STATENSTUK 2021-26

Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group op bedrijvenpark
Werklandschap Assen-Zuid

Voorgestelde behandeling:
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 27 oktober 2021
- Provinciale Staten op 10 november 2021
- fatale beslisdatum: niet van toepassing

Behandeld door team Economie, telefoonnummer (0592) 36 55 55
Portefeuillehouder: de heer H. Brink
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Inleiding
a. Algemeen
Het behoud van werkgelegenheid is voor de provincie een belangrijk speerpunt. Als er
zich kansen voordoen om deze werkgelegenheid niet alleen te behouden maar ook
structureel te versterken, willen wij hieraan meewerken.
Een dergelijke kans doet zich voor bij het bedrijf Muelink & Grol Group Europe BV
(M&G Group; voorheen Burgerhout) te Assen. Dit bedrijf dat wereldwijd actief is op het
gebied van ontwikkeling en fabricage van oplossingen voor rookgasafvoer en ventilatie,
heeft het voornemen zijn verouderde vestigingen in Groningen en Assen samen te
voegen op één locatie. De keuze was daarbij uiteindelijk tussen vertrek naar Polen of investeren hier in de regio. Door actief bestuurlijke contacten en gesprekken met de onderneming door de provincie en de gemeente Assen is uiteindelijk de keuze gevallen op
de locatie Assen-Zuid.
De plannen van het bedrijf betreffen het investeren in een compleet nieuwe productielocatie (smart factory) in Assen-Zuid, maar ook het investeren in de oprichting van een
European Innovation & Competence Centre en de start van een eigen distributiecentrum.
b. Europese aspecten
Er is sprake van staatssteun. Voorgesteld wordt om deze steun te verlenen aan de M&G
Group met toepassing van artikel 14 “Regionale investeringssteun” van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening. Daarbij kan richting de Europese Commissie goed onderbouwd worden dat er in dit geval sprake is van een nieuwe economische activiteit bij het
oprichten van de nieuwe vestiging in Assen. Zodra de beschikking is verzonden aan de
M&G Group, dient de steunverlening binnen twintig werkdagen aan de Europese
Commissie te worden kennisgegeven.
c.

Economie/werkgelegenheid
Het vestigingsproject draagt bij aan de versterking van het regionaal innovatief vermogen en bevordert de duurzame groei van (hoogwaardige) werkgelegenheid in de
regio.

d. Participatie
De gemeente Assen is in gesprek met het bedrijf over de aankoop van circa 7 ha grond.
Verder heeft de gemeente Assen een aanbod gedaan voor de mogelijke verkoop van de
oude locatie aan de Dr. Philipsweg te Assen.

Advies
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 1.250.000,-- aan M&G Group te Assen
voor het project ‘New Site-Transform Together’.
2. Het bedrag van € 1.250.000,-- te dekken uit de Reserve Regionaal Specifiek Pakket (middelen
bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma).
2. Het bedrag van € 1.250.000,-- aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket te onttrekken en te
storten in de Reserve verstrekte subsidies.
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3. Deze projectsubsidie verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025 in programma 3, Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten van de begroting te ramen en deze lasten aan
de Reserve verstrekte subsidies te onttrekken.
4. De begroting overeenkomstig te wijzigen.

Doelstelling uit de begroting
3.0.01 Stimulering van innovatief en digitaal ondernemerschap en ondernemersklimaat
3.2.03 RSP: Ruimtelijk Economisch Programma

Argumenten
1.1 Het behoud van werkgelegenheid in Drenthe en het investeren in innovatie en duurzame
economie zijn belangrijke speerpunten voor ons college. Dit is o.a. geformuleerd in de Economische Koers 2020-2023.
Het verdwijnen van een groot maakbedrijf als M&G Group kan leiden tot een neerwaartse
spiraal met negatieve gevolgen voor andere bedrijven in de regio. Zonder een eventuele bijdrage van de provincie en de gemeente Assen zou het bedrijf niet in de regio zijn gebleven.
Het project betreft een forse investering direct door M&G Group van circa € 15,6 miljoen in
nieuwe bedrijfsuitrusting. Daarnaast wordt een nieuw duurzaam bedrijfsgebouw gerealiseerd
met een investeringsvolume van circa € 30,0 miljoen.
Met de bouw van de nieuwe fabriek wordt een zogenaamde smart factory gerealiseerd, waarbij
M&G Group zich gaat verbinden aan de Smart Industry Hub.
Met de opzet van een zogenaamd European Innovation & Competence Centre wordt ook fors
geïnvesteerd in hoogwaardige werkgelegenheid met een positieve uitstraling en verbinding
naar en met de hele regio.
M&G Group werkt al heel lang met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en blijft daar
ook substantieel op inzetten. Zij is daarmee een goed voorbeeld voor andere bedrijven en levert
een positieve bijdrage aan onze ambities als het gaat om impact ondernemen.

1.2 Het project New Site is een belangrijke slag om werkgelegenheid te behouden in de regio.
Het project betekent niet alleen het behoud van meer dan 350 medewerkers, in de regio Groningen-Assen, in vaste dienst van het bedrijf, maar ook behoud van een flexibele schil van 100-150
uitzendkrachten. Aanvullend hierop heeft de onderneming ook 30 à 40 sociale werkplekken
voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en nog 10-15 plaatsen voor dagbesteding en begeleid werken via stichting De Trans in Rolde.
Het project betekent in eerste instantie ook dat van circa 50 vaste medewerkers afscheid wordt
genomen; een aantal daarvan gaat met pensioen, een aantal wil niet mee met de verhuizing en
naar verwachting wordt aan 10 tot maximaal 20 vaste medewerkers ontslag aangeboden. Voor
deze laatste groep zal een sociaal plan beschikbaar komen. Hierover lopen inmiddels ook al gesprekken met de vakbonden.

1.3 Met de oprichting van het European Innovation & Competence Centre wordt een forse impuls in hoogwaardige (R&D) werkgelegenheid gerealiseerd.
In het nieuwe European Innovation & Competence Centre worden alle innovatie-, alle R&D- en
alle engineeringsactiviteiten van de gehele M&G Group geconcentreerd. Hiermee wil het bedrijf
zich scherper gaan richten op innovatie en ontwikkeling op het gebeid van o.a. energietransitie,
zoals ventilatie en warmtepompen, op moderne (aardwarmte)verwarmingssystemen en (toe-
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komstige) energieopslagsystemen. Ook zal het zijn pijlen gaan richten op de duurzamere en betere materialen, zoals lood- en halogeenvrije materialen en gerecyclede materialen.
Bij dit Competence Centre gaan circa 25 medewerkers op hbo- en wo-niveau aan de slag. Vanuit
het Competence Centre wordt ook sterk ingezet op samenwerking met hogescholen in de regio.
M&G Group heeft jaarlijks enkele tientallen studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau in huis. Een
directe impuls voor het bedrijf zelf maar ook voor de bedrijven in de regio op zoek naar nieuw
technisch geschoold personeel.
Het bedrijf draagt met deze innovaties en kennisontwikkeling en –uitwisseling ook bij aan ons
regionale innovatie-ecosysteem.

1.4 Het project New Site heeft ook betrekking op de start van een eigen logistiek centrum.
Doordat de locaties Groningen en Assen op één grote locatie worden samengevoegd, kiest het
bedrijf er ook voor om te starten met een eigen logistiek centrum. Een centrum dat tot op
heden bij derden was ondergebracht. Ook deze nieuwe activiteit betekent extra werkgelegenheid, maar ook besparing op transportkilometers.

1.5 Voor de nieuwe locatie wordt door een derde partij een BREEAM gecertificeerde fabriekshal
gebouwd en gefinancierd.
De fabriekshal wordt voor een periode van twintig jaar gehuurd van een vastgoedpartij. De investering hierin bedraagt circa € 30,0 miljoen. Voor de investering in het pand wordt een
BREEAM-certificering (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) aangevraagd, waarbij het bedrijf uitgaat van een score “Very Good”. Daardoor zal het pand bij de
top 25% gebouwen met een BREEAM-certificaat horen op diverse categorieën, waaronder veiligheid, materiaalgebruik, duurzaamheid, energie, efficiëntie en innovatie.

1.6 Vanwege het uitzonderlijke belang van deze aanvraag vragen wij uw instemming met het
verlenen van de subsidie
Op grond van de ASV zijn wij bevoegd te beslissen op deze subsidieaanvraag na het vragen van
wensen en bedenkingen aan uw Staten (voorhangprocedure). Vanwege het hiervoor geschetste
belang van de aanvraag, de hoogte van de subsidie en de onttrekking aan de reserve Regionaal
Specifiek Pakket, verzoeken wij in dit bijzondere geval uw uitdrukkelijke instemming.

2.1. Het project ‘New Site’ past binnen het Uitvoeringskader REP-onderdeel: regionaal, namelijk
het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland
Concreet gaat het hierbij om opgave A. Versterken kennispieken, programmalijn HTSM en opgave C. Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeidspotentieel; programmalijn MKB
Algemeen en Arbeidspotentieel.

Financiën
Met de dekking van deze subsidie is binnen de huidige begroting geen rekening gehouden. Om
deze reden wordt voorgesteld dit jaar € 1.250.000,-- aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket
(middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma) te onttrekken. Omdat de subsidielasten bij een omvangrijke projectsubsidie volgens begrotingsvoorschriften verantwoord
moeten worden in de jaren waarin de prestatie door de subsidieaanvrager wordt geleverd, in dit
geval gaat het om de jaren 2022 tot en met 2025, stellen wij voor het gehele subsidiebedrag in
eerste instantie te storten in de Reserve verstrekte subsidies. Tegelijkertijd stellen we voor om de
subsidielasten volgens de financiële planning van de subsidieaanvrager meerjarig in onze
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begroting op te nemen, te weten: € 312.500,-- in 2022, € 437.500,-- in 2023 en € 250.000,-- per
jaar in 2024 en 2025, en deze lasten te dekken uit de Reserve verstrekte subsidies. De lasten
worden in de begroting geraamd in Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid:
kansen benutten, onder beleidsopgave 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie en doelstelling 3.2.03
RSP: Ruimtelijk Economisch Programma.
Het vorenstaande leidt tot de volgende begrotingswijziging.

Monitoring en evaluatie
Monitoring van de uitvoering van het project vindt plaats in het kader van het afgesproken verantwoordingsproces. Uitgangspunt hiervoor zijn de in de subsidieaanvraag genoemde beoogde
resultaten en indicatoren. De voortgangsrapportages zullen door M&G Group regelmatig
worden aangeboden aan de provincie.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
Niet van toepassing.
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Niet van toepassing.

Assen, 14 september 2021
Kenmerk: 37/5.6/2021001631

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 september 2021, kenmerk
2021001631;
overwegende dat:
- het niet alleen gaat om behoud van vele banen in vaste dienst, maar ook om vele banen met
grote afstand tot de arbeidsmarkt;
- de totale directe economische investeringen minimaal € 45,0 miljoen bedragen; door het
behoud van het bedrijf voor de regio blijven ook de niet directe economische investeringen
(toeleveranciers en kennis) behouden;
- de opzet van een nieuw European Innovation & Competence Centre niet alleen leidt tot
directe hoogwaardige arbeidsplaatsen, maar ook kansen biedt tot samenwerking met het
regionale innovatie-ecosysteem;
- zonder uw mogelijke bijdrage het bedrijf M&G Group waarschijnlijk niet in Nederland zou
zijn gebleven;

BESLUITEN:

1.

in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 1.250.000,-- aan M&G Group Europe
BV te Assen voor het project ‘New Site-Transform Together’;

2.

het bedrag van € 1.250.000,-- te dekken uit de Reserve Regionaal Specifiek Pakket (middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma);

3.

het bedrag van € 1.250.000,-- aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket te onttrekken en te
storten in de Reserve verstrekte subsidies;

4.

deze projectsubsidie verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025 in programma 3, Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten van de begroting te ramen en deze lasten aan
de Reserve verstrekte subsidies te onttrekken;

5.

de begroting overeenkomstig te wijzigen.

Assen, 10 november 2021

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, griffier

