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Onderwerp: Subsidieverlening Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 200.000,- subsidie te verlenen aan Kamp
Coating Emmen BV vanuit de subsidieregeling Slimme demonstratiefabrieken
provincie Drenthe.
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of be-

denkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Op 10 september 2019 (brief kenmerk 3715.812019001962 hebben wij u geïnfor-
meerd over de Subsidieregel ing Slim me Demonstratiefabrieken provincie
Drenthe. Deze regeling is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die een voor-
beeld willen zijn voor anderen. De regeling beoogt bedrijven te stimuleren om
zelf hun bedrijfsvoering slimmer en schoner te maken, maar ook om hun kennis
en ervaringen met nieuwe technologieën te delen met andere bedrijven en ken-

nisinstellingen. Op deze manier krijgen andere bedrijven een realistisch beeld van

de mogelijkheden en worden ze gestimuleerd eveneens met nieuwe technieken
aan de slag te gaan. Omdat een toekomstgericht bedrijf ook oog moet hebben
voor duurzaamheid, is er ook aandacht voor hoe 'schoon' de productie is.

De tweede ronde van de subsidieregeling is op 13 februari2020 opengesteld, met
een subsidieplafond van € 3'17.450,--.lnmiddels hebben wij drie complete aanvra-
gen ontvangen. Een adviescommissie heeft de ingediende aanvragen getoetst op
aard en omvang van de demonstratie-activiteiten en op de nieuwe processen en

technieken. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de totaalscore mi-
nimaal 60 van de in totaal 100 mogelijke punten zijn.



2

De commissie heeft geoordeeld dat twee van de drie aanvragen voldoen aan de
gestelde criteria van de subsidieregeling en heeft positief geadviseerd over de ge-

vraagde subsidies. Voor één van beide aanvragen is het subsidiebedrag hoger
dan € 150.000,--. Deze leggen wij daarom via de voorhangprocedure aan u voor.
Dit betreft de aanvraag van Kamp Coating. Hoewel niet gebruikelijk en een-
voudig in de chemiesector, past Kamp Coating op doordachte wijze tal van

slimme technieken toe op de nieuwe productielocatie, zowel in het proces als in

het gebouw. Bij het ontwikkelen van de nieuwe fabriek wordt er niet alleen ge-
keken naar het automatiseren en optimaliseren van de afzonderlijke deelpro-
cessen, ook wordt er gekeken hoe groepen van deelprocessen slim gecombineerd
kunnen worden. Ook wordt gebruik gemaakt van nieuwe meettechnieken om de
kwaliteit te bepalen en zo nodig producten bij te werken. De demonstratie-
aanpak richt zich enerzijds op studenten die willen gaan werken in dergelijke
processen en daarnaast op bedrijven die gelijkwaardige deelprocessen gebruiken.
De aanvraag scoorde 98 van de '100 mogelijke punten.

Hoewel hierop geen voorhangprocedure van toepassing is, willen wij u volledig-
heidshalve in kennis stellen van de tweede subsidieaanvraag à € 118.000,--. Deze

aanvraag van Dopple betreft een hoog geautomatiseerde assemblagelijn van be-
scheiden omvang die klantgericht kan produceren. Een voorbeeld van een

slimme, kleine, flexibele én decentrale productielijn in een markt die voorna-
melijk beheerst wordt door Aziatische massaproductie. De gekozen strategie om
lokaal en flexibel te produceren is slim en ook interessant voor andere MKB-
bedrijven. De adviescommissie is ingenomen met de keuzes voor leveranciers van

de assemblagelijn: deze komen vrijwel allemaal uit de regio Noordoost-
Nederland. Deze regionale partners spelen ook een rol in de demonstratieactivi-
teiten. Voor de demonstratieactiviteiten wordt een koppeling gemaakt met het
Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing bij NHL Stenden Hoge-
school. Deze aanvraag kreeg 80 van de in totaal 100 punten.
Omdat het budget niet toereikend is, zal onze bijdrage aan Dopple € 1'17.45O,--

bedragen. Hiermee kan het initiatief volgens plan gerealiseerd worden.

Met deze aanvragen is het totaal aan goedgekeurde aanvragen op zes gekomen

en is het budget voor de subsidieregeling uitgeput.
Wij gaan ervan uit, u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

md/coll

, voorzitter secretaris


