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HOOFDSTUK 1

ACHTERGRONDINFORMATIE

In Nederland worden diverse technologieën en technieken op het gebied van ontzouting van
water en opwekking van energie ontwikkeld. Het ontbreekt echter aan een ontwikkelings- en
demonstratiesite waar op relatief eenvoudige wijze in de praktijk nieuwe concepten kunnen
worden ontworpen, getest, onderzocht of getoond. Pas na demonstratie maken nieuwe
technologische concepten serieuze kans op commerciële toepassing en export. Gezien de
wereldwijde markt voor de technologie is demonstratie dus ook een belangrijke voorwaarde
voor de verwaarding van de concepten en daarmee de ontwikkeling van bedrijvigheid.
Reden voor Wetsus en Frisia Zout BV om een ontwikkelings- en demonstratiesite voor
ontzilting en Blue Energy te realiseren bij Frisia Zout in Harlingen. Deze organisaties hebben
daartoe de stichting Wetsalt Research Site Salt Water Technologies (verder kortweg:
Wetsalt) opgericht. Wetsalt zal de demonstratiesite realiseren en exploiteren.
Op de site zijn vier onderzoeksplekken beschikbaar voor bedrijven die innovatieve,
duurzame ontziltings- en energietechnologieën ontwikkelen en behoefte hebben aan testen
en demonsteren op grotere (pilot-plant) schaal. Op elke plek is de beschikking over
verschillende watersoorten (zee water, condensaat, purge (zeer zoute stroom) en
oppervlaktewater), elektra en afvoermogelijkheden voor rest-water. Daarnaast wordt in de
fabriek van Frisia Zout een onderzoeksplek ingericht voor onderzoek naar Blue Energy.
Nadere technische gegevens over de onderzoeksplekken en kwaliteitsgegevens van de
beschikbare waterstromen kunnen bij Wetsalt worden opgevraagd.
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft voor de aanleg en realisatie van deze
site een subsidie verstrekt aan Wetsalt in het kader van het Kompas voor het Noorden,
Ruimtelijk-Economisch ontwikkelingsprogramma Noord-Nederland 2000-2006.
Een deel van deze subsidie kan Wetsalt uitkeren aan bedrijven die gebruik willen maken van
deze testfaciliteit en die moeten investeren in een demonstratie-/proefinstallatie.
De voorwaarden waaronder deze bijdrage wordt verleend, worden verwoord in deze
investeringsbijdrageregeling.

HOOFDSTUK 2

DE SUBSIDIEREGELING IN EEN NOTENDOP

PROJECT “Research Site Salt Water Technologies’
Doelgroep:

.
Aandachtsveld:

Ondernemers/ondernemingen uit Nederland die een duurzame
technologie willen ontwikkelen en demonstreren op het gebied
van ontzouting van (zee)water, Blue Energy (opwekken van
elektriciteit door het mengen van zoet en zoutwater) en andere
innovatieve technologieën voor winning van energie uit water
op de Researchsite in Harlingen.
Bedrijven uit heel Nederland komen in aanmerking voor de
investeringsbijdrage met dien verstande dat de investering
wordt gemaakt ten behoeve van projecten die worden
uitgevoerd op de Researchsite in Harlingen .
Belangrijkste voorwaarden:
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•

•
•
•
•

Het project moet gericht zijn op het ontwikkelen en
demonstreren van nieuwe duurzame, innovatieve
technologieën voor ontzouting van (zee)water,
energieopwekking uit water en Blue Energy.
Subsidie is alleen mogelijk op investeringskosten in
demonstratie-/proefinstallaties.
Het subsidiepercentage op investeringskosten bedraagt
maximaal 35%.
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200.000,-.
De verleende subsidie is op basis van de zgn. de-minimis
verordening van de Europese Commissie (Verordening Nr.
1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006) en
wordt aangemerkt als de-minimissteun.

HOOFDSTUK 3

REGLEMENT SUBSIDIEREGELING

Hoofdstuk I

Inleidende bepalingen

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a
Wetsalt: de Stichting Wetsalt Research Site Salt Water Technologies.
b
Commissie van Advies: commissie bestaande uit 3 wetenschappelijke deskundigen,
ingesteld door het bestuur van de Stichting. Deze deskundigen worden op grond van
opleiding en ervaring geacht een advies te geven aan het bestuur van de Stichting
over het innovatieve en duurzame karakter en marktpotentieel van de te
demonstreren technologie.
c
De Ondernemer/onderneming: Een bedrijf uit de doelgroep van hoofdstuk 2 dat als
aanvrager in deze regeling optreedt
d
Demonstratie-/proefinstallatie: inrichting waarmee innovatieve technologieën uit het
aandachtsveld op (semi-)praktijkschaal kunnen worden beproefd en gedemonstreerd.
Artikel 2
1
Voor de investeringsbijdrageregeling is een budget van € 578.000,- beschikbaar
gesteld voor de periode 7 juli 2006 tot 1 juli 2008.
2
Op de website van Wetsalt (www.wetsalt.nl) zullen eventuele wijzigingen en actuele
zaken met betrekking tot het eerste lid bekend worden gemaakt.
3
Projecten welke recht hebben op een bijdrage uit hoofde van andere vergelijkbare
regelingen worden uitgesloten van deze investeringsbijdrage regeling.
Hoofdstuk II

Aanvraag

Artikel 3
1
De aanvraag dient met gebruikmaking van de bij het project behorende
aanvraagformulier te worden ingediend bij Wetsalt. Het formulier vermeldt welke
bijlagen daarbij dienen te worden overlegd.
2
In ieder geval dient de aanvrager een zogenoemde verklaring de minimis-steun in te
vullen en een bankgarantie af te geven.
3
Daarnaast dient de aanvrager in te stemmen met de “Gedragsregels medewerkers en
contractors” van Frisia Zout. Het document waarin deze gedragsregels zijn
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6

7
8
9
10

opgenomen is als bijlage bij deze subsidieregeling gevoegd. Het document beschrijft
de regels rondom veiligheid, gezondheid en welzijn die gelden voor een ieder die
werkzaamheden verricht binnen Frisia Zout.
De aanvraag omvat het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de
vereiste bijlagen.
Aan de aanvrager wordt een bericht van ontvangst gezonden waarin de datum van de
ontvangst wordt vermeld.
Bij onvolledigheid van de stukken wordt dit de aanvrager gemeld. Pas na volledig
completeren van de stukken wordt de aanvraag door Wetsalt in behandeling
genomen.
Wetsalt wint met betrekking tot de aanvraag advies in van de Commissie van Advies.
De aanvrager ontvangt van Wetsalt bericht inzake een besluit op de aanvraag.
De termijn van dit besluit zal uiterlijk 6 weken bedragen na ontvangst van de complete
aanvraag.
In bijzondere gevallen kan van de in het vorige lid genoemde termijn worden
afgeweken. Aan de aanvrager wordt hiervan gemotiveerd mededeling gedaan.
.

Artikel 4
1
Bij het besluit op de aanvragen houdt Wetsalt rekening met de volgorde waarin de
aanvragen zijn ontvangen en de mate van nieuwheid en innovativiteit van de
technologie.
2
Tussen aanvragen die op dezelfde dag binnenkomen wordt indien nodig geloot.
3
Indien het budget is uitgeput door voorafgaande voorlopige toezeggingen, zal op de
aanvraag afwijzend worden beslist. Bij een onvoldoende budget kan ter hoogte van
het restant een beschikking worden afgegeven.
Hoofdstuk III

Besluit op de aanvraag

Artikel 5
De voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
1
Het bedrijf moet beschikken over een innovatieve, duurzame ontziltings- of
energietechnologie, of die willen ontwikkelen of demonstreren.
2
Het bedrijf moet een aantoonbare onderzoeks- en ontwikkelingsvraag hebben.
3
De technologie wordt gedemonstreerd op de Researchsite in Harlingen.
Artikel 6
Voorrang bij subsidieverlening krijgen ondernemingen die:
1
in Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) gevestigd zijn of bereid zijn om
zich daar op termijn te vestigen.
2
ambities hebben om de innovatieve technologie met een zekere schaalgrootte te
gaan produceren in Noord-Nederland.
3
na het bewijzen van de innovatieve technologie meerdere fulltime arbeidsplaatsen in
de regio creeren.
Artikel 7
1
Subsidiabele kosten zijn investeringen in demonstratie- en proefinstallaties.
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Onder investeringen in demonstratie- en proefinstallaties wordt verstaan:
investeringen in direct aan de installatie gerelateerde hardware (zoals reactoren,
leidingen, pompen, automatisering en besturing, sensoren en controleapparatuur),
uren gerelateerd aan het ontwerp, de realisatie en de installatie van de installatie en
de installatiekosten on site in Harlingen, Deze opsomming is indicatief en niet
limitatief.
Het maximale subsidiepercentage op deze investeringen bedraagt 35%
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200.000,-.
Uitgesloten voor subsidie zijn verrekenbaren/compensabele of terug te vorderen
BTW.

Artikel 8
1
Wetsalt beslist op de aanvraag.
2
De beslissing van Wetsalt is gebaseerd op het ingevulde aanvraagformulier (inclusief
bijlagen) en het advies van de Commissie van Advies.
Bij de beoordeling van de nieuwheid van de technologie en het duurzame karakter
ervan wint Wetsalt advies in bij de Commissie van Advies. Bij de beoordeling van de
aanvraag en de subsidietoekenning speelt dit advies een zwaarwegende rol.
Ook kan Wetsalt binnen een door haar te stellen termijn nadere gegevens van de
ondernemer verlangen.
3
De aanvraag wordt afgewezen, als aan het verzoek, bedoeld in het tweede lid, niet
wordt voldaan.
4
Wanneer omtrent het voortbestaan van het bedrijf gerede twijfel bestaat, in ieder
geval als faillissement is aangevraagd, kan Wetsalt de beslissing aanhouden totdat
door de ondernemer het tegendeel is aangetoond. Hierbij kan een termijn gesteld
worden.
Artikel 9
1 Andere subsidies die in dezelfde kosten van het project worden verworven, worden
van het maximale subsidiebedrag afgetrokken.
2 Het maximale bedrag van de subsidie wordt verlaagd indien de normen van de
Europese commissie daartoe nopen.
Artikel 10
Er wordt geen subsidie verleend indien:
a
Uitvoering van het demonstratieproject niet plaatsvindt op de Researchsite in
Harlingen.
b
De ondernemer gerekend over een periode van drie belastingjaren (het betrokken
fiscale jaar en de twee voorafgaande fiscale jaren) meer dan € 200.000,- aan
overheidspremies, -subsidies of andere overheidssteun heeft ontvangen, inclusief de
bijdrage in het kader van deze investeringsbijdrageregeling. Het gaat dan om
subsidies of andere overheidssteun die is verstrekt door niet door Brussel
goedgekeurde regelingen.
Toelichting:
De maximale bijdrage is gebaseerd op de “de-minimis”-regeling welke door de Europese
Commissie is vastgesteld. Deze regeling houdt in dat over een periode van drie belastingjaren
niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun door één ondernemer mag worden ontvangen.

Artikel 11
1
Aan de hand van de aanvraag wordt het totaal van de begrote, voor subsidie in
aanmerking komende kosten, van het project vastgesteld.
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Het besluit tot subsidieverlening vermeldt de hoogte van de subsidiabele kosten, het
subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag.
Het besluit vermeldt de minimale duur van de onderzoeksperiode op de Researchsite
in Harlingen en de datum waarvoor de subsidiabele investeringen gemaakt en
betaald moeten zijn.
Het besluit vermeldt tevens dat de “gedragsregels medewerkers en contractors “
gelden voor een ieder die werkzaamheden verricht op de researchsite.
Bij het besluit tot verlening van subsidie kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Artikel 12
1 Bij subsidieverlening wordt de verplichting opgelegd dat de administratie van de
onderneming de subsidiabele kosten van het project op eenduidige wijze dient weer
te geven, voorzien van bewijsstukken (facturen en betalingsbewijzen).
2 De einddatum van deze investeringsbijdrageregeling is 1 juli 2008. Dit betekent dat
de subsidiabele investeringen voor 1 juli 2008 moeten zijn gemaakt en betaald. De
subsidiant dient daarbij bewijsmateriaal (facturen en betalingsbewijzen) te
overleggen.
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Artikel 13
Zolang de hoogte van de subsidie niet overeenkomstig artikel 18 van deze regeling
onherroepelijk is vastgesteld, kan het verleningsbesluit worden ingetrokken of ten nadele van
de subsidie-ontvanger worden gewijzigd, indien:
1
het project waarvoor de subsidie is verleend niet of niet overeenkomstig het
verleningsbesluit wordt uitgevoerd of zal worden uitgevoerd;
2
de subsidie-ontvanger handelt in strijd met de in deze regeling gegeven
voorschriften of met de bij het verleningsbesluit opgelegde verplichtingen;
3
de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de
verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een ander besluit op de
aanvraag zou hebben geleid;
4
de subsidieverlening onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te
weten;
5
conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of op een deel van het vermogen
van de subsidie-ontvanger.

Hoofdstuk IV

Declaratie subsidie

Artikel 14
1
Op verzoek van de eindbegunstigde kan met behulp van het (eind)declaratieformulier
verzocht worden het toegekende subsidiebedrag betaalbaar te stellen na afloop van het
project dan wel in 5 termijnen.
Hierbij dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen.
1. De eerste 20% kan worden uitgekeerd nadat 20% van de totale subsidiabele
kosten is betaald en
a. een termijn-aanvraag gelijktijdig wordt ingediend met een correct ingevuld
declaratieformulier binnen de termijn die is vermeld in de voorliggende
subsidieregeling, inclusief een gespecificeerd overzicht van de gemaakte
en betaalde kosten ( afschiften betaalde facturen en betaalbewijzen.
2. Op verzoek van de eindbegunstigde kan een 2e 3e en 4e termijn van elk 20%
toegezegd en betaalbaar worden gesteld indien 40% respectievelijk 60% en 80%
van de subsidiabele kosten is betaald en bovendien aan de onder 1a vermelde
voorwaarden is voldaan.
3. Een verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie dan wel een verzoek ter
uitbetaling van de laatste termijn van 20% dient uiterlijk 1 juli 2008 te zijn
ingediend en dient te bestaan uit:
a. ingevulde eindrapportage
b. einddeclaratieformulier
c. een verklaring van de accountant, conform bijgaand model, en conform de
begroting opgenomen in de subsidietoekenning
Hoofdstuk V

Vaststelling van de definitieve bijdrage, geheel of
gedeeltelijke intrekking van de bijdrage en terugbetaling

Artikel 15
1
Wetsalt kan een eerder genomen besluit tot toezegging van subsidie geheel of
gedeeltelijk intrekken, terugvorderen dan wel de bijdrage op een lager bedrag
vaststellen, als:
a)
Aan het bepaalde bij of krachtens deze regeling niet of niet behoorlijk is
voldaan.
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b)

2

De ondernemer niet heeft voldaan aan de in het subsidiebesluit vermelde
voorwaarden.
c)
Conservatoir beslag is gelegd op het vermogen van de ondernemer of een
deel daarvan van de ondernemer.
d)
Aan de ondernemer surséance van betaling is verleend.
e)
De ondernemer in staat van faillissement is gesteld.
f)
Onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis van de juiste
gegevens tot een andere beslissing had geleid.
De ondernemer is verplicht om belangwekkende zaken onverwijld te melden.
(Bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging)

3

4

De ondernemer verklaart hierbij:
a. de in het subsidiebesluit vermelde voorwaarden te hebben gelezen.
b. akkoord te gaan met de in het subsidiebesluit genoemde voorwaarden.
Indien Wetsalt conform het onder lid 1 van dit artikel gestelde, verstrekte subsidie
geheel of gedeeltelijk terugvordert is de ondernemer aan Wetsalt verschuldigd:
a. de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, over het terug te vorderen bedrag
aan subsidie, vanaf de datum dat deze subsidie aan de ondernemer is
verstrekt.
b. de buitengerechtelijke kosten van 15% over:
i. het terug te vorderen bedrag aan subsidie.
ii. de onder lid 4 sub a van dit artikel genoemde rente.
vanaf het moment dat de ondernemer in verzuim is.

Artikel 16
1
De definitieve hoogte van het subsidiebedrag wordt vastgesteld na inzending van
een volledig ingevuld (eind)declaratieformulier, overeenkomstig het daarvoor
opgestelde model en een beknopte algemene eindrapportage over het
demonstratieproject.
2
Het in het eerste lid bedoelde formulier vermeldt de bijlagen die daarbij dienen te
worden gevoegd. Bij een verzoek tot afrekening moet de subsidie-ontvanger in
ieder geval kopieën van de betaalde facturen, betalingsbewijzen (bankafschriften)
en offerte’s/opdrachtbevestigingen bijvoegen, als ook een schriftelijk verslag van
de uitvoering van het project.
3
De einddatum van deze investeringsbijdrageregeling is 1 juli 2008. Dit betekent
dat de subsidie-ontvanger de subsidiabele investeringen voor 1 juli 2008 moeten
hebben gemaakt en betaald.
Artikel 17
1. Op een aanvraag tot vaststelling van het definitieve subsidiebedrag wordt binnen 3
maanden beschikt. Uitbetaling vindt plaats binnen 1 maand nadat het definitieve
subsidiebedrag is vastgesteld.
2. In bijzondere gevallen kan het besluit tot vaststelling worden aangehouden tot een nader
vast te stellen later tijdstip. Van een bijzonder geval is in ieder geval sprake, indien
gerede twijfel bestaat omtrent het voortbestaan van de betrokken onderneming.
Artikel 18
1. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de ten behoeve van het project
gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.
2. Het vastgestelde subsidiebedrag is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag als
bedoeld in artikel 11.
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