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Uw subsidieaanvraag van 19 juli 2019 voor uw project SMITZH-3 blok 1 hebben wij op 24 juli 

2019 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een begrotingssubsidie 2019-2022 ter grootte 

van € 3.200.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel:

een groeiende, duurzame en innovatieve economie. 

In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op 

www.zuid-holland.nl/subsidies.

Besluit

1. We verlenen u een begrotingssubsidie 2019-2022 ter grootte van maximaal € 3.200.000,00 

voor uitvoering van uw project SMITZH-3 blok 1, waarbij de btw subsidiabel is voor zover niet 

verrekenbaar.

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te weten 

€ 2.560.000,00. Wij maken dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekening 

NL46 INGB 0651 2678 62. Betaling geschiedt als volgt:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen 30 dagen na verzending van deze brief €    640.000,00

Medio april 2020

Medio april 2021

Medio april 2022

€    640.000,00

€    640.000,00

€    640.000,00

Overwegingen

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van:

 artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (hierna: Asv); 

 artikel 25 en 27 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 

2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L 187), hierna 

te noemen: Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit houdt in dat uw 

subsidie staatssteun betreft die verenigbaar is met de interne markt en derhalve is 
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toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen voor 

subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw 

subsidie moet afleggen.

Activiteiten en prestaties

Doel van SMITZH-3 is de schaalvergroting van alles wat in SMITZH-2 is geleerd en ontwikkeld 

naar honderden bedrijven en de opschaling van de beweging die in SMITZH-2 op gang is 

gebracht. Blok 1 van SMITZH-3 richt zich daarbij op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, 

het demonstreren en valideren van de waarde van die toepassingen in fieldlabs met bedrijven en 

de voorbereiding op implementatie bij bedrijven.

Uw projectplan maakt onderdeel uit van het totale projectplan SMITZH-3 genaamd ‘Projectplan 

SMITZH-3 Derde fase innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen 

bij de toepassing van slimme maaktechnologie’ van juni 2019. 

U voert binnen dat projectplan de volgende activiteiten voor blok 1 SMITZH-3 uit en levert de 

prestaties conform uw projectplan en bijbehorende begroting voor blok 1 SMITZH-3: 

1. Werkpakket 1.1 Kennisontwikkeling voor fieldlabs (uitvoering TNO)

Om de fieldlabs te versterken in hun rol zijn nieuwe toepassingen en is ontwikkeling van 

kennis nodig. Het ontwikkelen van toepassingen en het versterken van fieldlabs gebeurt op 

basis van vragen uit de markt. Het opbouwen van kennis gebeurt op basis van vragen van de 

fieldlabs aan TNO. SMITZH legt daarbij de nadruk op de voor de provincie Zuid-Holland 

sterke sectoren: lucht en ruimtevaart, maritieme en offshore en agro/food. Het gaat om de 

volgende kennisontwikkellijnen:

a. Kennisontwikkellijn Flexible manufacturing

- Gemeenschappelijke kennisontwikkeling

- Pick-up Robot voor een lopende band

- Plaatsen en verplaatsen van lichtgewicht structuren

- Vision guarded zero-programming van robots

b. Kennisontwikkellijn Mensgerichte technologie

- Gemeenschappelijke kennisontwikkeling

- Mens-robot samenwerking

- AR support bij assemblage lichtgewicht constructies

c. Kennisontwikkellijn Digital Twin (DT)

- Gemeenschappelijke kennisontwikkeling

- Koppelen en valideren van verschillende modellen in usecases

- Toepassen van zelflerende algoritmes voor DT in usecases

d. Kennisontwikkellijn Datadelen

- Testbed Fabrieksautomatisering 4.0

- Testbed Data-backbone tussen bedrijven

- Ondersteuning van usecases in fieldlabs

e. Ondersteuning SMITZH

- De programmanager van blok 1 zal haar activiteiten ook richten op het verbinden en 

opwerken van projecten binnen blok 1. De ondersteuning is gericht op inhoudelijke 
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afstemming onderling en ondersteuning bij het proces van het opzetten en indienen 

van een project.

De subsidiehoogte voor de onderdelen a tot en met d van dit werkpakket bedraagt maximaal 50% 

van de subsidiabele kosten. Voor onderdeel e van dit werkpakket bedraagt de subsidiehoogte 

maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

2. Werkpakket 1.2 Propositieontwikkeling door fieldlabs

Het opbouwen van de propositie door de fieldlabs heeft tot doel om de fieldlabs 

aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Elk fieldlab heeft een uitwerking gemaakt van de 

proposities (nieuwe toepassingen, producten en/of diensten) die zij de aankomende een tot 

drie jaar willen ontwikkelen voor bedrijven. Meer specifiek gaat het om de volgende 

activiteiten in het kader van Propositie ontwikkeling door fieldlabs:

a. Digital Factory for Composites

- Use case: Digital Twinning van process engineering

- Use case: Zero programming toepassen op proces 

- Demonstrator (het verder inrichten van DFC als innovation experience centre waar 

partijen gezamenlijk de eenvoud kunnen ervaren van het ontwerpen en de productie 

van composiet)

- Een veilige infrastructuur voor datadelen

b. Dutch Optics Centre

- Use case: vision guarded zero-programming van robots

- Use case: detectie en scheiden zwart plastic

c. Duurzaamheidsfabriek

- Use case: Innoveren (Slob)

- Use case: Innoveren (Virtek)

- Use case: Leven lang leren (Da Vinci College)

d. Ramlab

- Additive manufacturing

e. Robo House

- Robobuild

f. SAM XL

- Use case: Automated Fibre Placement

- Use case: Robotic Filament Winding

De subsidiehoogte voor dit werkpakket bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten

conform de AGVV.

3. Werkpakket 1.3 Validatie en demoprojecten door fieldlabs met bedrijven

Validatie- en demonstratieprojecten met en voor bedrijven hebben tot doel om voor bedrijven 

inzichtelijk te maken of iets haalbaar is en welke potentie een toepassing in zich heeft.

a. Digital Factory for Composites

- Use case: Digital Twinning van process engineering

- Use case: Zero programming toepassen op proces 
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- Demonstrator

- Een veilige infrastructuur voor datadelen

b. Dutch Optics Centre

- Use case: vision guarded zero-programming van robots

- Use case: detectie en scheiden zwart plastic

c. Duurzaamheidsfabriek

- Use case: Innoveren (Slob)

- Use case: Innoveren (Virtek)

- Use case: Leven lang leren (Da Vinci College)

d. Ramlab

- Additive manufacturing

e. Robo House

- Robobuild

f. SAM XL

- Use case: Automated Fibre Placement

- Use case: Robotic Filament Winding

De subsidiehoogte voor dit werkpakket bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten

conform de AGVV.

4. Werkpakket 1.4. Kiemprojecten voor individuele bedrijven (max. € 30.000 per 

kiemproject)

De technische en financiële haalbaarheid van implementatie in een specifiek bedrijf kan worden 

onderzocht met een kiemproject. De kiemprojecten zullen grotendeels worden ingezet om de 

nieuwe toepassingen die bij de fieldlabs worden ontwikkeld, te testen bij een specifiek bedrijf, 

maar andere toepassingen die Zuid-Hollandse maak- en hightech bedrijven versterken zijn ook 

toegestaan. 

De subsidiehoogte voor dit werkpakket bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten

conform de AGVV.

Door uitvoering van de projectactiviteiten in blok 1 van het SMITZH-3 programma streeft u er naar 

als volgt bij te dragen aan de volgende prestaties van het SMITZH-3 programma:

1. 50 bedrijven hebben een Smart Manufacturing strategie geïmplementeerd

(20 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Flexible Manufacturing, 

20 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Mensgerichte technologie, 

10 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Datadelen)

2. 24 bedrijven hebben zich gevestigd of gereshored 

(n.a.v. Kiemen en demo’s)

3. 50 bedrijven hebben mensgerichte technologie toegepast 

(n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Mensgerichte technologie)

4. 35 bedrijven zijn een nieuwe samenwerking met een fieldlab aangegaan 

(3 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Flexible Manufacturing, 

5 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Mensgerichte technologie, 
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2 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Digital Twinning, 

5 n.a.v. activiteiten in het kader van de kennisontwikkellijn Datadelen, 

20 n.a.v. Kiemen en demo’s).

De totale kosten subsidiabele kosten bedragen € 7.750.000,00. Onze subsidie en daarmee het

subsidiepercentage bedraagt 41,3% van de subsidiabele kosten met een maximum van

€ 3.200.000,00. Onze subsidie is uitsluitend bedoeld voor investeringen ten behoeve van de 

realisatie van uw project SMITZH-3 blok 1 en de kosten die hieraan verbonden zijn.

U brengt in totaal maximaal € 1.500.000,00 in en de totale bijdrage door andere partners 

bedraagt € 3.050.000,00. 

Staatssteun

De subsidie voor de niet-economische activiteiten uit werkpakket 1.1 vormen geen staatssteun. 

Deze activiteiten richten zich op het verbinden van het TNO-onderzoek met de praktijk, waarmee 

invulling wordt gegeven aan de taak tot toegepast onderzoek. TNO verricht deze activiteiten 

binnen haar publieke wettelijke taak, zoals opgenomen in artikel 5 van de TNO-wet.

In de eerder genoemde werkpakketten 1.2, 1.3 en 1.4 zet u onze subsidiemiddelen door naar 

fieldlabs en andere kennisinstellingen. Wij verwachten dat de subsidie voor de economische 

activiteiten van de fieldlabs en andere kennisinstellingen in werkpakketten 1.2, 1.3 en 1.4 als 

staatssteun verenigbaar is met de interne markt. Dit is conform onze beoordeling toegestaan.

Steun voor innovatieclusters 

De activiteiten onder werkpakket 1.2 kunnen worden gekwalificeerd als innovatiecluster als 

bedoeld in artikel 1, onder 92, van de AGVV. Derhalve kan voor deze activiteiten subsidie worden 

verleend onder artikel 27 van de AGVV, waarbij de volgende voorwaarden gelden.

Subsidiabele kosten zijn de personeelskosten en de administratiekosten voor de activiteiten als 

bedoeld in artikel 27, achtste lid, van de AGVV. De subsidiehoogte bedraagt maximaal 50% van 

de subsidiabele kosten over de periode waarvoor subsidie wordt verleend.  

Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Voor een deel van de economische activiteiten verwachten wij dat hier sprake is van onderzoek 

en ontwikkeling, waarop de staatssteunvrijstelling die opgenomen is in artikel 25 van de AGVV 

van toepassing is. De activiteiten onder werkpakket 1.3 kunnen worden aangemerkt als 

‘industrieel onderzoek’ en ‘experimentele ontwikkeling’ in de zin van artikel 2, onder 85 

respectievelijk 86 van de AGVV. De activiteiten onder werkpakket 1.4 worden aangemerkt als 

‘haalbaarheidsstudies’ als bedoeld in artikel 2, onder 87 van de AGVV.

Op grond van artikel 25, derde lid, van de AGVV komen kort samengevat de volgende kosten 

voor steun in aanmerking:

- personeelskosten voor zover samenhangend met het onderzoeksproject;

- kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project;

- kosten van gebouwen en grond voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project;

- kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien en consultancy;

- bijkomende algemene kosten en andere operationele kosten. 

- kosten voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudies
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Artikel 25 AGVV geeft in het vijfde lid de percentages voor deze verschillende categorieën. De 

subsidiabele kosten zijn voor maximaal 25% bij experimentele ontwikkeling en voor maximaal 

50% bij industrieel onderzoek en haalbaarheidsstudies subsidiabel. Deze subsidiepercentages 

kunnen worden verhoogd ingeval van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, 

indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 25, zesde lid van de AGVV, 

wanneer het project daadwerkelijke samenwerking behelst en/of activiteiten door een middelgroot 

of klein bedrijf worden uitgevoerd.

Voor het overige dient te worden voldaan aan de voorwaarden die de AGVV stelt aan 

subsidieverlening. De subsidie heeft een stimulerend effect.

Kennisgeving

Deze beschikking wordt binnen 20 werkdagen na besluitvorming ter kennisgeving aangeboden 

aan de Europese Commissie als bepaald in artikel 11 van de AGVV. De Europese Commissie 

kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat 

de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de

AGVV valt. In dat geval dient de subsidieverlening te worden verlaagd of ingetrokken.

Looptijd

De subsidiabele prestaties/activiteiten zijn aangevangen op 1 september 2019 en worden

afgerond op 1 september 2022.

Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden, 

op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

A. Meldingsplicht

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden. 

Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

 U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een 

andere wijze of met andere middelen;

 U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;

 U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

 U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het 

meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid 

vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder 

’Subsidie ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het 

niet tijdig melden van de wijziging. 

B. Specifieke verplichtingen

 U dient zich aan de AGVV-voorwaarden in hoofdstuk I en de artikelen 25 en 27 te houden 

en ervoor zorg te dragen dat deelnemende partijen ook hieraan voldoen.
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 Conform artikel 11 van de AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte 

informatie over deze vrijgestelde steunmaatregel en rapporteren wij jaarlijks over de 

uitvoering van de steunmaatregel  aan de Europese Commissie. Jaarlijks dient u daarom 

uiterlijk 31 maart een tussenrapportage in te dienen waarin u zowel inhoudelijk als financieel 

rapporteert over de stand van zaken van het afgelopen kalenderjaar. De financiële 

rapportage vindt plaats conform uw brief, d.d. 20-9-2019 met kenmerk REQ3781673 

betreffende de insteek van de financiële controle (bijlage 1). De tussenrapportage zullen wij 

beoordelen.

 De toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten staan open voor meerdere gebruikers 

en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend. De vergoeding die voor 

het gebruik van de faciliteiten en de deelname aan de activiteiten bij derden in rekening 

worden gebracht, is marktconform.

 Er staat geen bevel tot terugvordering uit ingevolge een eerder besluit van de Europese 

Commissie, waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is 

verklaard. Tenslotte kan de subsidieontvanger niet worden aangemerkt als een 

onderneming in moeilijkheden. 

C. Verplichtingen bijhouden administratie

Wij stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldig 

willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u – op grond van artikel 4:37, eerste lid, 

onderdeel b van de Awb – een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden 

baten en lasten.

Bij het verzoek tot vaststelling moet u inzicht verstrekken in de daadwerkelijk gemaakte kosten 

voor de uitvoering van de activiteiten en dient u te onderbouwen dat deze kosten tot één of meer 

van de subsidiabele kosten behoren. U dient aan te tonen dat

D. Verplichtingen bij subsidievaststelling

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 2 maart 2023 indienen ter attentie van 

bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na 

afronding van dit project. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 

van deze brief. In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot vaststelling 

moet voldoen. U vindt het Controleprotocol op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie 

ontvangen: wat nu?’.

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:

a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties zijn bepalend voor de hoogte 

van het uiteindelijke subsidiebedrag. 

b. Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.

Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer: 

 De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

 Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht (artikel 

18, tweede lid van de Asv) en/of niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de AGVV.
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En indien de werkelijke subsidiabele kosten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen 

wij naar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de 

subsidie eveneens naar rato lager worden vastgesteld.

c. Onze vereenvoudigde verantwoordingsarrangementen voor subsidie zijn in dit kader niet van 

toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw subsidie moet 

afleggen. Er zijn specifieke verplichtingen hieromtrent opgenomen in bijlage 1 van dit besluit, 

in conformiteit waarmee de verantwoording dient plaats te vinden.

Overige bepalingen

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u in uw publicitaire 

uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de provincie 

Zuid-Holland?

B. Openbaar Subsidieregister en kennisgeving Europese Commissie

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister: 

www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij 

de hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en 

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.

Conform artikel 11 van de AGVV verstrekken wij de Europese Commissie beknopte 

informatie over deze vrijgestelde steunmaatregelen en rapporteren wij jaarlijks over de 

uitvoering van de steunmaatregel aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGVV 

wordt een link naar deze beschikking, opgenomen op de provinciale staatssteunwebsite.

C. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij 

subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-

holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, 

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij 

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de 

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van 

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd  het 

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van 

bureau Subsidies. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina 1 van 

deze brief.
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Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale 

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.

Tot slot

Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen door de uitvoering van uw project SMITZH-3

blok 1.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

drs. H.M.M. Koek

secretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Bijlage 1; Specifieke verplichtingen betreffende verantwoording

Omvang middelen Verplichtingen betreffende verantwoording (in aanvulling op  (Asv)

  < € 25.000,- ٭

1. In het kader van de AGVV; financiële verantwoording.

2. Inhoudelijke verantwoording.

3. TNO toetst opgave gerealiseerde kosten van derden op 

kostensoorten en onderbouwing.

4. Projectuitvoerder verstrekt directieverklaring over de gerealiseerde 

kosten.

5. Accountant van TNO toetst niets bij derden.

6. Accountant van TNO stelt vast dat de directieverklaring aanwezig is.

  € 25.000,- tot 

  € 125.000,- ٭

1. In het kader van de AGVV; financiële verantwoording.

2. Inhoudelijke verantwoording.

3. TNO toetst opgave gerealiseerde kosten van derden op 

kostensoorten en onderbouwing.

4. Projectuitvoerder verstrekt directieverklaring over de gerealiseerde 

kosten

5. Accountant van TNO toetst niets bij derden.

6. Accountant van TNO stelt vast dat de directieverklaring aanwezig is.

  > € 125.000,-

1. TNO toetst opgave gerealiseerde kosten van derden op 

kostensoorten en onderbouwing.

2. Projectuitvoerder (derden) verstrekt controleverklaring van de eigen 

accountant m.b.t. de gerealiseerde kosten aan TNO.

3. Accountant TNO toetst niets bij derden.

4. Accountant van TNO stelt vast dat de controleverklaring m.b.t de 

gerealiseerde kosten derden aanwezig.

٭ Subsidievaststelling op basis van opgave van gerealiseerde kosten door derden.
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