Bestuursbesluit
Inleiding
Als onderdeel van haar programma Bouw heeft EBG op 6 juni 2017 een bijdrage toegekend van €1.967.500 aan
Stichting BuildinG met als doel de proeftuin BuildinG te realiseren als het kennis- en innovatiecentrum voor
aardbevingsbestendig, innovatief en toekomstgericht bouwen. De activiteiten met betrekking tot deze bijdrage
zijn verdeeld in twee werkpakketten:
• Werkpakket 1 richt zich op realisatie van de testhal, met bijbehorende apparatuur en faciliteiten.
• Werkpakket 2 richt zich op de marketing, het beheer van de faciliteiten en de organisatie van
kennisdeling, netwerkvorming en transnationale samenwerking.
Naast het onderdeel BuildinG maken de volgende onderdelen deel uit van het programma Bouw van Economic
Board Groningen (EBG):
• Scholenbouw (werkpakket 3: budget €100.000)
Beoogd doel: Ondersteuning van de scholenbouwprojecten in Groningen ten aanzien van
opdrachtgeverschap en innovatie onder het motto ‘Versnellen met Kwaliteit’. De bestaande huisvesting
van onderwijsinstellingen in de negen gemeente in het aardbevingsgebied moet op korte termijn
aardbevings- en toekomstbestending worden.
De partners bestaan met name uit gespecialiseerde organisaties uit het publieke domein.
Onderwijsinstellingen en kennisinstellingen zullen daar waar nodig ook worden betrokken. Parallel aan
de advisering wordt een webapplicatie ontwikkelt om het kwaliteitskader ook voor scholen en
marktpartijen buiten de regio te ontsluiten. De titel is “scholenbouwmaatje.nl”
•

Gezond Wonen (werkpakket 4: budget €200.000)
Beoogd doel: Ontwikkeling van innovaties die zelfregie ondersteunen:
o Fysiek: woningbouw, openbare ruimte, techniek
o Sociaal: participatie, organisatie, bekostiging, samenwerking
o Economisch: schaalbaar, herhaalbaar. Hoe krijgen de innovaties marktpotentie en dragen
daarbij mee aan de economische kracht van het gebied
De urgentie ligt nu in het aardbevingsgebied en dat zal ook de focus voor dit programma zijn, er zijn
kansen en mogelijkheden om technische en sociale innovaties uit te proberen. De coalitie zal bestaan uit
diverse (not for) profit organisaties en kennisinstellingen.

•

BuildinG Digital (werkpakket 5: budget €265.000)
Beoogd doel:
o Ontwikkeling van een werkplaats innovatieve 3D-techniek en robotisering voor praktijkeducatie
voor jongeren en professionals in de bouw met behulp van diverse (not-for)profit organisaties
en onderwijsinstellingen.
o Ontwikkeling van een demo voor een digitaal bewonersplatform om bewoners te ondersteunen
bij de versterking van hun woning met een eigen woningdossier in combinatie met optionele
pluspakketten op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid.

•

Circulair Bouwen (werkpakket 6: budget €200.000)
Beoogd doel: Ontwikkeling van innovatieve technieken ten aanzien van circulair bouwen. Dit werkpakket
moet nog nader worden uitgedacht. De verwachting is dat dit werkpakket voor wat betreft de
organisatie vergelijkbaar is met de overige werkpakketten.
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Stichting BuildinG gaat bovenstaande onderdelen initiëren en mede uitvoeren en zal de EBG vragen hiervoor een
financiële bijdrage te leveren.
Staatssteun
De bijdragen van de EBG zijn aan te merken als staatssteun. Deze steun valt onder de werking van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), te weten Verordening (EU) nr. 651/2014 (PbEU 2014, L187) van de
Commissie van 17 juni 2014. Hierdoor is de steun verenigbaar met de interne markt.
Op basis van de parameters uit het staatssteunrecht (zie bijlage 1), zullen de werkpakketten meer specifiek
aansluiten bij artikel 27 van de AGVV, gericht op ‘innovatieclusters’.
Ten behoeve van de aanwending van het budget voor de hierboven genoemde werkpakketten dienen de
volgende onderdelen te worden opgenomen in het door Stichting BuildinG op te stellen projectplan per
werkpakket:
• In het projectplan wordt toegelicht op welke wijze het project aansluit bij de definitie van
innovatiecluster zoals in de AGVV wordt gehanteerd.
• In de aanvraag en het projectplan wordt toegelicht dat Stichting BuildinG penvoerder van de aanvraag
is en optreedt als rechtspersoon die BuildinG als innovatiecluster opereert (de zogenaamde
clusterorganisatie). Stichting BuildinG bewaakt derhalve de naleving van de in de AGVV geformuleerde
voorwaarden voor BuildinG als innovatiecluster.
• De in het projectplan opgenomen begrote kosten passen binnen de categorieën ‘investeringskosten’ en
‘exploitatiekosten’ die in artikel 27 worden onderscheiden als in aanmerking komende kosten.
• De gevraagde bijdrage van de EBG in de begrote kosten is lager dan het maximaal toegestane
percentage dat op basis van artikel 27 aan staatssteun is vrijgesteld.
o Maximale steun voor investeringskosten: 55%
o Maximale steun voor exploitatiekosten: 50%
De genoemde maximale steunruimte voor investeringskosten is inclusief de verhoging met 5
procentpunten die verband houdt met de projectlocatie: het Zernike-terrein in de stad Groningen. Dit
terrein valt binnen de aangewezen gebieden op de steunkaart van Nederland, waarvoor deze verhoging
geldt.
• In de aanvraag voor een bijdrage aan het project door Stichting BuildinG een verklaring is toegevoegd
waaruit blijkt dat Stichting BuildinG niet in financiële moeilijkheden verkeert en voldoet aan andere
staatssteunvoorschriften die op de aanvraag van toepassing zijn.
Kennisgeving
Steun die voldoet aan de voorwaarden van de AGVV hoeft niet ter goedkeuring bij de Commissie te
worden aangemeld. Wel geldt de kennisgevingsprocedure (art. 3 AGVV). De EBG geeft binnen 20 werkdagen na
dit besluit kennis aan de Europese Commissie. EBG publiceert de volledige tekst van dit besluit, rekening houdend
met privacygevoelige informatie, op haar website. De voorgenomen steun overschrijdt niet de
aanmeldingsdrempels (art. 4 AGVV). De voorgenomen steun is transparant in overeenstemming met art. 5 AGVV
en kan worden toegepast zonder dat er een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd. De steun heeft een
stimulerend effect, activiteiten die steun ontvangen zijn niet gestart voordat de aanvraag werd ingediend.
In beschikkingen van ad hoc steunmaatregelen moet de zogenaamde ‘Deggendorfclausule’ worden opgenomen.
De EBG heeft geconstateerd dat BuildinG geen terugvorderingsbevel heeft uitstaan over eerdere staatssteun die
onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de Interne Markt (Deggendorfclausule, conform art. 1 AGVV).
EBG zal over een periode van tien jaar een dossier bijhouden over deze steunmaatregel die onder de AGVV werd
gebracht (art. 12 AGVV) en EBG zal jaarlijks over de uitgaven rapporteren (art. 11 AGVV).
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Wijzigingen
Op het moment dat bij de uitvoering van de projecten wijzigingen optreden ten opzichte van de begroting dan
kan dat invloed hebben op de maximale steun die op grond van de AGVV mogelijk is. Verlening van de bijdrage
wordt uitgesloten indien zou blijken dat steun verleend aan Stichting BuildinG onrechtmatig en onverenigbaar is
verklaard met de interne markt.
Overige voorwaarden
Naast de staatssteunvoorwaarden, dient uit het betreffende projectplan het volgende te blijken:
• De activiteiten die Stichting BuildinG voor het betreffende project uitvoert, moeten bijdragen aan de
doelstellingen die de EBG nastreeft. De activiteiten en doelstellingen (throughput en output) zijn
vertaald naar meetbare KPI’s die een (plausibele) relatie hebben met de EBG-doelstellingen (outcome);
• op welke wijze de EBG periodiek schriftelijk over de voortgang en resultaten van het betreffende project
wordt geïnformeerd; en.
• dat Stichting BuildinG in externe berichtgevingen over de activiteiten in het kader van het betreffende
project, waaronder persberichten, websites en promotiemateriaal, meldt dat deze activiteiten mede
zijn gefinancierd door de EBG.

Besluit
Ten aanzien van de programmalijn Bouw besluit het bestuur van de EBG als volgt:
• Ten behoeve van Stichting BuildinG:
o €100.000 beschikbaar te stellen voor werkpakket 3
o €200.000 beschikbaar te stellen voor werkpakket 4
o €265.000 beschikbaar te stellen voor werkpakket 5
o €200.000 beschikbaar te stellen voor werkpakket 6
•

De aanwending van de hierboven genoemde werkpakketten vindt plaats op basis van door Stichting
BuildinG opgestelde projectplannen waaruit onder meer blijkt dat de activiteiten bijdragen aan de
doelstellingen die de EBG nastreeft en waaruit blijkt dat is voldaan aan de staatssteunvereisten ten
aanzien van artikel 27 uit de AGVV.

•

De beschikbaar gestelde bijdragen hebben betrekking op de periode 27 november 2017 tot en met 31
december 2020.

Bestuur Stichting Economic Board Groningen, 27 november 2017

E.A. Groot
M. Smit
P.A. Jellema
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Bijlage 1 – Parameters staatssteunrecht inzake ‘Innovatiecluster’

Parameters uit de definitie uit het staatssteun recht:
Structuur of georganiseerde groeperingen van onafhankelijke partijen (zoals innovatieve starters,
kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook organisaties voor onderzoek en
kennisverspreiding, niet-commerciële organisaties en andere verwante economische spelers)
die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren
door het delen van faciliteiten en de uitwisseling van kennis en deskundigheid te bevorderen,
door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en
samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster
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