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Het voorstel
1. In te stemmen met de voorgestelde technische begrotingswijziging om uit de
middelen derde tranche investeringsagenda € 37 mln. beschikbaar te
stellen ten behoeve van het Operationeel Programma Zuid Nederland
(hierna: OPZuid 2014-2020), het Plattelandsontwikkelingsprogramma
2015-2020 (POP3) en de Interreg Programma’s;
2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de
meerjarenraming 2017 t/m 2019.

Aanleiding
In 2014 heeft ons college middelen binnen bestaand beleid en binnen de
bestaande begroting gekoppeld aan de uitvoering van Europese Programma’s.
Daarmee heeft ons college getracht om de Europese programma’s te faciliteren
tot aan het nieuwe bestuursakkoord. Doel daarvan was het stimuleren van de
Brabantse economie.
De gereserveerde middelen waren echter niet toereikend om in 2015 uitvoering
te geven aan het Europese Programma OPZuid 2014-2020, het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2020 (POP3) en de Interreg
Programma’s. Een bedrag van € 15 mln. dat u beschikbaar stelde aan
cofinanciering maakte het mogelijk om in 2015 nog wel met succes Europese
Middelen tot ten minste datzelfde bedrag te kunnen verwerven op voor NoordBrabant prioritaire projecten op het gebied van innovatie, energie, agrofood en
natuur en milieu. Om ook in de jaren 2016-2020 de Noord-Brabantse partijen
te kunnen blijven faciliteren is een aanvullend bedrag van € 37 mln. aan
cofinanciering nodig. Het voorstel is om deze resterende toegezegde middelen
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uit het bestuursakkoord 2015-2019 in 2016 beschikbaar te stellen ten behoeve
van het OPZuid 2014-2020, het POP3 en Interreg Programma’s.
Het uitgangspunt voor de Europese Programma’s is dat Europese middelen
gematcht worden met provinciale beleid en de hiervoor beschikbare middelen.

Bevoegdheid
Provinciale Staten is vanwege het budgetrecht bevoegd voor beslissingen met
betrekking tot begrotingswijzigingen.

Doel
Het doel om de lacune voor te weinig beschikbare cofinanciering van de
genoemde Europese Programma’s op te lossen en daarmee de nadelige
effecten voor de Brabantse bedrijven te beperken.

In 2016-2017 staan in de planning de volgende openstellingen:
a.
OPZuid 2014-2020:
In maart 2017: 3e tranche systeemversterking innovatie geplande
cofinanciering € 5 mln. (€ 10 mln. EFRO)
In maart of oktober: Energietransitie geplande cofinanciering € 5 mln.
(€ 10 mln EFRO)
Innovatie Human Capital Agenda geplande cofinanciering € 2,5 mln.
(€ 5 mln. EFRO)
b.
-

POP3 2014-2020
Voor 2017 (geplande cofinanciering € 9,525 mln.)
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Voor POP3 staan in 2017 de volgende calls op de planning voor openstelling:
Call

POP3 2014-2020

Provinciale

Totaal

cofinanciering
Trainingen, workshops,

€ 0,75 mln.

€ 0,75 mln.

€ 1,5 mln.

€ 0,75 mln.

€ 0,75 mln.

€ 1,5 mln.

€ 1 mln.

€ 1 mln.

€ 2 mln

€ 5 mln.

€ 5 mln.

€ 10 mln.

€ 0,325 mln.

€ 0,325 mln.

€ 0,65 mln.

€ 0,5 mln.

€ 0,5 mln.

€ 1 mln.

€ 2,5 mln.

€ 0,00 mln.

€ 5 mln.

€ 1,2 mln.

€1,2 mln.

€ 2,4 mln.

€ 12,025 mln.

€ 9,525 mln.

€ 21,55 mln.

ondernemerscoaching
Fysieke investeringen
voor innovatie en
modernisering van
agrarische
ondernemingen
Samenwerking in het
kader van EIP
Investeringen
biodiversiteit, landschap
en PAS
Fysieke investeringen
voor verduurzaming van
agrarische
ondernemingen van
jonge landbouwers
Investeringen in
infrastructuur voor de
ontwikkeling,
modernisering of
aanpassing van
landbouwbedrijven
Niet productieve
investeringen Water
LEADER
Totaal

c.
-

Interreg programma’s 2014-2020:
3e call Interreg Vlaanderen-Nederland (geplande cofinanciering € 7
mln. (totale call ca. € 35 mln.)
Interreg Nederland-Duitsland is continu geopend en kent geen calls
(geplande cofinanciering € 1,5 mln.
2Seas: nieuwe call najaar 2016 (geplande cofinanciering €1 mln.
Maas-Rijn: besluitvorming 2016 en nieuwe call najaar 2016 (geplande
cofinanciering ca. € 1 mln.)

De € 37 mln. wordt toegevoegd aan de reserve cofinanciering Europese
Programma’s.
De cofinanciering die nodig is voor 2016 en 2017 is naar verwachting €
32,525 mln. De resterende middelen worden in de jaren 2018 t/m 2020
ingezet om de calls die dan opengesteld worden te co financieren.
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Wij vragen u om de middelen uit de derde tranche investeringsagenda nu via
de reserve cofinanciering Europese programma’s beschikbaar te stellen om
verdere participatie van het Brabantse bedrijfsleven en de Brabantse
kennisinstellingen in het kader van de Europese Programma’s in de jaren 20162020 mogelijk te maken met cofinanciering vanuit de provincie Noord-Brabant.
In separate regelingen zal deze cofinanciering ter beschikking gesteld worden
aan de Brabantse project indieners

Argumenten
1. Op Europese, landelijke en Zuid-Nederlandse schaal zijn door GS

afspraken gemaakt over de uitvoering van de Europese programma’s.
Bij die afspraken is rekening gehouden met de inzet van middelen uit
het nieuwe bestuursakkoord. Gezien de nog beschikbare Europese
middelen en belangstelling vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen om
van de Europese subsidieprogramma’s gebruik te maken stellen we
voor om de bestuursakkoordmiddelen beschikbaar te stellen om
invulling te geven aan bovengenoemde doelstellingen. Omdat de
provinciale cofinancieringsregelingen voorafgaande aan de
openstellingen vastgesteld en gepubliceerd moeten zijn, inclusief de
bijbehorende subsidieplafonds, is het thans door uw Staten voteren van
de benodigde cofinanciering noodzakelijk.
2. Nu niet handelen betekent dat Brabantse projecten een hoog risico

lopen om hun benodigde financiering rond te krijgen en daardoor
afgewezen moeten worden voor Europese financiering. Dat heeft
nadelige gevolgen voor de Brabantse economie.

Kanttekeningen

1. Met name vraaggestuurde initiatieven die o.a. innovatie (zowel procesals productinnovatie) tot doel hebben kunnen hiermee worden
gefaciliteerd. Dit is geheel in lijn met de door u uitgesproken intentie die
is vastgelegd in het bestuursakkoord 2015-2019 in de vorm van een
derde tranche investeringsmiddelen. In uw bestuursakkoord geeft u
daarover het volgende aan:
“We zetten in op de (nieuwe) Europese kaders en fondsen (OP-Zuid,
Interreg V en POP3) en reserveren daartoe de benodigde
cofinanciering” .
Daarin heeft u uitgesproken om cofinanciering voor de Europese
Programma’s ter beschikking te stellen om zo de beleidsdoelstellingen
efficiënt en effectief vorm te geven vanuit een vraaggerichte aanpak.
Gezien de resultaten in 2015 en 2016 kan gesproken worden van een
succesvolle koppeling van Europese en provinciale middelen.

2. Voorafgaande aan de formele openstelling moet de regeling voor
provinciale cofinanciering (noodzakelijk om met succes Europese
Middelen te kunnen verwerven) gepubliceerd worden. Dit is tevens het
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moment dat de cofinanciering voor de uitvoering beschikbaar moet
zijn.
Datum

21 juni 2016

Financiën
De voorgestelde begrotingswijziging voldoet aan de voorwaarden die gesteld
zijn aan de investeringsagenda en is nodig om de verplichtingen in 2016-2020
te kunnen aangaan, omdat de reeds gereserveerde middelen op dit moment
ontoereikend zijn.
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Europese en internationale zaken
Europese Programma’s hebben een zevenjarige cyclus met een uitloop van
twee jaar waardoor deze de werkingsduur van het bestuursakkoord
overschrijden.

Planning

Bijlagen
1. Jaarverslag OPZuid 2015
2. Jaarverslag POP3 2015
3. Jaarverslag Interreg Vlaanderen-Nederland 2015
4. Jaarverslag Interreg Duitsland-Nederland 2015
5. IJkpunten Essent investeringsagenda i.r.t. Statenvoorstel begrotingswijziging
Europese Programma’s
6. Mutatie formulier begrotingswijziging Europese Programma’s
documentnummer 4011080

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer J. Overbeek, joverbeek@brabant.nl, (073) 680 82 93
Opdrachtnemer: mevrouw S. Nahari, snahari@brabant.nl, (073) 680 88 48
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