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Hoofdstuk 1: Project EUREKA   

1.1 Context  

Een haalbaarheidsonderzoek, geïnitieerd door een consortium dat bestaat uit drie K&I-initiatieven, 
namelijk Schelde Safety Network (SSN), Ki<|MPi en Bio Base Europe Training Center (BBETC), wijst uit 
dat het - onder voorwaarden - haalbaar is om in de regio Zeeland en omgeving een cluster voor 
kennis en onderzoek op te richten met als focus de Safety-vraagstukken van industrie en 
maintenance. (Ben de Reu, april 2020) 
 

1.2 Wat is er nodig?   

Voorwaarde is - onder meer - dat er geen nieuw instituut opgericht wordt, maar een 
netwerkorganisatie, die door een kleine professionele staf wordt aangestuurd en uitgevoerd. Daarbij 
moet aangesloten worden bij landelijke ontwikkelingen (Safety Delta Nederland), waardoor 
versnippering en dubbel werk voorkomen wordt.  
 

1.3 Samenwerking 

Verder moet de samenwerking gevonden worden bij ontwikkelingen in de regio*, zoals ”Smart Delta 
Resources”, “Campus Zeeland” en het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling”. Ook is 
er vanuit de partners van het SSN (projectleiding) de intentie om het Veiligheidscentrum Zeeland te 
laten aansluiten als belangrijke Zeeuwse partner op het gebied van onderwijs en training binnen het 
fysieke veiligheidsdomein.  
 

1.4 Business Case 

Om de resultaten nader vorm te geven zal een businesscase worden uitgewerkt om - samen met het 
haalbaarheidsonderzoeksrapport - als instrument gebruikt te worden, zodat de mogelijkheden 
verkend kunnen worden voor aansluiting bij het Delta Kenniscentrum, zoals benoemd in het rapport 
“Wind in de zeilen”. In eerste instantie betreft het de eerste fase van het cluster te weten:   
 

 kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van Safety vraagstukken van industrie en 

maintenance  

In de volgende fase, de 2e fase, moet nagegaan worden of bestaande netwerken intensiever kunnen 
samenwerken en afstemmen, of dat deze geheel of gedeeltelijk samengevoegd kunnen worden. 
Daarbij moet aandacht besteed worden aan huisvesting. Onderdeel van de tweede fase is namelijk 
het onderzoek naar een locatie ten behoeve van trainings- en oefendoeleinden van/bij bedrijven en 
hulpdiensten. 
 

1.5 Tijdsplanning 

 

 

 

 
Voetnoot:  
“Regio” betekent hier: grensoverschrijdende regio Zeeland-Vlaanderen  
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Hoofdstuk 2: Project KICIS 

2.1 Context  

KICIS is als field-lab onderdeel van de opzet van een kennis- en innovatiecentrum, zodat bedrijven in 

Zeeland kunnen beschikken over specialisten op het gebied van calamiteitenbestrijding, die op termijn 

continue leren over innovatieve technieken en middelen.  

Een start zal worden gemaakt met:  

 onderzoeken hoe de toepassing van waterstof het huidige veiligheidsniveau verandert en 

welke inzichten dit biedt 

 het onderzoeken en testen op welke manieren de grootschalige toepassing van waterstof in 

de industrie, de uitgangspunten en kaders voor hulpverleners zal veranderen  

2.2. Triple Helix gedachte 

Dit project dat wordt gesubsidieerd door OPZuid, is onderdeel van een breder veiligheidsprogramma, 

waarbij vorm wordt gegeven aan een test en onderzoekscentrum, opgestart door SSN en haar leden,  

en wat past in het operationaliseren van het programma voor de (chemische) industrie “Safety Delta 

Nederland 2030” dat de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) eind 2018 heeft 

gelanceerd.  

Het project KICIS zal moeten aantonen dat:  
 het mogelijk is om veiligheidsonderwerpen aan te pakken in de triple helix gedachte, 
 hierbij een vertaalslag kan worden gemaakt naar werkbare eindproducten of werkwijzen,  
 dit project een (beoogde) proeftuin kan zijn voor de VNCI. 

 

2.3 Doelstellingen KICIS: 

Het project KICIS is onderverdeeld in de volgende activiteiten:  
1. Rapport/wetenschappelijke publicatie: state of art of knowledge 
2. Verbinding met de hulpverleningspraktijk 
3. Business case 
4. Praktijkonderzoek: operationele uitgangspunten 
5. Project management 
6. Symposium en communicatie 

 

2.4 Stand van zaken 

Het project KICIS is in 2020 van start gegaan, ondanks alle beperkingen door het COVID-19 virus. 
Allereerst is door de deelnemende bedrijven en instanties een eerste evaluatie van bestaande 
problematieken in kaart gebracht om zodoende tot een goede probleemstelling te komen. Naast de 
projectdeelnemers van KICIS hebben zich ook een aantal gelieerde organisaties gecommitteerd aan 
het project namelijk: Veiligheidsregio Zeeland, Air Liquide Benelux, Yara, Oiltanking en Delta. 

    

2.5 Tijdsplanning 
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Hoofdstuk 3: Project PRIUS 

3.1 Context 

Het formaliseren van een Europees project waarbij de focus ligt op innovatie of technologie in zowel 
de operationele processen, tijdsreductie, veiligheidsmaatregelen, risico-inventarisatie en impact data 
bij incidentbestrijding in ondergrondse structuren zoals tunnels, ondergrondse parkeergarage etc. Die 
hierbij aan: BV de Westerscheldetunnel en stedelijke ondergrondse parkeergarages.  
 

3.2 Ondergrondse veiligheid  

De druk op de ruimte in Europese steden is groot. De wegen zijn vol, steden raken verstopt en toch 
blijft de vraag naar nieuwbouw, vervoer en voorzieningen stijgen. Functies als wonen, werken, 
winkelen, recreëren en infrastructuur worden steeds vaker volledig of gedeeltelijk ondergronds 
gerealiseerd. Duidelijk is dat ondergronds bouwen tal van mogelijkheden biedt en daardoor sterk aan 
het toenemen is. Tegelijkertijd introduceert het gebruik van de ondergrondse bouwwerken ook een 
aantal nieuwe problemen op het gebied van veiligheid en incidentbestrijding. De gevolgen van 
ongevallen, explosies, brand, gaslekkages, overstromingen en instorting in ondergrondse 
bouwwerken kunnen groot zijn. 
 

3.3 Stappenplan project PRIUS 

1. Het uitwerken van het concept Europese projectplan naar een definitief plan,  
2. het betrekken van Europese partners uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland bij de 

ontwikkeling van dit project,  
3. het uitwerken van een nieuwe innovatie/technologie,  
4. het vertalen naar een gezamenlijke praktische (repressieve) aanpak en  
5. het indienen van de definitieve aanvraag voor het project. 

 

3.4 Tijdsplanning 
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Hoofdstuk 4: Veiligheid in de Delta 

4.1 Context 

De Schelde Delta - en dan bedoeld als het geheel tussen Zeebrugge en Antwerpen op zowel Vlaams 

als Zeeuws grondgebied - kent meer risicovolle bedrijven en scheepsbewegingen dan het Rijnmond 

gebied. In het Vlaamse en Zeeuwse gebied zijn vele bedrijven en instanties actief om de veiligheid in 

het gebied te waarborgen, dit met alle onderdelen van de veiligheidsketen, ten behoeve van de 

burger, omgeving en bedrijven. 

4.2 Stappenplan 

Om te komen tot een goede en solide samenwerking in het gebied, wordt gewerkt met een getrapte 

fasering te weten:   

Fase 1:  het opstarten van een verkennende studie om de specifieke kansen, behoeftes en 

 bedreigingen op te halen  

Fase 2: het concretiseren van de projectdoelen, planning en financiering  

Fase 3: de daadwerkelijke bouw aan samenwerking  

Op dit moment staat het Schelde Safety Network aan het begin van fase 1. 

4.3 Tijdsplanning 
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Hoofdstuk 5: Bewaking en incidentbeheersing ondersteund door Drone technieken 

5.1 Context  

In samenwerking met de industrie, havenbedrijf North Sea Port, toeleveranciers en de hulpdiensten 
(politie en Veiligheidsregio) is er behoefte aan het operationeel onderzoeken van de mogelijkheden 
om taken op het gebied van beveiliging, bewaking en de incidentbeheersing te ondersteunen met de 
inzet van drones. Hierbij kan gedacht worden aan:  

 het overnemen van bewakingsrondes,  

 een continue monitoring van een gebied zonder de inzet van fysieke beveiligers,  

 ondersteunen van onderzoek en  

 het verzamelen van dynamische informatie bij incidenten.  

Enerzijds gaat het om kennisvergaring voor het gebruik van de juiste middelen en materialen, 

anderzijds om een goede manier te vinden om de verzamelde data adequaat bij de gebruiker te 

krijgen. 

5.2 Plan van aanpak 

Na een eerste korte verkenning op de regelgeving specifiek voor het gebruik van drones in en op 

industriële complexen zal het project worden uitgerold. Voor de eerste fase zijn vanaf 1 maart een 

groep studenten van de universiteit Eindhoven reeds gestart met de verkenning. 

5.3 Deelnemers 

Deelnemende partijen voor de eerste verkenning zijn Dow Benelux, Kic-Mpi, North Sea Port, 

Veiligheidsregio Zeeland en het Schelde Safety Network. Voor de verdere uitwerking moet er 

uitbreiding plaatsvinden naar de industriële partners en politie. 

5.4 Planning  

De eerste korte verkenning is gestart op 1 maart 2021 en loopt tot juli 2021. Het is de bedoeling dat 

een aanvraag voor dit project in het 3e kwartaal van 2021 wordt ingediend.  

5.5 Tijdsplanning 
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Hoofdstuk 6: Zeeland Robotics 

6.1 Context 

Digitalisering en de inzet van robotica is belangrijk voor de Zeeuwse economie. Met name voor het 
MKB kan het een basis zijn voor nieuwe producten en diensten, meer omzet genereren en kunnen 
nieuwe markten betreden worden. Digitalisering en robotica kunnen, naast deze voordelen, een 
onderneming ook efficiënter en duurzamer maken.  
 

6.2 Rotobica en samenwerking 

In alle Zeeuwse sectoren staat robotica op de agenda. In sommige sectoren wordt actief aan de 

ontwikkeling van nieuwe robots gewerkt, andere sectoren verkennen momenteel de mogelijkheden. 

Van samenwerking of afstemming tussen de sectoren is momenteel nog nauwelijks sprake. Meer 

regie en samenwerking op het gebied van roboticaontwikkeling heeft een aantal voor de hand 

liggende voordelen namelijk:  

 overkoepelende (sector generieke) thema’s,  
 kennisvragen kunnen op een grotere schaal opgepakt worden,  
 financiering wordt eenvoudiger,  
 risico’s kunnen worden gedeeld en dus verlaagd,  
 een hechter ecosysteem waarin het MKB en het onderwijs samenwerken zal voor een 

versnelling zorgen van robotica ontwikkeling, enz.  
 

6.3 Zeeland Robotics 

Een gedeelde behoefte aan regie en samenwerking heeft geleid tot een gedeelde visie: Zeeland 

Robotics. Zeeland Robotics is een multi-sectoraal, triple-helix samenwerkingsverband, waarin op een 

unieke schaalgrootte en in een unieke organisatievorm nieuwe robotica ontwikkeld worden. Dit om 

het Zeeuwse bedrijfsleven innovatiever, efficiënter en duurzamer maken.  

Dit project heeft als doel te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, Zeeland Robotics 

haalbaar is. Hiertoe zal onderzocht worden wat de gezamenlijke ambitie van de projectpartners is, 

welke onderwerpen relevant zijn (zowel technisch als niet-technisch), welke organisatievorm Zeeland 

Robotics moet hebben, hoe het ecosysteem er uit moet zien, en hoe het gefinancierd kan worden. 

Dit leidt tot een blauwdruk van Zeeland Robotics. 

Met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een blauwdruk wordt 

echter ook aangestuurd op korte termijn effecten. De projectpartners willen namelijk ook hun korte 

termijn ambities en agenda’s met elkaar afstemmen en zoeken naar een korte termijn synergie.  

Het Schelde Safety Network is partner in Zeeland robotics. 

6.4 Tijdsplanning 
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Bijlage: Tijdsplanning alle projecten 
 

 

 het Schelde Safety Network streeft ernaar deze planning zo goed mogelijk te volgen. Echter, 

dient er altijd rekening te worden gehouden met onvoorziene omstandigheden.  

 


