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ONDERWERP

monitor Europese middelen in Zeeland

Geachte leden van de raad,

Bijgevoegd bieden wij u het monitorrapport Europese Middelen in Zeeland van ERAC aan 
ter kennisname.

In november 2016 heeft de Provincie Zeeland gezamenlijk met het Zeeuws Subsidie Team 
van de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen (en Provincie Zeeland) opdracht 
verleend aan ERAC BV voor het opzetten van een monitoringssysteem (inclusief een 
nulmeting) over de Europese middelen die terecht zijn gekomen in Zeeland in de 
programmaperiode 2014-2020. In het rapport staan de resultaten van de nulmeting op basis 
van de verzamelde gegevens tot 1 november 2016.

Het monitoringsysteem is een hulpmiddel voor het signaleren van Europese ontwikkelingen, 
verspreiden van kennis, mobiliseren van aanvragers, scouten van projecten en begeleiding 
van ontwikkeling van idee tot vaststelling. Voor Zeeland zijn hiervoor de coalitie akkoorden 
van zowel de provincie als gemeenten, het bestuursprogramma van het Waterschap 
Scheldestromen én het rapport van de commissie Balkenende "Zeeland in 
stroomversnelling" gehanteerd. 

De hoofdconclusie uit het rapport is: Er zijn 80 projecten geïdentificeerd die gezamenlijk 
goed zijn voor ruim 68 miljoen euro. Binnen deze projecten, valt één project in het bijzonder 
op. Het project ‘New Terneuzen Lock’ heeft 48 miljoen euro verkregen uit het programma 
‘Connecting Europe Facility’ (CEF), dit is 70% van het totaalbedrag. De monitor gaat in op 
de details van de overige ruim 20 miljoen euro en zet die in perspectief tot overige 
provincies. 

Van de resterende 20 miljoen is meer dan drie miljoen euro terecht gekomen bij bedrijven op 
het grondgebied van de gemeente Vlissingen. Het gaat hierbij om Hogeschool Zeeland, 
Economische impuls Zeeland en Dok41. De afwezigheid van projecten die gekoppeld 
kunnen worden aan Europese programma’s verklaart dat tot nu toe de gemeente Vlissingen 
zelf niet in aanmerking is gekomen voor Europese subsidies.
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In navolging van dit rapport organiseert de provincie gezamenlijk met het Zeeuws 
subsidieteam en ERAC twee interactieve sessies om de stakeholders in Zeeland te 
informeren over de resultaten. Met deze bijeenkomsten willen we ook de bewustwording 
omtrent het benutten van de Europese programma’s vergroten en de kwaliteit van de 
Zeeuwse aanvragen verbeteren. 

Vanuit de samenwerking in Zuid-Nederlands verband in het Europese subsidieprogramma 
OPZuid is afgesproken om twee maal per jaar de gegevens te actualiseren, waarbij de 
actuele data op provinciaal en gemeentelijk niveau opvraagbaar zijn. De updates zullen 
worden uitgevoerd vanuit het budget “Technische Bijstand” van OPZuid door Stimulus 
Programmamanagement. Met de periodieke monitor kunnen we zien hoe het beroep van 
Zeeland op Europese middelen ontwikkelt en waar mogelijk extra aandacht voor moet 
komen. 

De systematiek van de monitor gaat uit van de subsidiebeschikking en de daarop vermelde 
postcode. Dat hoeft niet te betekenen dat de subsidie ook daadwerkelijk in dat 
postcodegebied terecht komt. Gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden 
zijn vaak gevestigd in centrumgemeenten. De verkregen subsidie wordt echter voor een 
ruimer gebied aangewend. Hetzelfde geldt voor bedrijven die een correspondentieadres 
hanteren maar met de verkregen subsidie elders investeren. 

De monitor vermeldt de subsidies die op organisaties en bedrijven op het grondgebied van 
de gemeenten betrekking hebben en dus niet bij de gemeentelijke organisatie zelf. Indien er 
ook aan een gemeente subsidie is toegekend, dan zit dit in het totaal bedrag dat terecht is 
gekomen bij deze gemeente.

Vervolg
Twee keer per jaar komt in de resterende Europese programmaperiode een Monitorrapport 
uit. Aan de hand van deze rapportages zal in de eigen organisatie blijvend bekeken worden 
naar en zullen Vlissingse bedrijven gewezen worden op de mogelijkheid van het verkrijgen 
van Europese subsidies.  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


