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Beste heer Van der Kallen, 

Dank voor de door u gestelde vragen. ln uw bovenvermelde brief stelt u ons vragen over de toekenning van€ 710.000 
subsidie vanuit de Regiodealgelden aan het project "Plantbased LAB Zuidwestelijke Delta" (waarmee een project wordt 
bedoeld dat vorm krijgt in Delta Agrifood Business, DAB). ln aanvulling op onze brief van 25 maart (U20-002514) 
beantwoorden wij deze als volgt. 

1. Hoe steekt dit project in elkaar en hoe past deze bijdrage van € 710.000 euro daarin? 
Antwoord: 
Het bedrag van€ 710.000 is onderdeel van de totale businesscase. Het project heeft als ambitie samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs in de Agrofood sector te stimuleren en te faciliteren. Het Delta Agrifood Business dient 
daarbij als ontmoetingsplaats, opleidingscentrum, en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit en vult daarmee een 
ontbrekende schakel in het ecosysteem in. 

2. Klopt het dat die€ 710.000 euro deel uit maakt van de Regio Deal van Midden-en West- Brabant? 
Antwoord: 
Dat klopt. ln het regionale bod dat Midden- en West-Brabant in september 2018 hebben ingediend bij het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Visserij was uitgegaan van een hogere rijksbijdrage dan uiteindelijk in november van dat jaar 
is toegezegd (€ 1 O miljoen). Op basis van een rijksbijdrage gaven ondernemers en onderwijsinstellingen, alsook 
decentrale overheden, aan dat zij hierdoor via diverse projecten€ 115 miljoen in de regio konden investeren. De 
rijksbijdrage werkt daarbij al vliegwiel. Om al de ingediende projecten ook met een lagere rijksbijdrage doorgang te 
laten hebben, is door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Breda gezamenlijk€ 5 miljoen extra 
beschikbaar gesteld. De€ 710.000 subsidie waarover wij onze blijdschap hebben gedeeld heeft enkel betrekking op de 
gelden die door het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de twee centrumgemeenten beschikbaar zijn gesteld (de€ 15 
miljoen). Met deze subsidie kunnen wij samen met partners als de HAS, Lamb Weston, COSUN, CZAV, ZL TO en 
RijkZwaan extra investeringen vrijspelen om de ambities van het DAB te realiseren. Oorspronkelijk is een bedrag van€ 
1.200.000 aan rijksbijdrage voor dit project aangevraagd (zoals in commissievergadering d.d. 23 januari 2019 is 
aangegeven). Omdat de totale rijksbijdrage van de Regiodeal van Midden- en West-Brabant lager uitviel, is op basis 
hiervan het subsidiebedrag voor het Delta Agrifood Business ook aangepast. 

3. Hoeveel euro's heeft de gemeente Bergen op Zoom als lokale overheid aan dit fonds bijgedragen en op welke wijze 
is dat gebeurd? Komt die bijdrage misschien uit het potje van de lndumij? 
Antwoord: 
Aan dit fonds is noch vanuit de gemeente, noch vanuit lndumij bijgedragen. 



4. Vaak is aan subsidieverlening verbonden een 'eigen' bijdrage aan het project dat gesubsidieerd wordt. Is ook hier 
sprake van een 'eigen' bijdrage door de gemeente Bergen op Zoom en hoe wordt die gefinancierd? Graag niet met nee 
antwoorden als het uit lndumij komt want dat is in feite ook een 'eigen' bijdrage. 
Antwoord: 
De eigen bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan het project bestaat uit uren als co-financiering. ln de 
beschikking is hiervoor een bedrag opgenomen van€ 541.000 {looptijd 5 jaar m.i.v. 1 januari 2019; dus met 
terugwerkende kracht, en als zodanig reeds verwerkt in 2e Concernbericht 2019). 

5. De vraag is ook wat is de bijdrage van het REWIN aan de 125 miljoen van het fonds van de Regio Deal van Midden 
en West-Brabant? Deze vraag is relevant want Bergen op Zoom neemt ook deel aan het REWIN. 
Antwoord: 
Voor dit project draagt REWIN € 24.080 bij. 

6. Maakt de€ 710.000 euro deel uit van deze€ 1.450.000 euro van de subsidie 006005290 12-12-2019 Green 
Chemistry Campus B.V.? Zo ja hoe was de verdere verdeling? 
Antwoord: 
Nee, het gaat hier om een andere subsidieregeling. 

Mocht u nadere informatie willen ontvangen over deze subsidie, andere subsidies of inhoudelijke ontwikkelingen, dan 
kunt u contact opnemen met Peter Serben, programmamanager van het Delta Agrifood Business. Tel: 06-51788158. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college, 

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder 


