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Terneuzen, 7 januari 2014 
 
 
Betreft: Bijdrage aan Bio Base Europe Training Center 
 
Geachte raadsleden, 
 
 
Graag willen wij u informeren over een door ons genomen beslissing om bij te dragen aan 
het project Bio Base Europe Training Center (BBETC).  
 
Opzet Europees project in 2008 
Dit Trainingcenter is onderdeel van het grotere Europese project Bio Base Europe, dat in 
2008 is gestart. Het totale Europese project betreft de realisatie en exploitatie van de Pilot 
Plant in de Gentse Haven en van het Training Center in Terneuzen, met voor beide 
onderdelen een uitvoeringsorganisatie en overkoepelend een grensoverschrijdende 
Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk. Deze vijf organisatieonderdelen vormen het 
geheel waarin verschillende Zeeuwse en Vlaamse participanten deelnemen.  
 
Het onderdeel Bio Base Europe Training Center ( BBETC) 
BBETC verzorgt 3 verschillende activiteiten: 

 Het biedt faciliteiten aan voor de Coöperatie om vraaggericht en grensoverschrijdend 
opleidingen en trainingen te organiseren voor de industrie in eerste instantie vooral 
gericht op Bio Base processen; 

 Het biedt mogelijkheden voor netwerkbijeenkomsten voor bedrijven en andere 
organisaties; 

 Het beheert de expositie “Bio Base Experience” gericht op het enthousiasmeren en 
voorlichten van de jeugd op het gebied van industrie in het algemeen en Bio Base 
Economy in het bijzonder. 

 
De eerste twee activiteiten verlopen bedrijfsmatig gezien redelijk en kostendekkend.  
Echter bij het onderdeel Bio Base Experience is in de loop van 2013 gebleken dat er een 
tekort is ontstaan over de jaren 2012 en 2013. Dat tekort bedraagt € 530.000,-. Dit is vooral 
ontstaan omdat de kosten van de voorlichting en de expositie hoog zijn en deze niet 
gefinancierd worden door externe partijen, waar bij de start wel vanuit gegaan was.  
 
Opbouw exploitatie BBETC tot nu toe 
De totale huisvestings- en overheadkosten komen ten laste van BBETC. Een deel daarvan 
wordt gedekt door inkomsten van de verhuur van ruimtes voor trainingen en opleidingen, van 
medehuurders en van incidentele gebruikers van het gebouw voor evenementen. De rest 
komt voor rekening van de voorlichting en tentoonstellingskant, de Experience. 
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Het blijkt moeilijk om tegenover de kosten van de Experience voldoende inkomsten binnen te 
krijgen. Immers de expositie is gratis en voor alle scholen en organisaties toegankelijk. De 
eerder verwachte bijdragen uit o.a. het bedrijfsleven zijn niet tot stand gekomen. Daar heeft 
de economische crisis, die ondertussen ontstaan is, ook invloed op gehad. De bedrijven 
voelen zich minder geroepen verantwoordelijkheid te nemen voor de voorlichting gebracht 
via de  Experience expositie. Tot en met 2012 is voor deze exploitatiekosten van de 
Experience grotendeels een beroep gedaan op de mogelijkheden binnen de Interreg 
subsidie, die nog jaarlijks werd uitbetaald. Maar omdat er geen nieuwe financiers zijn 
gevonden is het vanaf begin 2013 een probleem om deze exploitatie sluitend te maken. 
 
Interreg subsidie termijn 
Het eind van de termijn van de Interreg subsidie is bereikt. Omdat het Trainingcenter 
onderdeel van het geheel uitmaakt (qua investering ongeveer 40 % van het totaal, dat 
destijds 21 miljoen bedroeg) is het voor het totale project van belang dat dit exploitatietekort 
van de expositie wordt opgelost. Immers bij het niet meer voldoen aan de eisen van Interreg 
door welke reden dan ook ( tot vijf jaar na het beëindigen van de termijn, dus tot 2018) zal 
aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van de eerder verstrekte subsidies. Totaal 7 
miljoen vanuit Europa en per land (Nederland en België) ook 7 miljoen aan cofinanciering. 
 
Provinciale bijdrages en verzoek aan partijen 
De provincie heeft, toen het tekort aan het licht kwam, al eerder in 2013 een extra subsidie 
van € 130.000,- verstrekt op de exploitatie van 2012. Daarvoor bedroeg het berekende tekort 
voor 2012 en 2013 samen € 660.000,- . De provincie heeft, na een verzoek daartoe van Bio 
Base Europe Training Center, opnieuw naar het  tekort gekeken en de bereidheid 
uitgesproken nog een provinciale bijdrage van € 260.000,- te willen leveren onder de 
voorwaarde, dat andere partijen mede financieel bijdragen en dat er een structurele 
oplossing komt voor de resterende periode (nog 5 jaar) waarover de voorwaarden van de 
subsidie blijven gelden. Zij heeft de gemeente Terneuzen benaderd, evenals Zeeland 
Seaports, de haven van Gent en de provincie Oost-Vlaanderen, met de vraag allen  
€ 67.500,- bij te dragen, zodat er in 2014 met een schone lei kan worden begonnen. Alle 
partijen hebben daaraan meegewerkt.  
 
Budget Project Zeeuwse Kanaalzone  
De gemeente Terneuzen heeft een deel van het budget Project Zeeuws Vlaamse 
Kanaalzone 68100260, dat in 2013 ter beschikking was, voor dit doel ingezet. Voor onze 
bijdrage gelden dezelfde voorwaarden als die van de Provincie, namelijk alle aangezochte 
partijen dragen financieel bij en er moet een sluitend businessplan voor de komende periode 
komen. Verder is door ons ook nadrukkelijk gesteld dat wij de gemeente niet zien als een 
directe participant. Het is naar onze mening daarom niet vanzelfsprekend dat de gemeente 
Terneuzen moet bijspringen.  
 
Toekomstige exploitatie Bio Base Europe  
Wij hebben wel gemeend in te moeten gaan op het verzoek van de provincie om Bio Base 
Europe Training Center nu financieel te helpen, omdat anders het totale project in ernstige 
problemen zou komen, terwijl allerlei lokale en regionale Bio Base projecten juist volop tot 
succesvolle resultaten leiden. Bio Base Economy is een speerpunt voor de provincie en voor 
het project Kanaalzone. Het Training Center in Terneuzen en de Pilot Plant in Gent vervullen 
daarbij een belangrijke rol.  
 
Het is echter wel essentieel om voor de komende jaren ( 2014- 2018) tot een rendabele 
exploitatie te komen, waarvoor een goed onderbouwd businessplan noodzakelijk is, inclusief 
sluitende afspraken over de financiering in de toekomst, binnen de kaders van de Interreg 
subsidie regelgeving.  De “Experience” vormde een belangrijk onderdeel van het Europese 
project en daar kan niet zomaar aan voorbij worden gegaan.  Er zijn door de stichting Bio 
Base Europe Training Center stappen gezet op weg naar verbreding en intensivering van de 
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samenwerking met andere initiatieven, maar er zal in de komende periode door de stichting 
BBETC nog hard gewerkt moeten worden om tot concrete realisatie van het businessplan te 
komen. Wij gaan ervan uit dat dit in de komende maanden zeker tot stand zal komen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, 
 
secretaris, burgemeester, 
 
 
 
 
F.M.L. Lauret RA J.A.H. Lonink 
 
  


