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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 15 december 2015 – 54.
overwegende dat:
 De potentie van innovatie in de leisure sector in Noord-Brabant niet
optimaal wordt benut
 Er behoefte is aan een financieel instrument om bedrijven de
mogelijkheid te geven de leisure sector innovatiever te maken
 Er behoefte is aan een Leisureontwikkelfonds om het aanbod in de
Leisure sector te versterken
 Er behoefte is aan hoogwaardige verblijfsaccommodaties voor
bezoekers die een meerdaags verblijf aan Brabant brengen
 Door het verstrekken van leningen aan de Efteling en Safaripark
Beekse Bergen op zowel korte als lange termijn werkgelegenheid
wordt gecreëerd
 De verblijfsaccommodaties worden gebouwd volgens het uitgangspunt
“0 op de meter”
 De investering van het Vermogen voor Brabant met het verstrekken van
deze lening een hoger maatschappelijk rendement oplevert dan
schatkistbankieren
 Het risico van de leningen zeer laag is
 Er door middel van de toeslag op de lening middelen beschikbaar
komen voor een Leisurefonds

besluiten:
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen van
Gedeputeerde Staten om als pilot leningen te verstrekken aan de
Efteling (€ 15 mln) en Safaripark Beekse Bergen (€ 41,5 mln).
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Voorwaarde hierbij is dat de Efteling en Safaripark Beekse Bergen
boven op de marktconforme rente een opslag van 0,5% afdragen aan
het LOF.
2. In te stemmen met de voorbereiding van een LOF en de begroting voor
een periode van 10 jaar te wijzigen ten behoeve van een provinciale
bijdrage van € 5 mln ten laste van de Investeringsagenda,
Economische Structuurversterking. Het LOF te richten op het stimuleren
en aanjagen van innovatieve ontwikkelingen en modernisering van de
vrijetijdssector.
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