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Inleiding 

a. Algemeen 
In juli 2018 heeft een consortium (met CuRe Technology BV als leading partner) een pilot 
plant opgericht, 100% gericht op chemische recycling. De focus lag daarbij met name op 
plastics. Er is een grote belangstelling voor deze ontwikkeling vanuit de commerciële 
markt, hetgeen zich onder andere vertaalt middels een investering van Coca-Cola in dit 
project. Ondertussen is een nieuwe fase ingetreden. De pilot-plant moet verder dooront-
wikkeld worden zodat ook vuil bronmateriaal vanuit de textiel- en tapijtindustrie pro-
bleemloos verwerkt kunnen worden.  
 
Een consortium, bestaande uit CuRe Technology, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Gronin-
gen en Holland Colours NV, heeft bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 
een subsidieaanvraag ingediend (EFRO Valorisatie 2021) teneinde dit mogelijk te maken. 
Er zullen daarvoor verschillende nieuwe technieken onderzocht en ontwikkeld moeten 
worden in de pilot plant installatie voor verwerking van dit soort zwaar vervuilde en 
sterk ingekleurde bronmateriaal en de verwerking van gemengde afvalstromen zoals  
polyester met katoen. Het is een techniek waarvoor nog geen industriële toepasbare 
processen zijn ontwikkeld. Bij een succesvolle ontwikkeling van deze aanpak wordt een 
compleet nieuwe markt betrokken. Een markt waar op het vlak van circulariteit nog 
grote winst te boeken valt. 
  
De totale kosten van het project zijn € 3.639.481,--. Bij dit project wordt een Drentse bij-
drage gevraagd, gemotiveerd door de deelname van CuRe Technology en een Drentse 
kennisinstelling (NHL Stenden). De totaal gevraagde bijdrage van Drenthe is € 363.948,--. 
Met de provinciale bijdrage is de financieringsopzet van dit project sluitend, hetgeen een 
voorwaarde is om in de call mee te kunnen doen.   
 
Het Dagelijks Bestuur SNN heeft het positieve advies van de Deskundigencommissie be-
sproken. Zij heeft positief besloten en de beschikking is ondertussen door het SNN afge-
geven.  

b. Europese aspecten 
De aanvraag is door het SNN getoetst op staatssteunregels en akkoord bevonden. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Het project draagt bij aan de kennispositie van Drentse bedrijvigheid en kennisinstelling, 
en vergroot het innovatiepotentieel. Rondom de chemie heeft zich de afgelopen jaren 
een succesvol ecosysteem ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de focus op 
biobased en circulaire producten. Dit product zorgt voor verdere versterking van het 
cluster, en daarmee behoud van bestaande en creatie van nieuwe banen. 

d. Participatie 
CuRe Technology BV, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, en Holland Colours NV. 
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Advies 

1. In te stemmen met het verlenen van een cofinancieringssubsidie van € 363.948,-- voor 
het project “Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET” 
aan CuRe Technology BV; 

2.  50% van het subsidiebedrag (€ 181.974,--) te dekken uit de Reserve Regionaal Specifiek 
Pakket (middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma) in het be- 
grotingsjaar 2021; 

3. De resterende 50% beschikbaar te stellen ten laste van het budget Bijdragen in pro-
jecten Cofinancieringsreserve Europa voor het begrotingsjaar 2021; 

4. De Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 

Doelstelling uit de begroting 

1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een 
goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk 
3.0.01 Stimulering van innovatief en digitaal ondernemerschap en ondernemersklimaat 
3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 
3.2.03 RSP: Ruimtelijk Economisch Programma 

Argumenten 

1.1. Het project sluit aan op de ambities in de Economische Koers Drenthe 2020-2023 en de 
Groene Economische Agenda  
Het project richt zich inhoudelijk op circulaire kennis- en productontwikkeling. De verwachting is 
dat deze innovatieve ontwikkeling leidt tot nieuwe biobased bedrijvigheid, waarmee de econo-
mische ontwikkeling in de regio wordt versterkt en verder aantrekt. 
 
1.2. Het project draagt bij aan een duurzame Drentse economie. 
Het project richt zich inhoudelijk op vergroening van de chemiesector. Daarmee wordt een bij-
drage geleverd aan één van dé prioriteiten uit het Drentse coalitieakkoord, zijnde bijdragen aan 
een duurzame Drentse economie. 
  
1.3. Het project draagt bij aan de doelstellingen van het OP-EFRO programma.  
Het OP-EFRO programma is gebaseerd op de RIS-3 strategie. Focus en prestatiegerichtheid staan 
in de nieuwe programmaperiode centraal. Alleen die projecten die de grootste bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van het programma, komen voor ondersteuning in aanmerking. Het voor-
liggende project heeft van de deskundigencommissie een hoge beoordeling gekregen.  
 
1.4. Het project leidt tot verdere versterking en vergroening van het chemiecluster Emmen.  
Vanwege de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve techniek levert het een substantiële bij-
drage aan de verdere doorontwikkeling van het cluster. De profilering van Emmen als “Polymer 
valley” krijgt met deze ontwikkeling een sterke impuls. 
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1.5. Het project past binnen het Uitvoeringskader REP – onderdeel: regionaal, namelijk het ver-
sterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland 
Concreet gaat het hierbij om opgave B. Versterken belangrijkste bestaande clusters, programma-
lijn chemie en opgave C. Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeidspotentieel; 
programmalijn MKB Algemeen en Arbeidspotentieel. 
 

Financiën 
De helft van de subsidie van € 363.948,--, € 181.974,--, wordt gedekt uit de Reserve Regionaal 
Specifiek Pakket (middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma). Via een Begro-
tingswijziging wordt voorgesteld € 181.974,-- te onttrekken en dit bedrag te ramen in Pro-
gramma 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.  
 
Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. 
 

Begrotingswijziging 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Ru-
briek 

I/S Eco-
soort 

2021 2022 2023 2024 2025 

3.2 Drenthe is dé 
MKB-provincie  

3.2.03 RSP: Ruim- 
telijk Economisch 
Programma 

Las-
ten 

I Subsidie 181.974 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Ru-
briek 

I/S Eco-
soort 

2021 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in 
de ontwikkeling van 
reserves en voorzie-
ningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van re-
serves en voorzie-
ningen 

Baten I Bijdr. 
van re-
serves 

-181.974 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

 
Het restantbedrag van € 181.974,-- wordt gedekt uit het beschikbare budget voor cofinanciering 
van Europese projecten in programma 1. Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen.  

Monitoring en evaluatie 
Monitoring van de uitvoering van het project vindt plaats in het kader van het afgesproken ver-
antwoordingsproces. Uitgangspunt hiervoor zijn de in de subsidieaanvraag genoemde beoogde 
resultaten en indicatoren.  

Communicatie  

Niet van toepassing. 
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Bijlagen 

Niet van toepassing. 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 
 
Assen, 2 november 2021 
Kenmerk: 44/5.1/2021001934 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 

 
 
md/coll. 



Ontwerpbesluit   2021-35-1 

 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 november 2021, kenmerk 
44/5.1/2021001934; 
 
overwegende dat: 
- het project bijdraagt aan een vergroening van de Drentse economie en in het bijzonder de 

chemie; 
- het project een wezenlijke bijdrage levert aan de oplossing van de vervuilingsproblematiek 

van de textiel- en tapijtproductie; 
- het project het innovatieve karakter van het bedrijf verder verstevigt; 
- het project bijdraagt aan de doelstellingen van de Groene Economische Agenda; 
 
 
BESLUITEN:   

 
 

1.  in te stemmen met het verlenen van een subsidie van cofinancieringssubsidie van  
€ 363.948,-- voor het project “Chemische recycling van uitdagende reststromen naar top-
kwaliteit rPET” aan CuRe Technology BV; 

 
2. 50% van het subsidiebedrag (€ 181.974,--) te dekken uit de Reserve Regionaal Specifiek  

Pakket (middelen bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma) in het begrotings-
jaar 2021; 

 
3. de resterende 50% beschikbaar te stellen ten laste van het budget Bijdragen in projecten 

Cofinancieringsreserve Europa voor het begrotingsjaar 2021; 
 
4.  de Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
Assen, 15 december 2021 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
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