
  
  
 

 
 
 

 

 
 

 
Open Dag Provincie Zeeland op 
23 februari 2019 
 
Wat doet de Provincie precies voor Zeeland en voor de Zeeuwse 
burgers? En wat doet het Europateam om Zeeuwse ondernemers 
te helpen hun projecten te realiseren met behulp van Europese 
subsidies? Zien we daar ook wat van terug in Zeeland?  
 
Kom op zaterdag 23 februari naar de Open Dag (van 11.00 tot 16.00 
uur op en rondom het Abdijplein) en u zult verbaasd staan wat er hier, 
in het zo rustig ogende historische Abdijcomplex, allemaal geregeld 

wordt voor welzijn en welvaart van de Zeeuwse burgers en de Zeeuwse economie. 
 
Er is van alles te beleven, zowel binnen, in de schitterende monumentale Kloostergangen van de 
Abdij, als ook daarbuiten: van een ritje met de zonnetrein tot drone-demonstraties, van duurzame 
voedselproducten tot een bezoekje aan het Zeeuws Museum. Ook kunt u praten met de leden van 
Gedeputeerde Staten of een kijkje nemen in de mooie Statenzaal, waar Provinciale Staten altijd 
vergaderen. Met de verkiezingen op komst extra interessant om te zien waar de voor Zeeland zo 
belangrijke beslissingen genomen worden! 
 
Lees meer over de Open Dag op de website van de Provincie Zeeland. 

 
Zeeuwse ondernemers laten hun 
succesvolle (Europese) projecten 
zien 
 
Tijdens de Open Dag laten de leden van ons Europateam en 
een aantal Zeeuwse ondernemers u graag zien waar zij mee 
bezig zijn en welke projecten zij met behulp van Europese 
subsidies konden realiseren. 
 
 
 

 
 

medio februari 2019 
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https://www.zeeland.nl/actueel/open-dag-provincie-zeeland-23-februari-2019
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Ook DOW Benelux past steeds meer robottechnologie toe, bij voorbeeld voor onderhoud aan 
hun tanks. Dit niet alleen om kosten te besparen, maar ook uit veiligheidsoverwegingen. DOW 
is partner in het project Smart Tooling. 
 
Het bedrijf KicMPi uit Hoek is verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement 
van Smart Tooling.  
 

Jan Mol, programma-manager van KICMPI vertelt u op de Open Dag graag alles over Smart Tooling 
en demonstreert een aantal robots. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Het project Smart Tooling heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter 
en veiliger te werken.  
 

Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer 
dan 50 concrete robottoepassingen. 
MKB/KMO- ondernemingen hebben de 
uitdaging om daar technologische oplossingen 
voor te ontwikkelen.  
 
Om daar handen en voeten aan te geven, heeft 
KicMPi het project Smart Tooling opgezet en 
bedrijven en service providers gezocht die, in 
samenwerking met kennisinstellingen, de 
nodige technologische oplossingen kunnen 
ontwikkelen.  

 Op de foto een drone die wanddiktes inspecteert. 

 
Altijd op zoek naar manieren om de productiviteit te verhogen, het industrieel onderhoud te 
optimaliseren en de veiligheid van medewerkers op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven, is ook 
DOW projectpartner bij Smart Tooling. 
Veel machines en installaties van Dow draaien de hele week, dag in dag uit. Goed onderhoud is 
essentieel. De nieuwste technische toepassingen worden er ter plekke getest, o.a. door het inzetten 
van robots. Bijvoorbeeld bij het inspecteren op hoogte of in besloten ruimtes, het coaten van grote 
oppervlaktes en bij geautomatiseerde onderhoudsactiviteiten in de werkplaats. 
 
Bekijk ook het filmpje over Smart Tooling op youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=4XKgvD8KwY0
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FoodDelta Zeeland 
 

 

 

 

De foodsector is een belangrijke 
pijler van de Zeeuwse economie; 
hij bestrijkt een marktwaarde van 
ongeveer 1,7 miljard euro. Circa 15 
procent van de Zeeuwse 
beroepsbevolking werkt in deze 
sector. Om die koppositie vast te 
houden, moet het hele foodcluster 
van bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden blijven vernieuwen 
en goed samenwerken. Met 
FoodDelta Zeeland lukt dit steeds 
beter.  

FoodDelta Zeeland verbindt mensen 
en initiatieven en helpt nieuwe 
producten te bedenken en 
afzetmarkten te vinden. 

 
Wil de Zeeuwse foodsector vooruit, dan is vernieuwing nodig. Innoveren is niet altijd zo gemakkelijk, 
zeker niet voor drukke ondernemers. Het ontbreekt vaak aan tijd, creativiteit en kennis. De noodzaak 
wordt vaak wel gezien, de richting soms ook. Alleen, hoe vlieg je zoiets aan? En welke aanpak werkt? 
En hoe kom ik in contact met de juiste partijen? Vragen waar veel ondernemers mee zitten. Daarom is 
FoodDelta in het leven geroepen. Met kennis en een netwerk in de foodsector. 
 
 

 
Johan Dourleijn (directeur van FoodDelta Zeeland) en diverse partners 
binnen FoodDelta Zeeland laten u op de Open Dag graag kennis maken 
met verschillende kleine, innovatieve food-initiatieven, zoals Fruvo-
sap, AFC Zeeuwse koekjes, Zeeuwse garnalenkroepoek en Beetroute.  
 
Allemaal mooie, Zeeuwse initiatieven waar we in het dagelijks leven van 
kunnen genieten en die deels met Europese subsidie gerealiseerd werden. 
 
Ook onze provinciale collega’s Jaap Broodman en Jos Strobbe zijn 
aanwezig om te vertellen over dit project en uw vragen te beantwoorden. 
 
 

Lees meer op de website van FoodDelta. 
  

http://www.fooddeltazeeland.nl/
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Grenspark Groot Saeftinghe 

 
Een grenspark in het fraaie grensgebied van Linieland Waas en Hulst, tussen België en 
Nederland, water en land: 8 partners vonden elkaar in deze gemeenschappelijke ambitie. Ze 
schreven een dossier voor Europa en vonden ook daar supporters voor het plan. 

 
In de periode 2016-2019 legt Europa een flinke subsidie van bijna anderhalf miljoen euro op tafel. De 
partners verdubbelen dat budget en slaan gedurende deze 3 jaren de handen ineen om van dit 
grensoverschrijdende, prachtige gebied een internationale trekpleister met unieke topnatuur te maken.  
 
De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) is projectmanager.  
 
Op de Open Dag nemen Pieter Jan Meire, directeur van EGTS Linieland, en onze provinciale collega 
Richard Rozemeijer u mee op een avontuurlijke tocht door dit prachtige natuurgebied en alles wat er 
aan activiteiten ontwikkeld (en nog steeds in ontwikkeling) is. 
 
Het project Grenspark Groot Saeftinghe houdt meer in dan je zou denken. Het is een heel bijzonder 
natuurgebied met veel verschillende aspecten en een grote variëteit aan activiteiten.  
Lees er alles over op de website van EGTS Linieland en op de website van Grenspark Challenge.  
 

 
 
Op youtube vindt u een animatiefilmpje dat een kijkje geeft 
op de toekomst van het grenspark. In de ruime twee jaar 
die inmiddels verstreken zijn nadat het filmpje werd 
gemaakt, is er al veel in praktijk gebracht. 

https://www.egtslinieland.eu/nl/projecten/interreg-grenspark-groot-saeftinghe
http://grensparkchallenge.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=3WG9W9MWzmU
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Smart Sediment: samen slim met zand 

In onze mooie Vlaams-Nederlandse Scheldedelta staat de 
natuur behoorlijk onder druk. Met subsidie van Interreg V 
Vlaanderen-Nederland voor het project Smart Sediment 
zoeken Vlaamse en Nederlandse overheden, 
maatschappelijke organisaties en kennisinstituten samen 
naar oplossingen hiervoor. Dat doen ze door samen te 
werken aan natuurherstelprojecten in de Oosterschelde, de 
Westerschelde en de Zeeschelde.  
 

 
 
Oosterschelde: zand voor vogels en zeehonden  
Door de afsluiting van de Oosterschelde verdwijnen zandplaten waarop vogels foerageren en 
zeehonden rusten en hun jongen zogen. Het verdwijnen van de zandplaten vormt een grote 
bedreiging voor deze dieren. Daarom storten we zand op de Roggenplaat in de Oosterschelde.  Zo 
blijven de zandplaten behouden voor vogels en zeehonden om op uit te rusten en voedsel te vinden.  
 
Westerschelde en Zeeschelde: ondiepe watergebieden voor vissen en vogels 
Door inpoldering en het baggeren van vaargeulen in de Westerschelde en de Zeeschelde verdwijnen 
ondiepe watergedeeltes. Dat is slecht nieuws voor veel vogels, die voor voedsel afhankelijk zijn van 
o.a. schaaldieren en wadpieren, die op de bodem van deze ondiepe watergebieden leven. Maar ook 
de jonge opgroeiende vissen hebben ondiep water nodig om voedsel en beschutting te vinden. 
Daarom hogen we in de Westerschelde en de Zeeschelde deze watergebieden op met baggerspecie 
uit de vaargeulen. Zo herstellen we de ondiepe watergebieden. 
 
Kennisdeling: samen nog slimmer met zand  
 

Door kennis uit te wisselen over slimme manieren om zand 
in te zetten voor natuurbehoud en door het meten en het 
analyseren van de resultaten van de zandstortingen en de 
baggerwerkzaamheden, leren Vlaamse en Nederlandse 
partners samen wat de beste aanpak voor de toekomst is. 
Zodat de  Vlaams-Nederlandse Scheldedelta een 
aantrekkelijk gebied blijft voor mens en dier.  
 
Bekijk ook het filmpje over Smart Sediment op youtube.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNlljWwTsiQ&feature=youtu.be
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PlattelandsOntwikkelingsProgramma POP3 
 
Op de Open Dag ook volop aandacht voor onze Zeeuwse landbouwondernemers die gebruik 
hebben gemaakt van de mogelijkheden binnen POP-programma’s als ‘Fysieke investeringen’ 
en LEADER. 
Onze POP-collega’s Johan Wandel en Anne Schreurs vertellen u er graag alles over. 
 

   Leader projecten 2015-2020 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 
 

Hieronder een opsomming van projecten die binnen LEADER succesvol waren en worden (of 
werden) gerealiseerd: 

LEADER Zeeuws-Vlaanderen 

 Productie- en ontwikkelingscentrum voor kruidenproducten, Groede. 
 Aanleg recreatief fietspad historische spoorbaan, Hulst 
 Versterk de vesting, Hulst 
 Ontwikkeling van een educatief Voedselbos, Graauw 
 Zeeuwse Zilte Teelt 2.0, Emmadorp 

 
 

 
 
 
 
 
 
Recreatief fietspad 
historische spoorbaan, 
Hulst 

 
 
 
 

LEADER Midden- en Noord-Zeeland 

 Landschapspark Borsele, Borsele 
 Mountainbikenetwerk Eindeloos Eiland Noord-Beveland 
 Speel- en belevingsbos Kamperland Eindeloos Eiland Noord-Beveland 
 Wandelnetwerk Tholen Fase 2 
 Vergroting attractiewaarde streekmuseum ‘De Meestoof’ en ‘streekproducten Tholen’ in Sint 

Annaland 

 
Op youtube vind u filmpjes die duidelijk maken hoe e.e.a in zijn werk gaat bij LEADER Zeeuws-
Vlaanderen en LEADER Midden- en Noord-Zeeland.  

https://www.youtube.com/watch?v=UVCMeiCICP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UVCMeiCICP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dh94ij2kTv8&feature=youtu.be
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Het Europateam 
 
Uiteraard vertellen we ook graag meer over ons eigen Europateam en wat wij op het gebied van 
Europese subsidies kunnen betekenen voor Zeeuwse ondernemers. En welke rol speelt onze 
lobbyist in Brussel, Johanna Neyt, daarbij? 
 

 

 
 
 
 
 
 

             

Johanna Neyt, Jeanine Hoffius en Arnoud Guikema werpen licht op de misschien nog niet zo bekende 
wereld van de Europese subsidiemogelijkheden en beantwoorden graag al uw vragen. 
 
 

 
 
Meer weten over Johanna Neyt, onze lobbyist in Brussel?  
Bekijk dan de video op de website van Omroep Zeeland. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wist u dat …. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
U vindt nog veel meer leuke Europese wist-je-datjes op het youtubefilmpje. 

https://www.omroepzeeland.nl/media/50335/Johanna-Neyt-de-Zeeuwse-lobbyiste-op-weg-naar-het-EU-parlement
https://www.youtube.com/watch?v=2_WJaLyxZY4&feature=youtu.be
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De volgende Nieuwsbrief 
 
De volgende Nieuwsbrief komt alweer snel uit. Er is veel goed en interessant nieuws te melden voor 
ondernemend Zeeland. Hieronder een greep uit de onderwerpen. 
 

Veel succesvolle projecten Interreg 2 Zeeën 
 

 
 
 

Er zijn weer mooie successen behaald binnen het Europese subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën. Van de 20 
projecten zijn er 13 goedgekeurd. Bij 7 van de goedgekeurde projecten zijn Zeeuwse organisaties betrokken als 
partner. In totaal halen deze Zeeuwse organisaties in deze call bijna 6,2 miljoen Euro naar Zeeland. Daarnaast 
investeren zij zelf ook ruim 4,3 miljoen in de projecten. De totale investering in Zeeland komt daarmee op 10,5 
miljoen Euro. De meeste projecten hebben een looptijd van zo’n 3,5 jaar. Bij een van deze projecten, CBCI 
(circulaire economie in de bouwsector)  is de Provincie Zeeland partner. De Provinciale organisatie haalt daarmee 
een bedrag van € 202.860,- op. (Daarnaast investeert zij zelf € 135.240,-). 
 
In de volgende Nieuwsbrief kunt u lezen welke projecten werden goedgekeurd en wat zij betekenen voor 
Zeeland. 
 

Europees Parlement: 378,1 miljard euro investering in 
regio’s 2021 – 2027 

 
De commissie voor regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement heeft steun 
uitgesproken voor investeringen in de regio’s om economische, sociale en territoriale samenhang in 
de EU te bevorderen. De middelen voor grensoverschrijdende projecten in het kader van Interreg, 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, bedragen € 11,3 miljard, 3% (in plaats van de 2,5% 
voorgesteld door de Commissie) van de cohesiemiddelen. 
 
Wat zegt dit nu eigenlijk? Wat voor kansen heeft Zeeland om een deel van dit enorme bedrag te laten 
terechtkomen bij Zeeuwse projecten? 
 

Jongeren als vrijwilligers aan de slag bij projecten in 
Europese Grensregio’s 
 

Eileen van Dongen, samen met Jan van Blerk (zie foto) tot voor kort 
vrijwilliger bij Interreg Volunteer Youth: ‘Ik droeg de Europese Unie een 
warm hart toe. Ik was dankbaar voor de gratis roaming, een Erasmusbeurs 
en het stressvrije reizen binnen de EU en ik wilde hier wel iets voor 
terugdoen. Maar wát?’ 

Interreg Volunteer Youth (IVY) biedt jonge Europeanen (18-30 jaar) de 
mogelijkheid om 2 tot 6 maanden lang als vrijwilliger mee te werken bij een 
Interregsecretariaat of -project. Lees meer op de website van 
Grensregio.eu. 

 
 
 

https://www.grensregio.eu/nieuws/2017/ivy-een-jonge-vrijwilliger-voor-een-interreg-project
https://www.grensregio.eu/nieuws/2017/ivy-een-jonge-vrijwilliger-voor-een-interreg-project
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Meer mogelijk dan u denkt … 
 

 
Informatie op andere websites 
 
Meer informatie over (Europese) subsidies en projectontwikkeling kunt u vinden op de 
volgende websites: 
 

 Meest recente Nieuwsbrief van de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)  
 Impuls Zeeland 
 KvK: informatie over internationaal ondernemen 

 

Aanmelden / afmelden 
 
Mocht u ondernemende Zeeuwen kennen voor wie Europese subsidiemogelijkheden ook interessant 
zouden kunnen zijn, stuurt u deze Nieuwsbrief dan vooral door. Zij kunnen zich via een mailtje aan 
europaloket@zeeland.nl op de verzendlijst laten plaatsen. 
 
Mocht u zelf geen prijs meer stellen op toezending van de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland, dan kunt 
u zich hier afmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. 
 
 

Misschien heeft u zelf innovatieve ideeën maar heeft u geen idee heeft bij welk 
subsidieprogramma uw project zou kunnen aansluiten om kans te maken op subsidie. 
Ga dan naar ons Europaloket en vul daar het intake-formulier in. Dan kan ons 
Europateam zich buigen over uw projectidee en u adviseren welke mogelijkheden er 
eventueel zijn. We helpen u graag verder! 
 

https://content.mailplus.nl/m11/links/rvo/txt31361709/9A2c7KPP53MUjhY
http://www.impulszeeland.nl/
http://www.impulszeeland.nl/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/
mailto:europaloket@zeeland.nl
mailto:europaloket@zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/europa/europaloket
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