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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
98053 97397

onderwerp Open Manufacturing Campus

voorgesteld besluit - Subsidie (arrangement 3) verlenen van maximaal € 100.000 
(exclusief BTW) aan Vitrite Middelburg BV t.b.v. het project Open 
Manufactoring Campus Middelburg.
- Voorschot verlenen van 75% ad € 75.000 en betaalbaar stellen.
- Op grond van artikel 1.4.1, lid 2 afwijken van lid 1, van het 
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 (indieningstermijn).
- Dekking ten laste van activiteit 71026 - vestigingsklimaat

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Om de Zeeuwse economie sterk en concurrerend te houden, is 
structuurversterking noodzakelijk op het gebied van innovatie en 
samenwerking. Het ontbreekt het in het Zeeuwse innovatie 
ecosysteem nog aan een technisch georiënteerde open 
innovatieruimte met specialistische apparatuur voor het MKB en 
start-ups uit de maakindustrie waar de eerste fases van R&D 
vervolg krijgen, getest kan worden en opschaling van productie 
plaats kan vinden. Dit concept moet gestalte krijgen middels de 
Open Manufacturing Campus (OMC) Middelburg, waar MKB’ers 
en start-ups de krachten bundelen met initiatiefnemer Vitrite 
Middelburg om zo hun innovatieve ideeën om te zetten in 
tastbare producten en diensten. De OMC wordt ingebed in het 
bestaande innovatie ecosysteem in de regio, waar het een 
aanvulling op is. De OMC draagt bij aan de verbetering van de 
aantrekkelijkheid van Zeeland als vestigingslocatie, de 
verbetering van de concurrentiepositie van Zeeuwse 
ondernemingen en het behoud en creëren van banen in de regio.
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Overwegingen en advies
Zeeland in Stroomversnelling
Vitrite Middelburg B.V. (op dat moment actief als Lumileds Middelburg B.V.), PM Elektro B.V., 
HZ University of Applied Sciences, Ki<|MPi en Dockwize constateerden dat er aanvullend op 
initiatieven zoals de KAAP voor de maakindustrie onvoldoende fysieke testfaciliteiten en 
technische middelen beschikbaar zijn, waar op basis van open innovatie een vervolgstap kan 
worden gemaakt in het ontwikkelproces en waar daaropvolgend, opschaling van productie 
kan plaatsvinden. Deze vraag vanuit de markt werd het startpunt van het initiatief tot het 
opzetten van het Technology Centre Maakindustrie Zeeland (TCMZ). Om de haalbaarheid 
van het initiatief te bepalen, werd besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. 
Voor dit onderzoek werd € 50.000 subsidie verleend in het kader van de regeling Zeeland in 
Stroomversnelling. Doelstelling van het haalbaarheidsproject was het antwoord geven op de 
verschillende vragen met betrekking tot de technische en economische haalbaarheid van het 
te realiseren TCMZ. Het belangrijkste resultaat was het verkrijgen van voldoende informatie 
voor het kunnen nemen van een go/no-go beslissing voor de vervolg ontwikkeling. Tevens 
moest omwille van het open innovatie-karakter blijken hoe andere partijen betrokken worden, 
hierin kunnen participeren en een voordeel uit het concept kunnen halen. De belangrijkste 
conclusie van het ZiS haalbaarheidsonderzoek is dat er voldoende draagvlak is voor een 
technologiecentrum in de regio, dat complementair is aan bestaande initiatieven zoals KAAP, 
de ontwikkel-, test- en demolocatie in Vlissingen en aan faciliteiten zoals JRCZ en Technum. 
Dit blijkt zowel uit het aantal bedrijven dat concrete intenties heeft om vanaf de start/opening 
van het centrum te participeren als de vraag vanuit het Zeeuwse innovatie-ecosysteem, mede 
vorm gegeven door deelnemende kennispartners Economisch Impuls Zeeland, Dockwize en 
HZ University of Applied Sciences.

Open Manufacturing Campus
Het OMC op het terrein van Vitrite Middelburg bestaat uit het bieden van een technisch 
georiënteerde open innovatieruimte waar de eerste fases van R&D vervolg krijgen, er getest 
kan worden en met name opschaling van productie plaats kan vinden. In de open 
innovatieruimte wordt specialistische apparatuur zoals spuitgietmachines, robots, 3D 
meetapparatuur, high precisie slijpen/verspanen beschikbaar gesteld aan projectpartners ter 
uitvoering van hun innovatieprojecten. De OMC-Middelburg richt zich op het MKB in Zeeland. 
Van startup tot scale-up tot gevestigd MKB bedrijf met name in de maakindustrie. Het OMC 
biedt concrete kansen voor het verbinden van bedrijven aan onderwijs- en 
onderzoeksinstituten en biedt tevens een podium voor studenten en onderwijsactiviteiten.
Het project kan daarmee een belangrijk stimulans worden in het langetermijnperspectief voor 
de (brede) maakindustrie in Zeeland. Ook sluiten we hiermee aan bij de ‘Industriebrief’’ (EZK, 
2020) van het Kabinet.

Subsidie
Het zou in de lijn der verwachting liggen dat Vitrite voor het project OMC een aanvraag zou 
indienen voor de volgende call van het ZiS Demonstratieproject in 2022. Uit het 
haalbaarheidsproject bleek echter dat het opgestelde concept verder uitgediept dient te 
worden, waarbij een onroerend goed component toegevoegd dient te worden. De uitdieping 
van het opgestelde concept wordt gedaan in een tussenfase, waarvoor nu een 
subsidieaanvraag is ingediend. In deze periode zal het verdienmodel verder uitgewerkt 
worden, de doelstellingen vanuit de opgestelde ambities zullen getoetst worden en er zal een 
team opgericht worden waarmee het OMC van start zou kunnen gaan. Parallel zullen in deze 
pre-implementatie fase ook één of meerdere demonstratieprojecten in het kader van ZiS 
geformuleerd worden om de haalbaarheid en behoefte nader te preciseren middels concrete 
voorbeelden. Het doel van Vitrite is om het OMC-Middelburg zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 
juli 2022) te kunnen starten, waarmee het momentum vastgehouden wordt en de betrokken 
participanten aangesloten blijven en omdat men niet achterop wil raken bij vergelijkbare 
ontwikkelingen elders. Aangezien op het gebied van technologische innovatie en ontwikkeling 
(R&D), o.a. onder druk van circulariteits- en duurzaamheidseisen, met rappe schreden 
vooruitgang wordt geboekt, zien Vitrite en haar projectpartners de noodzaak om de OMC zo
spoedig mogelijk te openen. 



Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg 11 oktober 2021
Gedeputeerde Staten 23 november 2021

Consequenties besluit
-

Financiële consequenties
Subsidie aan Vitrite ad. € 100.000 dekken ten laste van activiteit 71026 vestigingsklimaat.
De subsidie komt volledig ten laste van boekjaar 2021.

Juridische consequenties
Bij deze aanvraag is er sprake van staatssteun. Deze subsidie wordt verleend in de vorm van 
de-minimissteun dat onder de de-minimisverordening valt (Verordening (EU) nr. 1407/2013 
van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun 
(PbEU 2013, L 352/1). Decentrale overheden kunnen onder de de-minimisverordening 
ondernemingen tot € 200.000,- aan steun verlenen zonder dat er sprake is van onrechtmatige 
staatssteun. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. 
Gezien de door Vitrite bij de subsidieaanvraag afgegeven verklaring wordt het in artikel 3, lid 
2, van de de-minimisverordening vastgestelde plafond met deze steun niet overschreden.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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Onderwerp
Subsidie voor project Open Manufacturing 
Campus Middelburg

Zaaknummer
97397

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 23 november 2021

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van het door Prioradviesgroep ingediende aanvraagformulier van 23 september 2021, 
waarin zij namens u subsidie verzoekt, delen wij u het volgende mee.

Besluit
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 100.000,-- voor het opstarten van de Open Manufacturing 
Campus Middelburg. Deze subsidie heeft een looptijd van 1 november 2021 tot en met 
1 juli 2022.

Het subsidiebedrag en het subsidiepercentage zijn gebaseerd op de door u ingezonden begroting met 
een kostentotaal van € 200.621,-- Hiervan afgeleid bedraagt de provinciale subsidie 50% (afgerond) 
van de kosten van het project. 

In artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een subsidieverzoek 
tenminste acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij hebben besloten in uw 
geval af te wijken van deze termijn.

De-minimissteun
De aan u verleende subsidie wordt verleend in de vorm van de-minimissteun als bedoeld in de de-
minimisverordening (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352). Gezien uw verklaring d.d. 25 oktober 2021 
wordt het in artikel 3, lid 2, van de de-minimisverordening vastgestelde plafond met deze steun niet 
overschreden.

Motivering
Wij zijn van mening dat de OMC bijdraagt aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van Zeeland als
vestigingslocatie, de verbetering van de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemingen en het 
behoud en creëren van banen in de regio.

Prestatieafspraken en prestatiebewijzen
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:
U ontvangt voor het uitvoeren van het project Open Manufacturing Campus Middelburg een bedrag 
van maximaal € 100.000,--.



Als prestatiebewijs geldt:
Een inhoudelijke rapportage met beeldmateriaal van het project met minimaal de volgende onderdelen:

 overeenkomst met twee deelnemende bedrijven
 het ontwikkelde merkbeeld
 uitgewerkt ontwikkelplan voor het bedrijfsterrein. 

Meldplicht
 Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij 

wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u 
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 

zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet
kunnen leveren van het prestatiebewijs); 

of
- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen

zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op tijd kunnen 
indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).

 Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van het project schriftelijk bij
ons te melden.

Overige verplichtingen
 Het project dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het projectvoorstel en de bijbehorende 

begroting.
 Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat het project mede mogelijk

is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te geschieden via 
de door u te gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze 
subsidie een bewijsstuk te overleggen.
Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat 
dat indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het 
toegezegde subsidiebedrag met een maximum van € 5.000,-- wordt verlaagd.

Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75% van de verleende subsidie. Dit voorschot van € 75.000,-- zullen 
wij binnenkort overmaken op uw rekeningnummer onder vermelding van het 
kenmerk van deze brief.

Verantwoording en vaststelling
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 1 juli 2022 is afgerond. 
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 1 oktober 2022, dient u ten behoeve van de 
subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit:
 het hierboven genoemde prestatiebewijs.
 een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project mede mogelijk is gemaakt 

door een subsidie van de Provincie Zeeland. 
 een financiële verantwoording conform de indeling van de door u bij uw subsidieverzoek 

ingediende begroting. Deze financiële verantwoording dient te worden vergezeld van een 
controleverklaring van de accountant (conform het Controleprotocol voor de accountant in bijlage 
A van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013).

U dient deze stukken toe te zenden aan:
Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA  MIDDELBURG.

Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in 
dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het 
subsidiebedrag definitief te bepalen. 
De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.9.9 van het Algemeen subsidiebesluit 
Zeeland 2013. Hierin is bepaald dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk 
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gerealiseerde prestatieafspraken, waarbij het vast te stellen subsidiebedrag niet meer kan bedragen 
dan het provinciaal percentage van 50% in de uit de door de accountant gewaarmerkte financiële 
eindrapportage blijkende werkelijk gemaakte (subsidiabel geachte) kosten met een maximum van 
€ 100.000,--.
Hierbij geldt overigens dat extra opbrengsten op de activiteit ten opzichte van de begroting bij de 
aanvraag van de subsidie in mindering worden gebracht op de totale werkelijk gemaakte subsidiabel 
geachte kosten. Rekenvoorbeelden met betrekking tot de vaststelling van de subsidie vindt u in de 
toelichting op het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 bij artikel 1.9.9.

Openbaar
De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is 
openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en 
adresgegevens, die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden 
geanonimiseerd.

Subsidieverordening/-besluit
Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat uw subsidie wordt verleend op basis van 
arrangement 3, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.9.1 tot en met 1.9.9 
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website 
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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