Bijlage 1 bij Statenvoorstel begrotingswijziging Europese Progra
a’s: toetsing voorstel aan
ijkpunten investeringsvoorstellen van de Essent Investeringsagenda.

De ijkpunten voor investeringsvoorstellen gekoppeld aan de Essent Investeringsagenda zijn:
1) Investeringen in Kennis, Innovatie, Bereikbaarheid, Leefklimaat, Mozaïek, Natuur en
Landschap.
Het OPZuid programma kent twee prioriteiten: Innovatie en Energietransitie/Low Carbon Economy.
Deze twee speerpunten zijn ook verankerd in de verschillende Interregprogra
a’s. I terreg
Nederland-Vlaanderen voegt daar nog het speerpunt biodiversiteit aan toe. Het POP3 programma
valt uiteen in twee hoofdprioriteiten: een prioriteit gericht het innovatieprogramma Agrofood en
een prioriteit gericht op de Water-, Natuur- en Milieuopgaven betreft.
2) Zijn aantoonbaar structuurversterkend.
Wezenskenmerk ( verankerd in de subsidievoorwaarden) a de Europese progra
a’s is dat ze
structuurversterkend zijn. De innovatie investeringen bijvoorbeeld betreffen investeringen in het
innovatieve ecosysteem, hieronder begrepen de R&D ontwikkeling binnen het MKB. Hetzelfde geldt
oor de e ergieprogra
a’s: geri ht op sli
e eerste uitrol a ieu e technologieën, direct
gekoppeld aan de voorwaarde dat grootschalige uitrol in het verlengde moet liggen van de eerste
slimme uitrol.
3) Zijn geen vervanging van het reguliere beleid.
Naar de aard betreffende de Europese Investeringsfondsen en de daaraan inherente provinciale en
rijkscofinancieringsmiddelen juist stimuleringsinvesteringen die eindig zijn in de tijd (i.c. de
programmaperiode 2014-2020) en derhalve geen onderdeel uitmaken van het reguliere beleid.
4) Zijn geen vervanging van de lopende exploitatie.
Met de Europese investeringsfondsen worden geen gaten in de lopende exploitatiebegroting
gedi ht. Zoals hier oor aa gege e zij het i de tijd egre sde sti uleri gsprogra
a’s.
5) Hebben een aantoonbaar multipliereffect.
De Europese progra
a’s le ere op asis a er ari ge
et de voorbije programma-periode een
multiplier op van tenminste 3. Dit betekent dat op ieder provinciale euro, gemiddeld tenminste twee
private en publieke (Europa, rijk, gemeenten, waterschappen) euro’s orde gegenereerd. Deze
multiplier wordt ook hard gewaarborgd in de subsidievoorwaarden door middel van maximale
subsidiepercentages.
6a) Zijn geen consumptieve bestedingen.
Het gaat ij de Europese progra
a’s aar de aard o i esteri gsprogra
structuurversterking en derhalve niet om consumptieve bestedingen.

a’s geri ht op

6b) Hebben waar mogelijk en/of kansrijk een revolverend karakter.
Gegeven de gemaakte beleidsmatige keuzes ij de OPZuid, I terreg e POP3 progra
a’s ku e
deze progra
a’s ku e aar hu aard iet of au elijks re ol ere d zij . Ze zij geri ht op de
ontwikkeling/R&D fase van nieuwe innovatieve producten, zeer vroeg in de tijd. Er bestaat dan nog
geen enkel reëel uitzicht op toekomstige kasstromen. Deze fase gaat vooraf aan de fase waarop
bijvoorbeeld het Innovatiefonds Brabant bij de BOM zich richt (wel een revolverend
participatiefonds). Wat dat betreft gaat het om complementaire financieringsinstrumenten
(Europese fondsen en regionale participatiefondsen).
7) De provincie in beginsel niet subsidieert, maar investeert.
Het gaat bij de Europese fondsen, als bewuste beleidskeuze, om subsidies. Echter zoals aangegeven
betreft het hier geen exploitatiesubsidies, maar investeringssubsidies gericht op duurzame,
innovatieve economische en ecologische structuurversterking .
8) Zijn afgestemd met de gemeentelijke, rijks- of Europese agenda,
Is volledig het geval. Er is sprake van een gezamenlijke Europese, landelijke en regionale strategie.
Dit is de zogenaamde RIS3 strategie, die uitgaat van slimme specialisaties gericht op de topsectoren
en de crossovers hiertussen. Voor Zuid-Nederland gaat het om drie internationale topsectoren : High
Tech, Agrofood en Chemie&Materialen. En vier nationale topsectoren met internationaal potentieel:
Maintenace, Logistics, Health en Biobased Industries.
9) Bij voorkeur via calls for proposals, ontwerpwedstrijden en partnerschappen.
De Europese Investeringsfondsen zijn volledig gebaseerd op calls for proposals/tenders.
10) De o va g va ee i vesteri gsvoorstel

oet su sta tieel zij ( i i aal ir a € 30

iljoe ).

De Europese Investeringsprogramma’s liggen ruim boven die grens. Ter illustratie: binnen het OPZuid
programma is voor innovatie investeringen 60 mln Europees geld beschikbaar. Bij een multiplier van
drie aan andere overheidsbijdragen en private investeringen heeft het totaal
investeringsprogramma een omvang van ca 180 mln. Mutatis mutandis geldt dit voor Energie ook,
waarvoor binnen OPZuid een bedrag van 40 mln aan Europees geld beschikbaar is. Met multiplier
van drie, derhalve een totaal investeringsvolume van 120 mln.

