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Begrotingswijziging 100/16 A, financiële consequenties nieuwe werkverdeling
BOM/BHB en provincie.
Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
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Samenvatting
Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een
begrotingswijziging vast stellen ten behoeve van de financiële consequenties van
de nieuwe werkverdeling BOM/BHB en provincie, in lijn met de Houtkoolschets
2017-2020 van het nieuwe Meerjarenprogramma van de BOM. Deze
begrotingswijziging is nodig om de taken die vanuit BOM BHB naar de
provincie overkomen uit te kunnen voeren. Met de BOM BHB transitie wordt de
door de provincie geambieerde versnelling in de uitvoering van
locatieontwikkeling beoogd, zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma
Werklocaties.
Het voorstel
1. In te stemmen met begrotingswijziging van €606.666,- ten behoeve van de
nieuwe werkzaamheden die van BOM/BHB overkomen naar de provincie.
2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de
meerjarenraming 2017 t/m 2019.
Aanleiding
De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de Provincie Noord-Brabant
werken aan een nieuwe taakverdeling. De BOM gaat zich sterker toespitsen op
ecosysteemontwikkeling, bedrijfsontwikkeling, en het aantrekken van
buitenlandse bedrijven. De taken van de BOM BHB (Brabantse
Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen) worden vanaf 1 januari 2017
overgeheveld naar de provincie. Dat heeft vooruitlopend op de vaststelling van
het Meerjarenprogramma al gevolgen voor zowel de inzet van de BOM als van
de provincie; de inzet van de BOM/BHB neemt af en verandert qua karakter;
die van de provincie neemt toe. De gevolgen voor de BOM/BHB worden nog
nader uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 2017-2020, als uitwerking van de
Houtkoolschets waarover u op 9 september jl. een rondetafelgesprek heeft
gevoerd.
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Vanwege de met de BOM afgesproken datum van 1 januari 2017 wordt dit
voorstel u nu al voorgelegd. Doel van de gezamenlijke exercitie is om
investeringsbeslissingen over ontwikkeling van bedrijventerreinen en campussen
– zowel op nieuwe als bestaande locaties – onder provinciale
verantwoordelijkheid te brengen. Hiermee wordt versnelling beoogd in de
uitvoering van locatieontwikkeling die de provincie ambieert en zoals die in het
Uitvoeringsprogramma Werklocaties is vastgelegd.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben het budgetrecht. Zij zijn bevoegd tot een wijziging
van de provinciale begroting.
Doel
De transitie heeft als doel om de taken tussen de BOM en provincie effectiever
en efficiënter te verdelen, zodat beter samengewerkt kan worden in de nieuwe
opgave die voor ons ligt op het gebied van het bevorderen van een innovatieve
en concurrerende economie en het behalen van economisch rendement van
locatieontwikkeling op locaties zoals Brainport Industries Campus, Duurzaam
Industriepark Cranendonck, Automotive Campus, Gate2, Pivot Park en
Aviolanda.
Argumenten

1.
1.1. In lijn met de Houtkoolschets 2017-2020 van de BOM gaat de BOM zich
primair richten op bedrijfsontwikkeling en wordt de provincie de partij die aan
zet is voor locatieontwikkeling.
De BOM is in de afgelopen periode opgedragen om bedrijventerreinen te
herstructureren. De BOM heeft dat naar tevredenheid ingevuld. In 2014 is deze
opgave geëvalueerd door Twynstra en Gudde en er is vooruit geblikt. Een van
de conclusies was dat klassieke herstructurering van bedrijventerreinen
weliswaar naar tevredenheid van gemeenten is uitgevoerd, maar dat de
klassieke herstructurering onvoldoende bijdraagt aan de (nieuwe) opgave die
provincie Noord-Brabant ziet op het gebied van het bevorderen van een
innovatieve en concurrerende economie en het behalen van economisch
rendement bij locatieontwikkeling. Hiervoor is juist vraaggericht ontwikkelen een
betere aanpak, waarbij enkel wordt geherstructureerd bij een concrete vraag
van één of meerdere bedrijven.
Voor deze nieuwe opgave past een andere werkverdeling tussen de BOM en
de provincie. In grotere mate dan voorheen moet er per locatie een afweging
gemaakt worden tussen de beoogde beleidseffecten, het (exploitatie-)rendement
en de risico’s daarbij. Deze afweging is in belangrijke mate bestuurlijk van aard
en laat zich niet in een breed geformuleerd meerjarenprogramma
onderbrengen. Het voorstel is daarom om de verantwoordelijkheid van de
ontwikkeling van dit type werklocaties zelf via het Uitvoeringsprogramma
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Werklocaties en met uitvoering bij het provinciaal Ontwikkelbedrijf vorm te
geven. De bestaande participaties die BOM BHB heeft in High Tech Automotive
Campus, Pivot Park, Business Park Aviolanda, Treeport, DIC, BIC en Gate 2
worden overgenomen door het Provinciaal Ontwikkelbedrijf. Deze zullen in de
reguliere P&C-cyclus zichtbaar worden gemaakt.
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1.2. Het verdwijnen van een deel van de taken bij de BOM BHB heeft tot
gevolg dat er minder personele capaciteit nodig is om de uitvoering te kunnen
geven aan BOM Meerjarenprogramma 2017 – 2020, conform de
Houtkoolschets 2017-2020 MJP BOM. Dit betekent dat er gekort kan worden
op de huidige exploitatiesubsidie van de BOM.
De nieuwe rol- en taakverdeling tussen BOM en Provincie heeft als gevolg dat er
op capaciteit gekort zal worden binnen de BOM en dat er extra capaciteit
nodig is binnen de Provincie. Deze extra capaciteit is nodig is om taken en
participaties van BOM Bedrijfslocaties over te nemen en om de kwalitatieve
opgave op het gebied van locatieontwikkeling van werklocaties zoals
beschreven in het Uitvoeringsprogramma Werklocaties, te kunnen oppakken
vanuit de provinciale verantwoordelijkheid.

1.3. De taken van de provincie in locatie- en campusontwikkeling worden als
gevolg van deze transitie uitgebreid en dit heeft gevolgen voor de personele
bezetting. Het gekorte deel op de exploitatiesubsidie kan ingezet worden om,
budgetneutraal, de personeelskosten voor de extra capaciteit binnen de
provincie te dekken. Het OKB wordt verhoogd met 606.666 euro om de nieuwe
werkzaamheden die overkomen van de BOM te dekken.
Per 1 januari 2017 wordt een aantal taken van de BOM overgedragen aan de
PNB. Hiertoe wordt het OKB verhoogd met 606.666 euro. Deze verhoging
wordt gedekt uit de huidige exploitatiesubsidie aan BOM BHB. Binnen BOM
BHB vervalt met de overgang van taken capaciteit, waardoor de
exploitatiesubsidie lager kan worden vastgesteld vanaf 2017. Hierdoor kan de
transitie budgetneutraal worden uitgevoerd. Hierover is overeenstemming met de
BOM.
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Planning
Provinciale Staten worden in het eerste kwartaal van 2017 over het
Meerjarenprogramma van de BOM geïnformeerd.
Bijlagen
4116470: Slotwijziging mutatie formulier begrotingswijziging 2016 transitie
BOM-BHB
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Auteur: mevrouw I. Sebregts, isebregts@brabant.nl, (073) 680 85 93
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