
MKB Regeling Lelystad 2008 
Op 18 december 2008 heeft de Raad ingestemd met de MKB Regeling Lelystad 2008. De Regeling is 

bedoeld voor uitbreidende of zich in Lelystad vestigende MKB-ondernemingen met een innovatief 

karakter ten aanzien van een product, productieproces of systeem. De MKB Regeling Lelystad 2008 

met een budget van € 2 miljoen, heeft een looptijd tot deze is uitgeput of tot uiterlijk 31 december 

2013. Het aandeel EFRO bedraagt 50%, oftewel 1 miljoen.  

De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 50.000 waarmee per € 10.000 subsidie 

één structurele arbeidsplaats dient te worden gecreëerd. 

 

Onderstaand een overzicht van vastgestelde projecten: 

 

Project:    Noppies Goes Retail 

Omschrijving : 

Het versterken van de economische structuur, het stimuleren van het innovatieklimaat en het creëren 

van werkgelegenheid middels het realiseren van een faciliteit voor het ontwikkelen en distribueren van 

positie-, baby- en peuterkleding gecentraliseerd in Lelystad. 

 

Begunstigde:    Procurator Aedificiorum BV 

Investering:    € 6.668.481 

EFRO subsidie:  € 180.000 

Subsidie gemeente Lelystad € 180.000 

Nieuwe arbeidsplaatsen: 36 fte 

 

Project:   European Headquarters HD Medi    

Omschrijving :   

De inhoud van het project bestaat uit nieuwbouw van een Europees hoofdkantoor op het 

bedrijventerrein Larserpoort voor onder andere productie, assemblage en distributie, research & 

development, scholing en training. 

 

Begunstigde:    HD Medi BV  

Investering:    € 3.047.653 

EFRO subsidie:  € 99.000 

Subsidie gemeente Lelystad € 99.000 

Nieuwe arbeidsplaatsen: 19,8 fte 

 

Project:   Poppers Industries 

Omschrijving : 

De ontwikkeling en realisatie van een geïntegreerde logistieke -en productiefaciliteit voor industriële 

bevestigingsmaterialen gecentraliseerd in Lelystad. Het project bestaat uit een drietal gefaseerde 

activiteiten: 

1. Het realiseren en vestigen van een geïntegreerde gecentraliseerde logistieke faciliteit aan de 

Pascallaan 88 in Lelystad; 

2. Het realiseren en vestigen van een productiefaciliteit ten behoeve van de productie van strip-

nails aan de Pascallaan 88 in Lelystad; 

3. Het realiseren en vestigen van een productiefaciliteit ten behoeve van de productie van nieten 

aan de Pascallaan 88 in Lelystad. 

 

Begunstigde:    C.J.M. Struijk Beheer BV 

Investering:    € 2.880.870 

EFRO subsidie:  € 144.043,50 

Subsidie gemeente Lelystad € 144.043,50 

Nieuwe arbeidsplaatsen: 30,25 fte 



Project:   Tricover III-IV  

Omschrijving :    

De uitbreiding van het bedrijfspand met 2.000 m² op het bedrijventerrein Oostervaart voor onder 

andere productie, assemblage, research & development en showroom 

 

Begunstigde:    Heijnen Systems B.V. 

Investering:    € 1.189.584 

EFRO subsidie:  € 41.800 

Subsidie gemeente Lelystad € 41.800 

Looptijd:   22 februari 2010 - 31 maart 2015   

Nieuwe arbeidsplaatsen: 8,36 fte 

 

 

Project:   Nieuwbouw SPECTO 2012 

Omschrijving :    

De nieuwbouw van een complex van ongeveer 2.250 m² aan de Roadrunnerweg op luchthaven 

Lelystad Airport voor onder andere productie, assemblage, research & development, kantoren, 

scholing en training. 

 

Begunstigde:    SPECTO Group B.V 

Investering:    € 2.713.180 

EFRO subsidie:  € 80.000 

Subsidie gemeente Lelystad € 80.000 

Looptijd:   27 oktober 2011 - 31 december 2014   

Nieuwe arbeidsplaatsen: 19,36 fte 

 

 

Project:   OOA / prepeg technologie 

Omschrijving :  

De onderneming gaat nieuwe, veel grotere - en nog hogere kwaliteit - producten of onderdelen, 

produceren met behulp van OOA/prepeg technologie en om dit te bereiken investeert Holland 

Composites in diverse faciliteiten. Dit om de productie van o.a. high-end catamarans, kunststof daken 

voor tankopslag en bladen voor onderwater turbines mogelijk te maken. 

 

Begunstigde:    Holland Composites BV 

Investering:    € 608.435 

EFRO subsidie:  € 30.422 

Subsidie gemeente Lelystad € 30.422 

Looptijd:   01 januari 2014 - 31 maart 2015   

Nieuwe arbeidsplaatsen:         6,94 fte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij 
een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese 
Unie. 


