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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De regio Zuid-Nederland neemt deel aan het Vanguard Initiative. Dit is een
Europees netwerk van sterke/ambitieuze industriële regio`s. Om het netwerk op
de huidige wijze voort te kunnen zetten, is een vereniging zonder winstoogmerk
opgericht naar Belgisch recht. Wij hebben het voornemen om namens ZuidNederland lid te worden van deze vereniging. Aan Provinciale Staten wordt
conform de Provinciewet verzocht om eventuele wensen en bedenkingen bij dit
voornemen kenbaar te maken.
Het voorstel
Ter kennis van Gedeputeerde Staten brengen dat Provinciale Staten geen
wensen of bedenkingen hebben bij het voornemen van Gedeputeerde Staten om
namens Zuid-Nederland lid te worden van de vereniging naar Belgisch recht
Vanguard Initiative.
Aanleiding
Zuid-Nederland neemt deel aan het Vanguard Initiative. Dit is een jong,
informeel en politiek-bestuurlijk gedreven samenwerkingsverband van
sterke/ambitieuze industriële regio’s in Europa die samenwerken om EU-beleid
op het vlak van industrie en innovatie mede vorm te geven en die het voortouw
nemen in concrete acties. Het netwerk draait op de regionale bestuurders die de
doelen van het netwerk ondersteunen en op actieve regio’s die capaciteit
inzetten voor samenwerking.
Deelname aan Vanguard Initiative wordt gezamenlijk gedragen door de drie
zuidelijke provincies. Gezamenlijk wordt actief bekeken hoe de kansen van dit
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netwerk te valoriseren. De provincies werken hiervoor samen met de triple helix
organisaties waaronder Brainport en de ontwikkelmaatschappijen.
Noord-Brabant heeft het eerste semester van 2016 het voorzitterschap van
Vanguard Initiative ingevuld namens Zuid-Nederland. Onder de vlag van dit
voorzitterschap heeft het netwerk belangrijke stappen gezet naar verdere
professionalisering en slagvaardigheid, waaronder de vormgeving van een
juridische entiteit. De Vanguard regio’s Vlaanderen, Tampere, Emilia Romagna
en Baskenland hebben nu het initiatief genomen om deze juridische entiteit op
te richten volgens Belgisch recht.
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Bevoegdheid
Het besluit tot deelname aan de vereniging naar Belgisch recht Vanguard
Initiative is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten zijn
vanuit haar controlerende rol bevoegd conform artikel 158 van de Provinciewet
om wensen en bedenkingen te formuleren bij het voornemen van Gedeputeerde
Staten om namens Zuid-Nederland deel te nemen aan de vereniging.
Doel
Het continueren van deelname van Zuid-Nederland aan Vanguard Initiative.

Argumenten

1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten brengen dat Provinciale Staten geen
wensen of bedenkingen hebben bij het voornemen van Gedeputeerde
Staten om namens Zuid-Nederland lid te worden van de vereniging naar
Belgisch recht Vanguard Initiative.
Argumenten
Continuering van het lidmaatschap door middel van deelname in de
1.1.
juridische entiteit ligt in het verlengde van de Brabantse en Zuid-Nederlandse
inzet van afgelopen periode.
Conform besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2015, is sinds
afgelopen jaar de Brabantse inzet op Vanguard Initiative geïntensiveerd. Zo is
ingezet op maximale aansluiting van de Brabantse en ook Zuid-Nederlandse
triple helix bij Vanguard Initiative en heeft Brabant in de eerste helft van 2016
namens Zuid-Nederland het voorzitterschap van het netwerk bekleed. Onder de
vlag van het Zuid-Nederlands voorzitterschap heeft het netwerk belangrijke
stappen gezet naar verdere professionalisering en slagvaardigheid, waaronder
de vormgeving van de juridische entiteit. Met de Brabantse en Zuid-Nederlandse
inzet zijn kansen gecreëerd waarvan de vruchten geplukt kunnen worden
wanneer het lidmaatschap van Vanguard Initiative gecontinueerd wordt.
Deelname aan deze juridische entiteit is in het belang van de economie van
Zuid-Nederland. In de bijlage bij dit voorstel treft u ter informatie een overzicht
waarin het belang van Vanguard Initiative en de resultaten tot nu toe worden
toegelicht. Meer informatie over Vanguard Initiative vindt u op
www.s3vanguardinitiative.eu.
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De voorgestelde werkwijze waarbij Brabant namens Zuid-Nederland
deelneemt in de juridische entiteit Vanguard Initiative, ligt in het verlengde
van de huidige manier van samenwerken binnen Zuid-Nederland.

1.2.

In de huidige situatie wordt deelname aan Vanguard Initiative gedragen door de
drie Zuid-Nederlandse provincies. Noord-Brabant fungeert hierbij als trekker
namens Zuid-Nederland. Omdat er één rechtspersoon namens het gehele
landsdeel lid dient te worden van de juridische entiteit, is het voorstel dat NoordBrabant te laten zijn. Dit ligt voor de hand omdat Brabant ook de rol van
management autoriteit van het Operationele Programma Zuid (OP Zuid) vervult.
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Het voorstel rekent op steun van de provincies Zeeland en Limburg

De politieke dossierhouders van zowel de provincies Zeeland als Limburg
hebben ingestemd met dit voorstel voor formele invulling van deelname aan
Vanguard Initiative door Brabant. De wijze waarop Zuid-Nederland in de
praktijk wordt vertegenwoordigd in het netwerk, wordt continu in goed overleg
tussen betrokkenen nader ingevuld. De bestuurlijke sturing in Zuid-Nederland
wordt vormgegeven vanuit bestaand bestuurlijk overleg inzake Europese
programma’s onder voorzitterschap van Gouverneur Bovens, met als
deelnemende gedeputeerden de heren De Reu, Beurskens en Pauli. De
ambtelijke sturing vindt plaats in het directeurenoverleg Economie en Europese
Programma`s binnen Zuid-Nederland. Er zullen nadere afspraken worden
gemaakt over de (wisselende) bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van
Zuid-Nederland in de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.4 Deelname past binnen het afwegingskader in de nota
Samenwerkingsrelaties en verbonden partijen
In de nota Samenwerkingsrelaties en verbonden partijen (69/14) is het kader
vastgesteld waarbinnen wordt afgewogen of samenwerking bijdraagt aan het
bereiken van beleidsdoelen en zo ja, welke samenwerkingsvorm het meest
passend is.
Uitgangspunt bij het aangaan van een samenwerkingsvorm is dat het nodig of
wenselijk is ten behoeve van een publiek belang. Ten aanzien van Vanguard
Initiative is dit publiek belang economisch van aard. Meer concreet moet
samenwerking tussen Europese topregio`s bijdragen aan de Zuid-Nederlandse
economie.
Kanttekeningen

1.1.
Deelname aan een juridische entiteit brengt beperkte verplichtingen met
zich mee
Uiteraard is het de intentie dat Zuid-Nederland meerjarig deel blijft nemen.
Mochten de inzichten hierover desondanks wijzigen, dan is het relatief
eenvoudig om uit Vanguard Initiative te stappen zonder dat hier extra kosten
mee zijn gemoeid. In de statuten van de vereniging is bepaald dat leden het
lidmaatschap middels formele brief kunnen opzeggen.
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De juridische positie van een Vereniging Zonder Winstoogmerk naar Belgisch
recht komt sterk overeen met die van een Vereniging met rechtspersoonlijkheid
naar Nederlands recht. De leden zijn beperkt aansprakelijk waardoor het eigen
vermogen van leden niet in het gedrang kan komen door gedragingen van de
vereniging.
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Financiën
Het in de statuten van de vereniging bepaald jaarlijks maximum bedrag voor
lidmaatschapsgeld van €25.000,- wordt jaarlijks conform verdeelsleutel OP Zuid
gedeeld tussen de provincies Limburg (2/6), Zeeland (1/6) en Noord-Brabant
(3/6). 3/6 deel van het maximum bedrag lidmaatschapsgeld, namelijk
€12.500,-, wordt gedekt binnen de Brabantse reguliere begroting Europese
Programma’s. Het totale lidmaatschapsgeld voor 2017 betreft minder dan het
maximale bedrag, namelijk €10.500,-.
Europese en internationale zaken
Vanguard Initiative is een internationaal netwerk van regio’s in Europa, heeft een
grote EU dimensie en wordt gecoördineerd door de Brusselse
vertegenwoordigers van de lidregio’s.
Planning
Na de procedure van wensen en bedenkingen kunnen wij een definitief besluit
nemen.
Bijlagen:
1. Belang van Vanguard Initiative en resultaten tot nu toe
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