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Geachte heer ………..,  
 

Op 15 december 2021 ontving ik uw brief d.d. 13 december 2021, kenmerk 

0016-2075748619-18482, over de subsidieaanvraag m.b.t. het onderzoek naar 

optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS) 

keten uitgevoerd door bureau Fluor.  

Het onderzoek naar optimaliseringsmogelijkheden van de CCS-keten, zoals 

beschreven in uw brief, past binnen mijn beleid mb.t. het verduurzamen van de 

economie en de uitvoering van het Klimaatbeleid waar de reductie van de CO2 

uitstoot door de industrie een belangrijke doelstelling is. 

Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 (CCS) is een van de 

mogelijkheden om de klimaatdoelstelling van de industrie voor 2030 te behalen. 

Dit geldt ook voor het Zeeuwse industriecluster waarvoor CCS naast elektrificatie 

en groene waterstofproductie, een belangrijke stap is om uiteindelijk in 2050 bijna 

geheel CO2 neutraal te zijn.  

Met het oog hierop heeft het ministerie EZK in het kader van het 

Compensatiepakket Wind in de Zeilen (fiche Industrie en Haven), voor dit 

onderzoek € 150.000 inclusief BTW toegezegd. Uw behoefte aan deze studie en de 

bijbehorende subsidie heeft u reeds bij de totstandkoming van genoemd 

Compensatiepakket met het departement gedeeld.  

 

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen 

subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde 

staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (hierna: VWEU). 
   

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 

worden op grond van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 

juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1), 

met name artikel 25.  

Dit artikel verklaart steun voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten verenigbaar 

met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde 

aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan 
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de voorwaarden uit het eerste tot en met het vijfde  lid van het desbetreffende 

artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 

651/2014. 

Ik heb geconstateerd dat het havenbedrijf North Sea Port geen onderneming in 

moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van verordening 

(EU) nr. 651/2014. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen het havenbedrijf 

North Sea Port geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, 

vierde lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 651/2014.  

 

Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste 

lid, van verordening (EU) nr. 651/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De 

volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de 

staatssteunwebsite op het internet. 

 

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 

verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de 

relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode 

te bewaren. 

 

Ik constateer verder dat u de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt inmiddels 

heeft uitgevoerd.   

 

In het kader van mijn beleid gericht op het verduurzamen van de economie en het 

behalen van de klimaatdoelstellingen, verstrek ik u hierbij op grond van artikel 2, 

eerste lid onder a, b en f van de Kaderwet EZK-en LNV-subsidies, subsidie voor 

het uitgevoerde onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de CCS-keten.  
 

Het subsidiebedrag bedraagt, conform artikel 25, tweede lid onder d) van 

verordening (EU) nr. 651/2014, 50 % van de subsidiabele kosten, met dien 

verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan 

reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie 

subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat 

het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan € 136.947,56. 

 

Gelet op de gegevens in uw aanvraag bedraagt de subsidie € 136.947,56  

exclusief BTW en stel ik dit subsidiebedrag ambtshalve vast.   

Dit bedrag zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van 

deze beschikking op uw bankrekeningnummer: NL86BNGH0285149415 bij de 

Bank Nederlandse Gemeenten t.n.v. North Sea Port Netherlands N.V. 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 

binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit 

besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 
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Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding 

van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar: 

Het ministerie Economische Zaken en Klimaat 

Directie Regio 

…………………………………….. 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

Ik wens u succes bij de verdere uitvoering van de verduurzamingsplannen van het 

havenbedrijf North Sea Port.  

 

 

De minister Economische Zaken en Klimaat 

Namens deze: 

  

 

 

………………………. 

Directeur Topsectoren en Industriebeleid 

 


