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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 17 februari 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over Intentieovereenkomst Automotive Campus Helmond, 

n.a.v. AV 8 feb, punt 6.2.1 gesteld. 

 

U gaf in uw inleiding het volgende aan:  

In Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen deelname in Stichting 
Automotive Campus - waarover PS op 24 maart 2017 heeft besloten - staat dat 
de provinciale bijdrage aan ACH € 625.000 is. Dat komt/kwam uit de € 10,5 
miljoen voor Uitvoeringsprogramma Werklocaties, die PS op 20 mei 2016 
hebben vastgesteld (de beraadslagingen waren op 13 mei 2016). Uit het 
Uitvoeringsprogramma Werklocaties halen wij niet duidelijk of uitgaven zich 
moeten terugverdienen o.i.d.. 
 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Is er vanuit de provincie niet meer dan € 625.000 gestoken in Automotive 
Campus Helmond? 
Antwoord:  

In 2010 heeft de provincie in het kader van het programma Samen Investeren 

in BrabantStad een subsidie verleend aan gemeente Helmond voor het 

ontwikkelen van gedeelde innovatie- en testfaciliteiten op de Automotive 

Campus.  

 

De provincie heeft in 2017 een subsidie van € 625.000 toegekend aan de 

Stichting Automotive Campus Helmond. Deze bijdrage was bedoeld voor een 
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periode van drie jaar en bedroeg 1/3 van de totale financiering. In 2020 is 

door de betrokken partners (gemeente Helmond, Bouwbedrijf Van de Ven en 

provincie) besloten om de subsidie, gezien de lopende gesprekken inzake 

privatisering, aan de Stichting Automotive Campus Helmond met 1 jaar te 

verlengen. De provinciale bijdrage hiervoor was € 220.000 en bedroeg 

wederom 1/3 van de totale financiering.  

  

In 2018 is er een subsidie van € 100.000 en een garantstelling van € 

400.000 verleend aan scale up bedrijf Lightyear voor de ontwikkeling van 

een productiefaciliteit op de Automotive Campus. Van de garantstelling is tot 

op heden nog geen gebruikt gemaakt, dit is pas aan de orde bij surseance 

van betaling of faillissement van het bedrijf.  

  

In 2019 heeft de provincie de gronden van Hurks Vastgoedontwikkeling BV 

gekocht voor een bedrag van € 5.000.000. Bij het tot uitvoering brengen van 

de intentieovereenkomst zal de provincie € 5.000.000 ontvangen voor deze 

gronden.   

 

2. Welke voorwaarden zijn er destijds gesteld aan de provinciale bijdrage(n) 
aan ACH, al dan niet bepaald in het Uitvoeringsprogramma Werklocaties? 
Antwoord: 

De bijdrage aan het programma Samen Investeren BrabantStad is toentertijd niet 

vanuit Werklocaties geleverd. De bijdrage werd gefinancierd uit Economisch 

Programma Brabant en had als doel om de ontwikkeling van de campussen te 

versnellen door samen met andere partners te investeren in gedeelde faciliteiten 

die nodig zijn voor een campus.  

 

De Stichting Automotive Campus Helmond is opgericht om de campusorganisatie 

slagvaardig en onafhankelijk te laten opereren. De campusorganisatie is het 

aanspreekpunt en boegbeeld voor externe partijen en huidige campusbewoners 

geworden. De Stichting Automotive Campus Helmond stond en staat nog steeds 

aan de lat om ontwikkeling van de Automotive Campus te versnellen en het 

ecosysteem op de campus uit te bouwen.  

Hiermee draagt de stichting bij aan de provinciale doelstelling om de 

ontwikkeling van de Brabantse topsectoren en campussen te stimuleren en te 

faciliteren. Dit was een van de doelstellingen van het Uitvoeringsprogramma 

Werklocaties. Gebieds- en vastgoed gerelateerde zaken behoren niet tot de 

focus van de campusorganisatie, de focus ligt op profilering van de campus 

naar de buitenwereld en versterking van het interne ecosysteem. De taakstelling 

van de stichting is drieledig; 

- ontwikkeling en bewaking van het Automotive Campus-concept  

- aantrekken van nieuwe bedrijven en kennis- en onderwijsorganisaties 

- uitbouwen van het ecosysteem op en rondom de campus en versterking van het 

vestigingsklimaat.  
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De groei van de Automotive Campus in de afgelopen jaren is mede te danken 

aan het werk dat verzet is door de campusorganisatie c.q. Stichting Automotive 

Campus Helmond.  

  

De subsidie aan Lightyear is verleend in het kader van versnelling in de 

ontwikkeling van de Brabantse campussen en een verkenning naar een 

accelerator fonds voor dit soort vraagstukken op de campussen als onderdeel 

van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties. De vraag van Lightyear paste 

tevens goed binnen de 3Top strategie (toplocatie, topsector en topbedrijf) inzake 

huisvestingsvraagstukken van bedrijven in Brabant.  

  

De gronden van Hurks Vastgoedontwikkeling BV zijn gekocht om zekerheid te 

verkrijgen over de strategische gronden voor de campus zodat (i) deze niet door 

andere (ongewenste) partijen verworven kunnen worden, (ii) een (mogelijke) 

deal met de Ontwikkelcombinatie mogelijk te kunnen maken en (iii) een goede 

doorontwikkeling van de campus te kunnen borgen indien overheden betrokken 

blijven bij gronduitgifte. Door verwerving van deze gronden blijven de publieke 

partijen de regie voeren op de verdere ontwikkeling van de Automotive 

Campus. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M. Klempic 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


