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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 9 juni 2015  

 

Vragen nr. 30 

 

 

 

Vragen van mevrouw  J.M.E. de Groot (SP) over House of Food  

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 21 april 2015 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 

J.M.E. de Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

Naar aanleiding van een WOB- verzoek aan de gemeente Zaanstad en de uitkomsten daarvan 

verscheen op 17 april 2015 in de digitale krant De Orkaan het artikel 'Hoe € 2,1 miljoen 

subsidie verdampte bij House of Food1
1
 . Ook de provincie Noord-Holland subsidieerde House 

of Food via de Stichting Zaanstreek First in Food. Inmiddels werd House of Food op 18 april 

2015 heropend. 

Iedere week organiseert het House of Food inhoudelijke en praktische activiteiten. Variërend 

van seminars en kookcolleges tot foodfilms en de splinternieuwe trend Lowfood. Maar ook: 

workshops en cursussen zoals foodfotografie, buitenlands koken, koken met kennis, de 

gezonde broodtrommel en vakantie-koken voor kinderen. Aldus de website
2
.  Dit alles voor 

verschillende prijzen per persoon. 

In het verleden hebben ook diverse Zaanse bedrijven het House of Food financieel ondersteund. 

Wij nemen aan dat de financiële bijdragen van de bedrijven bij het technisch faillissement in 

2011 verloren zijn gegaan.  

Het House of Food richt zich, door samenwerking met alle betrokkenen in de Zaanse 

foodsector, op de aanwas van snel inzetbaar en goed opgeleid personeel, op het delen van 

kennis, en op het stimuleren en ondersteunen van innovatie en groei. Aldus de website
3
. House 

of Food is er dus in grote mate voor de bedrijven. 

 

 

 

                                                 

1 http://deorkaan.nl/hoe-e-21-miljoen-subsidie-verdampte-bij-house-of-food 

 
2

 http://www.firstinfood.nl/houseoffood/downloads/HouseOfFood%20-%20programma.pdf 

 

3

 http://www.firstinfood.nl/index.php?menu=4&id=17&item=138 

 

http://deorkaan.nl/hoe-e-21-miljoen-subsidie-verdampte-bij-house-of-food
http://www.firstinfood.nl/houseoffood/downloads/HouseOfFood%20-%20programma.pdf
http://www.firstinfood.nl/index.php?menu=4&id=17&item=138
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Vragen: 

 

1. Welk bedrag aan subsidie werd door de provincie Noord-Holland in totaal aan House of 

Food toegezegd? Welk bedrag aan subsidie werd door de provincie Noord-Holland in totaal 

aan House of Food uitgegeven? 

 

2. Hoe en in welke mate heeft de provincie Noord-Holland toezicht gehouden op het uitgeven 

van de subsidies door House of Food? Kon de manier van uitgeven van de subsidies de 

goedkeuring van de provincie Noord-Holland wegdragen? 

 

3. Wat was de verantwoordelijkheid van de heer H.M. Meijdam, oud gedeputeerde, als 

bestuurder van 22 augustus 2007 tot 28 oktober 2013 van de Stichting Zaanstreek First in 

Food? 

 

4. Werden de financiële problemen bij House of Food ooit aan de provincie Noord-Holland 

gemeld en vervolgens aan Provinciale Staten? Welke stappen zijn er toen door de provincie 

ondernomen? 

 

5. Heeft de provincie Noord-Holland de reeds verstrekte subsidie voor House of Food bij de 

gemeente Zaanstad teruggevraagd? Heeft de provincie Noord-Holland het verstrekken van 

de nog niet uitbetaalde subsidies stopgezet? Graag een toelichting. 

 

6. Hoe beoordelen Gedeputeerde Staten achteraf de doelmatigheid van de subsidie voor House 

of Food? Wat was daarvan het economisch en maatschappelijk rendement?   

 

7. Nu er een doorstart van House of Food is gemaakt, gaat de provincie Noord-Holland nu 

opnieuw subsidie verstrekken? Zo ja, om welk bedrag gaat het en op welke wijze wordt de 

subsidie uitgekeerd? Zal er controle op de uitgave van de subsidies zijn? 

 

8. Hebben de activiteiten als genoemd in de inleiding in het verleden onvoldoende opbrengst 

gegenereerd? Wat is de opbrengstverwachting na de doorstart? Is de opbrengst voldoende 

om in de toekomst financiële problemen te voorkomen? Wat gaat de provincie Noord-

Holland doen als nieuwe financiële problemen opdoemen?  

 

9. Zijn de Zaanse bedrijven weer bereid om financiële bijdragen te verstrekken aan House of 

Food? Graag een toelichting.   

 

 

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt: 

 

Vraag 1:  

Welk bedrag aan subsidie werd door de provincie Noord-Holland in totaal aan House of Food 

toegezegd? Welk bedrag aan subsidie werd door de provincie Noord-Holland in totaal aan House 

of Food uitgegeven?   

 

Antwoord 1:  

Hoewel Stichting Zaanstreek First in Food destijds de initiatiefnemer van het project House 

of Food was, heeft de gemeente Zaanstad cofinanciering aangevraagd bij de provincie voor 

dit Europese project, dat ook deels gefinancierd werd uit het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op 29 september 2009 is door de provincie een subsidie 
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tot een maximum van € 300.000,- verleend aan de gemeente Zaanstad voor het project. 

Eind 2012 is de provinciale subsidie vastgesteld op € 244.685,67. Voor het project House 

of Food bedraagt de uiteindelijk bestede subsidie daarmee € 244.685,67.  

 

Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland op 24 juni 2009 een subsidie buiten 

uitvoeringsregeling verleend aan Stichting Zaanstreek First in Food voor het project Zaanstreek 

First in Food. Deze subsidie bedroeg maximaal € 50.000,- en was bestemd voor marketing-, 

communicatie-, en kennistransferactiviteiten en voor het ontwikkelen van een kennisdatabase 

voor de voedingsmiddelensector. Het betrof een subsidie die tot stand is gekomen via PS-

amendement A6-21 van 10 november 2008 (Foodvalley). In 2010 is de subsidie conform het 

verleende bedrag vastgesteld. 

 

Vraag 2: 

Hoe en in welke mate heeft de provincie Noord-Holland toezicht gehouden op het uitgeven van 

de subsidies door House of Food? Kon de manier van uitgeven van de subsidies de goedkeuring 

van de provincie Noord-Holland wegdragen? 

 

Antwoord 2: 

Aan de subsidieverlening ten behoeve van het project House of Food waren 

rapportageverplichtingen verbonden ten aanzien van de voortgang en het uiteindelijk behaalde 

resultaat. Aangezien de gemeente Zaanstad de subsidieontvanger was, is zij in de 

verleningsbeschikking verplicht om schriftelijk verslag uit te brengen over de inhoudelijke en 

financiële voortgang van de activiteiten conform de eisen van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling. Voorts moesten eventuele projectwijzigingen direct aan de provincie 

worden gemeld. Na afloop van het project moest een aanvraag tot vaststelling van de subsidie 

worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk eindverslag en een financiële verantwoording 

met accountantsverklaring. 

 

Vanwege onvoldoende draagvlak bij de betrokken partijen is één projectonderdeel, de 

leerwerkfabriek, komen te vervallen. Wij zijn met deze wijziging akkoord gegaan.  

 

Uit de na afloop van het project bij de provincie ingediende aanvraag tot subsidievaststelling 

bleek dat alle activiteiten die onder de subsidieverlening vielen (met uitzondering van de 

leerwerkfabriek), waren uitgevoerd. Het vaststellingsverzoek was voorzien van een 

goedkeurende accountantsverklaring. Daar aan de subsidieverplichtingen was voldaan, is de 

subsidie conform de in de verleningsbeschikking bepaalde berekeningswijze vastgesteld. 

 

Vraag 3: 

Wat was de verantwoordelijkheid van de heer H.M. Meijdam, oud gedeputeerde, als bestuurder 

van 22 augustus 2007 tot 28 oktober 2013 van de Stichting Zaanstreek First in Food? 

 

Antwoord 3: 

De heer H.M. Meijdam was voorzitter van de Stichting Zaanstreek First in Food. 

 

Vraag 4: 

Werden de financiële problemen bij House of Food ooit aan de provincie Noord-Holland gemeld 

en vervolgens aan Provinciale Staten? Welke stappen zijn er toen door de provincie 

ondernomen? 
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Antwoord 4: 

Eind 2011 zijn de financiële problemen bij de provincie gemeld door de gemeente Zaanstad. 

Vanwege verwachte exploitatieproblemen na realisatie is de leerwerkfabriek komen te vervallen. 

Zoals hierboven reeds vermeld zijn wij met deze wijziging akkoord gegaan. 

 

De overige activiteiten zijn uitgevoerd, hetgeen bleek uit de aanvraag tot subsidievaststelling. 

De subsidie is lager vastgesteld dan het als maximum verleende bedrag, omdat de werkelijke 

kosten lager waren uitgevallen. Aangezien het project conform de subsidieregels is vastgesteld, 

was er geen reden om Provinciale Staten te informeren. 

 

Vraag 5: 

Heeft de provincie Noord-Holland de reeds verstrekte subsidie voor House of Food bij de 

gemeente Zaanstad teruggevraagd? Heeft de provincie Noord-Holland het verstrekken van de 

nog niet uitbetaalde subsidies stopgezet? Graag een toelichting. 

 

Antwoord 5: 

De subsidie aan de gemeente Zaanstad voor het project House of Food is conform de in de 

verleningsbeschikking bepaalde berekeningswijze vastgesteld. De subsidie bedroeg een 

bepaald percentage van de subsidiabele kosten met een maximum van € 300.000,-. Omdat de 

werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de vooraf begrote kosten (op basis waarvan de 

subsidie was verleend) is de subsidie lager vastgesteld dan het oorspronkelijk verleende 

bedrag. Omdat aan de subsidieverplichtingen was voldaan, was er geen grondslag om 

subsidiegelden terug te vorderen.  

 

Van nog niet uitbetaalde subsidies is geen sprake. 

 

Vraag 6: 

Hoe beoordelen Gedeputeerde Staten achteraf de doelmatigheid van de subsidie voor House of 

Food? Wat was daarvan het economisch en maatschappelijk rendement?   

 

Antwoord 6: 

De doelstellingen van het project zijn gedeeltelijk behaald. De kook- en innovatiestudio, het 

foodlaboratorium en de netwerkruimte zijn gerealiseerd. De House of Food-functie in de 

Chocoladefabriek in Zaandam is gerealiseerd. Het beoogde fysieke resultaat (realisatie van 

economische infrastructuur) is hiermee behaald. 

 

Voor het projectonderdeel met een werkgelegenheidsrendement (de leerwerkfabriek) zijn 

slechts voorbereidende werkzaamheden verricht.  

 

Vraag 7: 

Nu er een doorstart van House of Food is gemaakt, gaat de provincie Noord-Holland nu opnieuw 

subsidie verstrekken? Zo ja, om welk bedrag gaat het en op welke wijze wordt de subsidie 

uitgekeerd? Zal er controle op de uitgave van de subsidies zijn? 

 

Antwoord 7: 

Dit is momenteel niet aan de orde. Er is geen nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie 

ingediend. 

 

Vraag 8:  

Hebben de activiteiten als genoemd in de inleiding in het verleden onvoldoende opbrengst 
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gegenereerd? Wat is de opbrengstverwachting na de doorstart? Is de opbrengst voldoende om 

in de toekomst financiële problemen te voorkomen? Wat gaat de provincie Noord-Holland doen 

als nieuwe financiële problemen opdoemen?  

 

Antwoord 8: 

De activiteiten zoals genoemd in de inleiding van deze statenvragen (nr. 30) zijn geen 

onderdeel van de projectactiviteiten waarvoor in 2009 provinciale cofinanciering is aangevraagd 

door de gemeente Zaanstad bij de provincie Noord-Holland. Om die reden is bij de provincie 

onbekend of deze activiteiten voldoende opbrengsten hebben gegenereerd. Daarnaast heeft de 

provincie geen betrokkenheid bij de doorstart van dit project en kan zij daarom niet oordelen 

wat de opbrengstverwachting is na de doorstart en of deze voldoende is om toekomstige 

financiële problemen te voorkomen. Omdat er geen betrokkenheid is vanuit de provincie Noord-

Holland bij de doorstart van House of Food, is er ook geen rol voor de provincie bij dit project 

wanneer er weer financiële problemen ontstaan.  

 

Vraag 9:  

Zijn de Zaanse bedrijven weer bereid om financiële bijdragen te verstrekken aan House of Food? 

Graag een toelichting.   

 

Antwoord 9: 

Dit is ons niet bekend. Wij hebben geen betrokkenheid bij dit initiatief. Zie ook het antwoord op 

vraag 8 hierboven. 


