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Geachte heer De Boer, 
 
Op 15 maart 2021 heeft u ons verzocht een subsidie te verlenen in verband met de uitvoering van het 
Businessplan Food Tech Brainport 2021. Desgevraagd heeft u op 25 augustus 2021 uw subsidieverzoek 
schriftelijk toegelicht en daarin het verzoek gedaan om een investeringssubsidie van € 500.000 toe te 
kennen, te weten € 350.000 voor de verwerkingslijn en € 150.000 voor het opschalen van de Agitated Thin 
Film Dryer (ATFD). Met deze brief brengen wij u op de hoogte van ons besluit op uw aanvraag om 
subsidieverlening. 
 
Besluit tot subsidieverlening  
Wij verlenen aan u een investeringssubsidie van maximaal € 350.000 voor de investering in de 
verwerkingslijn, als genoemd in de subsidieaanvraag. Dit onder voorwaarde van 50% cofinanciering van 
private partijen. Wij verlenen deze subsidie aan uw organisatie om u in staat te stellen het 
ontwikkelcentrum Food Tech Brainport door te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke vraagstukken zoals gezonde(re) voeding en duurzaamheid. Een en ander zoals nader 
beschreven in het Businessplan Food Tech Brainport 2021 (jaarplan 2021) en het Jaarplan 2020, in de jaren 
2021 en 2022 van maximaal € 350.000 (incl. BTW).  
 
De besluitvorming inzake de subsidieaanvraag van € 150.000 ten behoeve van het opschalen van de ATFD 
houden wij aan. Op het moment dat wij meer zicht hebben op de financiële aspecten (o.a. een getekende 
samenwerkingsovereenkomst inzake de cofinanciering) hebben ontvangen zullen wij tot besluitvorming 
overgaan.  
 
Besluit tot voorschotverlening  
Ingevolge artikel 4:95 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 2.8 Algemene Subsidieverordening 
Helmond 2020 (ASV 2020) ontvangt u een voorschot van 100% van € 350.000. Het voorschot van € 350.000  
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wordt betaalbaar gesteld op het rekeningnummer NL13RABO 0112962335 t.n.v. Stichting FoodTechPark 
Brainport (Kamer van Koophandel Oost-Brabant 58034684).  
 
Staatssteun  
Wij willen geen subsidie verstrekken indien dit leidt tot ongeoorloofde staatssteun op grond van artikel 107 
en 108 VwEU. Wij hebben de subsidie beoordeeld aan de hand van uw Businessplan Food Tech Brainport 
2021, zoals ook goedgekeurd door het bestuur van de Stichting FTB, alsmede uw nadere toelichting. Wij 
zijn van mening dat er sprake is van geoorloofde staatssteun omdat dat deze voldoet aan onderstaande 
voorwaarde: De steun heeft betrekking op het Innovatiecluster. Op basis van het Businessplan 2020 is in 
totaal € 1.985.000 aan kosten toe te rekenen aan de investering in de verwerkingslijn. Hiervan wordt nu 
maximaal € 350.000 door ons gesubsidieerd, uit het overzicht blijkt dat meer dan 50% bestaat uit private 
middelen.  
 
Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de algemene voorwaarden gesteld in hoofdstuk I en II in de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, 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 (PbEU2014, L 187), en in het bijzonder aan de voorwaarden 
van artikel 27, steun voor innovatieclusters.  
 
De steun wordt aan u verleend onder de voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden gesteld in 
hoofdstuk I en II alsmede artikel 27 Algemene groepsvrijstellingsverordening.  
 
De subsidie wordt aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering 
uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en 
onverenigbaar met de interne markt is verklaard en onder de voorwaarde dat u niet in financiële 
moeilijkheden verkeert zoals bedoeld in artikel 2.18 Algemene groepsvrijstellingsverordening.  
 
Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun een stimulerend 
effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie een stimulerend effect heeft, omdat de 
activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw 
subsidieaanvraag, zijnde 15 maart 2021.  
 
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen 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 onderhavige 
beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening 
moet worden teruggevorderd.  
 
In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.  
 
Algemene verplichtingen  
Op de subsidie zijn de volgende voorwaarden en verplichtingen van toepassing:  
• De bepalingen uit de Awb, de ASV 2020 en de Algemene groepsvrijstellingsverordening zijn van 
toepassing.  
• De subsidie is exclusief bestemd voor de twee in uw subsidieverzoek benoemde investeringen, te weten: 
de verwerkingslijn t.b.v. verwaarding van plantaardige reststromen en het opschalen van de ATFD.   
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• De kosten waarvoor de subsidie wordt aangewend dienen te worden gedragen door stichting FTB of de 
besloten vennootschap waarvan FTB 100 % van de aandelen houdt;   
• U dient uw administratie zodanig in te richten, dat er een getrouw en inzichtelijk beeld ontstaat van de 
uitgaven, die zijn verricht met de ontvangen subsidie en de bijbehorende cofinanciering van private 
partijen;  
• Voor de investeringen dienen de volgende afschrijvingstermijnen te worden gehanteerd:  
>>> Machines, technologieën en inventaris: 10 jaren.  
• De activa waarvoor subsidie verstrekt wordt, dienen voor de gehele termijn (resp. de hiervoor genoemde 
30 en 10 jaar) dienstbaar te zijn aan de stichting FTB respectievelijk de besloten vennootschap. 
 • Mochten de activa eerder vervreemd of gedesinvesteerd worden door de stichting, dan dient u ons 
hierover onverwijld te informeren. Wij zullen u dan informeren wat dit voor eventuele gevolgen heeft voor 
de eerder verstrekte investeringssubsidie. 
• U dient er voor zorg te dragen dat het eigendom van de machines in handen blijft van stichting FTB of de 
besloten vennootschap waarvan FTB 100 % van de aandelen houdt. Tevens dient te worden bewerkstelligd 
dat de machines slechts gebruikt worden door tussenkomst van FTB. In dit kader dient tevens te worden 
zorggedragen voor onbeperkte toegankelijkheid tot de machine(s) voor gebruik en onderhoud door FTB en 
derden (middels tussenkomst van FTB). Wij behouden ons het recht voor om in dit kader nader informatie 
op te vragen of nadere verplichtingen op te leggen. 
• Jaarlijks ontvangen wij een overzicht (als onderdeel van de jaarrekeningen van zowel de stichting FTB als 
van de besloten vennootschap) voorzien van een controleverklaring. In dit overzicht zijn de gesubsidieerde 
activa en cofinancieringsbijdragen expliciet identificeerbaar, per jaar. Dit zodat wij de naleving van de 
subsidieverplichtingen en de waarde van de activa jaarlijks kunnen volgen. Dit gedurende een periode van 
10 jaar, de afschrijvingstermijn. 
• Bij externe communicatie betreffende het project dient in ieder geval vermeld te worden dat activiteiten 
met steun van de Gemeente Helmond tot stand zijn gekomen.  
• U informeert ons onverwijld over ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen leiden dat de activiteiten 
niet kunnen worden verwezenlijkt, alsmede over het geheel of gedeeltelijk (tussentijds) beëindigen van de 
activiteiten en besluiten of procedures die het voortbestaan van de Stichting of de besloten vennootschap 
bedreigen of kunnen bedreigen.  
• Van wijzigingen in de statuten of de organisatievorm stelt u ons uiterlijk een maand na wijziging op de 
hoogte;  
• U verleent medewerking aan onderzoeken van de rekenkamercommissie van de Gemeente Helmond, 
indien deze daarom verzoekt.  
 
Hoe zijn wij tot de beslissing gekomen?  
Wij hebben uw aanvraag om subsidieverlening getoetst aan de eisen die in de Awb en de ASV 2020, 
worden gesteld. Daarnaast voldoet het businessplan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2019-2022, namelijk:  
• Het is een breed gedragen businessplan waardoor er ook sprake is van substantiële cofinanciering van 
overige partners; 
• Er is in het businessplan een sterke verbinding gelegd met het onderwijs. 
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Verplichtingen vaststelling subsidie  
Na beëindiging van dit project (maximaal 10 jaar) stellen wij de subsidie vast. Wij doen dat op basis van een 
door u in te dienen aanvraag tot vaststelling. Deze aanvraag dient u op basis van het bepaalde in de ASV 
2020 binnen 13 weken na het einde van het kalenderjaar in te dienen.  
 
De subsidie wordt verstrekt aan de stichting FTB. Wij zijn ons ervan bewust dat FTB met ingang van januari 
2020 bestaat uit een stichting en een besloten vennootschap (BV), waarbij de stichting 100% 
aandeelhouder is van de BV. Hoewel het uw intentie is de exploitatiekosten voor het overwegende deel in 
de BV te verantwoorden, maakt het jaarplan 2021 daarin nog geen transparant onderscheid in de 
exploitatielasten van de stichting en de BV. Voor het jaarplan worden de kosten en opbrengsten als één 
geheel aangemerkt. Vanwege dit gegeven verbinden wij aan de subsidievaststelling de voorwaarde dat aan 
de aanvraag tot subsidievaststelling – zolang deze situatie voortduurt – per entiteit in ieder geval de 
volgende stukken worden overgelegd:  
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan 
de subsidieverlening verbonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:45 lid 1 Awb;  
b. een jaarrekening waarbij uit de bijlage blijkt welke uitgaven per subsidiabel project zijn gedaan en wat de 
daaraan gerelateerde, gerealiseerde private cofinanciering is;  
c. een goedkeurende controleverklaring opgesteld conform het controleprotocol van de gemeente 
Helmond.  
 
Nadat de aanvraag om subsidievaststelling tezamen met de bewijsstukken zijn overgelegd stellen wij de 
subsidie vast. De voorwaardelijke aanspraak op financiële middelen wordt met de vaststelling omgezet in 
een onvoorwaardelijke aanspraak. Bij de vaststelling van de subsidie zal worden getoetst of aan de 
voorwaarden is voldaan. Wanneer de subsidieontvanger niet voldoet aan de in deze beschikking genoemde 
voorwaarden, kan de subsidie door het college van burgemeester en wethouders worden verlaagd of op 
nihil worden vastgesteld. Dit kan betekenen dat u (een deel van) het uitgekeerde voorschot dient terug te 
betalen. Daarbij dient u ook na de vaststelling aan bepaalde subsidieverplichtingen te blijven voldoen, 
hetgeen ook na vaststelling van de subsidie kan leiden tot een herziening hiervan.  
 
Het in de beschikking genoemde bedrag is het maximum subsidiebedrag. Indien bij eindafrekening de 
werkelijke kosten lager blijken dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, wordt de subsidie naar 
evenredigheid verlaagd en vastgesteld. Ook in dat geval dient u mogelijk een deel van het uitgekeerde 
voorschot terug te betalen, omdat wij het maximale verleningsbedrag 100% als voorschot hebben 
uitbetaald.  
 
Heeft u nog vragen?  
Wij hopen u door dit besluit voldoende geïnformeerd te hebben met betrekking tot uw verzoek. Heeft u 
nog vragen over deze beschikking? Neem dan contact op met de heer L. Elzinga. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer 140492 of via e-mail: L.Elzinga@helmond.nl.   
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Bezwaar en voorlopige voorziening  
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U leest hier meer over in 
de bijlage.  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 
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Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift 

stuurt u aan  het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950,  5700 AZ Helmond. 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar.  Zorgt u er voor dat u het 

bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat 

wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.  

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het 

bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn  wordt 

uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een 

verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-

Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD).  

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan 

op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de 

Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492). 
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