaatsen dat verwacht kan worden naar aanleiding van de projecten
Op basis van de aanvragen is met de voorliggende investeringsprojecten een werkgelegenheidseffect
van 140 nieuwe arbeidsplaatsen te verwachten. Er is wel lastig onderscheid te maken tussen direct
aan het investeringsproject toe te rekenen FTE, behoud van FTE doordat het bedrijf middels de
investering goed perspectief creëert (maar FTE niet direct en/of volledig aan het investeringsproject
toe te rekenen is) en realisatie van FTE buiten het bedrijf welke samenhangend met de investering. In
de toeleverende sfeer kan nog minimaal de helft van dit aantal er bij komen. SNN zal in haar
beoordeling alleen de direct toe te rekenen FTE scoren, echter wordt de indirect gecreëerde FTE wel
gemonitord

