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In het onderwerp dat rechtstreeks op de besluitvormende raad:  

Vaststellen nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 

Werklocaties SGE 

 

We hebben daar twee technische vragen over: 

In het stuk wordt aangegeven dat de BOM uit de nieuwe organisatie gaat.  

- wat is de reden dat de BOM in de nieuwe organisatie geen plek meer heeft. 

De BOM heeft naar aanleiding van de evaluatie aangegeven geen toegevoegde waarde 

meer voor zichzelf te zien bij de doelen van het fonds. De BOM neemt bij ook bij andere 

projecten die gericht zijn op financiering afstand, omdat haar meerwaarde vanwege de 

lage rentestand beperkt is. De evaluatie gaf voor alle andere partijen voldoende 

aanleiding om wel door te willen gaan met het fonds omdat zij nog steeds meerwaarde 

zien in het fonds. Die meerwaarde zit vooral in de stimulans voor herstructurering van 

bestaande bedrijventerreinen. Tevens heeft ook het bedrijfsleven in de evaluatie 

aangegeven de meerwaarde te zien van het fonds, mits de randvoorwaarden voor 

deelname aangepast worden. Die aanpassingen zitten in het huidige voorstel. Dat is ook 

de reden dat de provincie zich bereid heeft verklaard om de verplichtingen van de BOM 

over te nemen. 

 

Verder wordt aangegeven dat er maar 1 project een toekenning heeft gehad. 

- welk project is dit? 

De toekenning was voor de uitbreiding van het gebouw van Food Tech Brainport/Pascal 

Processing in Helmond. Food Tech Brainport is een (inter)nationaal expertisecentrum dat 

werkt aan circulaire voedselproductie. Zij bieden het MKB en grote voedselverwerkende 

bedrijven experimenteerruimte en opschalingsmogelijkheden met innovatieve 

technologieën. De meeste kleine en middelgrote ondernemingen kunnen zich geen 

expertise en technologie-investeringen veroorloven, grote bedrijven zoeken naar 

flexibiliteit. Hier biedt Food Tech Brainport ondersteuning en advies bij. Een dergelijk 

bedrijf vormt een vliegwiel voor verdere innovatie en doorontwikkeling op het 

bedrijventerrein. 

 


