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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De Evaluatie Brabantse fondsen en de reactie van GS hierop.
Aanleiding
De Provincie Noord-Brabant wil een Europese topregio op het gebied van
kennis en innovatie blijven en haar economie verder versterken. Ze wil als regio
aantrekkelijk zijn voor bedrijvigheid, kapitaal, kennis en partners. Het is daarom
van belang dat het ondernemerschap en innovatie in de provincie gestimuleerd
worden en oplossingen voor maatschappelijke vragen worden gevonden.
Bovendien wil de provincie een grotere synergie bewerkstelligen tussen private
en publieke middelen.
De fondsen van de Essent Investeringsagenda, het Brabant C fonds (€ 25 mln),
Breedbandfonds (€50 mln), Energiefonds (€ 60 mln), Groen Ontwikkelfonds
(€240 mln) en Innovatiefonds (€ 125 mln), zijn onderdeel van het
instrumentarium van de provincie om deze doelen te bewerkstelligen.
Bij het instellen van de fondsen in het kader van de tweede tranche
Investeringsagenda Essent is toegezegd elke vier jaar de fondsen (Breedband,
Innovatie, Energie en Groen Ontwikkelfonds) te evalueren te beginnen in 2017.
Doel van de evaluatie is Provinciale Staten inzicht te geven in de voortgang van
de fondsen op de gestelde (maatschappelijke) doelstellingen en effecten en de
invulling van de randvoorwaarden. Als uit de evaluatie blijkt dat niet voldaan is
aan de gestelde normen moet besloten kunnen worden tot bijstelling of
beëindiging van de fondsen, maar niet voordat de consequenties hiervan in
kaart zijn gebracht. De evaluatie is ook het moment om eventuele gewijzigde
maatschappelijke inzichten te betrekken bij de opdracht aan het fonds of bij een
besluit tot beëindiging.
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Het Brabant C Fonds is bedoeld als een impuls en heeft een kortlopend karakter.
Het fonds loopt van rechtswege af, tenzij Provinciale Staten anders besluiten. De
eerste tranche financiering van het fonds loopt tot en met 2018. Over een
eventuele tweede tranche zal PS besluiten op basis van een evaluatie in 2017.
Aanvullend op de evaluatie zal een inhoudelijk voorstel hiertoe worden
voorbereid.
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Daarnaast is door het college een aantal toezeggingen gedaan. Hier wordt bij
de toelichting op het betreffende fonds nader op ingegaan.
• Begrotingswijziging 07/16: Gedeputeerde Spierings zegt toe, bij de
evaluatie van het Energiefonds de kansen voor kleinschalige initiatieven
inzichtelijk te maken en PS hierover te informeren.
• Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017: PS informeren over de uitkomsten
van de evaluatie naar de investeringsfondsen, waaronder het GOB, en
pas daarna een besluit nemen over een eventuele aanpassing van
beleidskaders en financiering
• Themabijeenkomst economie en internationalisering, nav
Statenmededeling Breedbandfonds en aanleg glasvezel door MABIB:
Gedeputeerde Pauli zegt toe het Breedbandfonds te evalueren en medio
2017 met een voorstel te komen over de toekomst van het
Breedbandfonds Brabant
Eerste evaluatie legt accent op proces
Met deze evaluatie is toegewerkt naar een evaluatie-format dat elke vier jaar
toepasbaar is en de effecten van de fondsen in beeld brengt. Deze eerste
evaluatie heeft zich echter, relatief kort na de start van de fondsen, vooral
gericht op het proces van invoering en uitvoering van de fondsen en op de
voorwaarden voor effectiviteit van de fondsen. Zij richt zich in mindere mate op
de effecten (outcomes) van de fondsen. Het is dan ook belangrijk om de fondsen
de tijd te geven zich te bewijzen en uitsluitend bij zeer dringende aanleidingen
nu al wijzigingen aan te brengen bij de fondsen.
De onderzoeksvraag is als volgt opgesteld:

Het inzichtelijk maken van de voortgang, werkwijze, effectiviteit en efficiëntie van
de Brabantse investeringsfondsen sinds oprichting en het beoordelen van deze
fondsen als instrument om hun beoogde (maatschappelijke) doelen te halen.
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De evaluatie is opgebouwd op basis van zeven thema’s die per fonds
onderzocht zijn.
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Daarnaast zijn de resultaten van de analyse van de vijf fondsen ook gebruikt
voor een overkoepelende analyse van de vijf fondsen.
Parallel aan de voorliggende evaluatie heeft de Zuidelijk rekenkamer op
verzoek van PS onderzoek gedaan naar de informatievoorziening over de
fondsen door GS aan PS. Daartoe is gekeken naar de informatiestromen van de
fondsen aan GS en van GS aan PS. Daarbij zal de
rekenkamer in het bijzonder kijken naar informatie over (de mate van)
revolverendheid. Deze evaluatie ligt tegelijk met de GS evaluatie voor in PS.
Bevoegdheid
GS zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en uitwerken van deze evaluatie. U
ontvangt deze evaluatie in het kader van uw controlerende rol.
Kernboodschap

1. De fondsen voldoen aan de verwachtingen waarmee ze zijn ingesteld.
De eerste inhoudelijke resultaten variëren per fonds.et Het Innovatie- en
Energiefonds liggen qua prestaties op schema. Voor het Groen Ontwikkelfonds
geldt dat de resultaten achter blijven. Voor het Brabant C-fonds geldt dat de
resultaten numeriek op orde zijn, maar dat de nadruk nog op subsidie projecten
ligt. Bij het Breedbandfonds lijkt een marktpartij de doelstelling te gaan
realiseren, en dus kan/hoeft het fonds dit niet meer te doen. De echte impact
van de fondsen zal in de komende jaren duidelijk worden, maar de fondsen
lijken hun bijdrage aan de Brabantse maatschappelijke opgave te leveren.
Op het gebied van 1) maatschappelijke inbedding en 2) marktfalen voorzien de
fondsen nog steeds in een maatschappelijke behoefte. Voor het Innovatiefonds
en Energiefonds kan gesteld worden dat de fondsen voorzien in een lacune die
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private financiering laat bestaan. Bij het Breedbandfonds zijn mede onder
invloed van het fonds marktpartijen actief geworden en is marktfalen opgeheven.
Bij Brabant C is in beperkte mate sprake van en bij het Groenontwikkelfonds is
geen sprake van marktwerking. Daar geldt dat zonder overheidsfinanciering
geen gronden worden verworven en ingericht.
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Op het gebied van de multiplier en revolverendheid aan het einde van de
looptijd van de fondsen is, op het Breedbandfonds na, op dit moment nog geen
uitspraak te doen.
Na het instellingsbesluit is van de fondsen is veel aandacht gaan zitten in het
opzetten en inrichten van de beheersorganisaties van de fondsen conform de
voorwaarden zoals vooraf gesteld. De thema’s van het onderzoek die hier met
name betrekking op hebben zijn 3) Effectiviteit en rechtmatigheid, 5)
Governance en management en 7) Risicomanagement. Uit de thematische
analyse blijkt dat hier over de volle breedte voldoende tot goed wordt
gepresteerd.
De onderzoekers constateren terecht dat bij de 3 fondsen, beheerd door de
BOM (Innovatie,- Energie- en Breedbandfonds) geen separate jaarplannen bij
de provincie Noord-Brabant worden voorgelegd. Deze jaarplannen maken
onderdeel uit van het integrale activiteitenplan van de BOM. Separate
jaarplannen hebben hier naar onze mening geen meerwaarde. Ze maken
expliciet onderdeel uit van de jaarplannen van de BOM en worden als zodanig
dan ook besproken. Voor het Innovatiefonds geldt bijvoorbeeld dat de BOM
voor wat betreft de fondsen een één-loketfunctie hanteert. Afhankelijk van de
aanvraag wordt die bij het meest passende fonds ondergebracht. Hier is dus
vooral de onderlinge samenhang van belang. Ook voor het Energiefonds geldt
dat intern (bij de BOM) de verbinding wordt gemaakt met andere inspanningen
op het gebied van duurzame energie. Het integrale activiteitenplan van de
BOM wordt beoordeeld in het kader van de subsidieverlening BOM. Er worden
wel separate jaarverslagen gemaakt van de 3 fondsen en uiteraard wordt er wel
separaat en volgens afspraak aan uw staten gerapporteerd.

2. Er is ruimte voor verbetering
In de eerste evaluatie van de fondsen is bij ieder individueel fonds een aantal
punten aangegeven wat opgepakt zou kunnen worden ter verbetering van het
fonds.
Met betrekking tot 6) interactie met de stakeholders wordt geconstateerd dat
deze in het algemeen goed is, maar meer gestructureerd vormgegeven kan
worden ten behoeve van een betere aansluiting van de fondsen op de
stakeholders in het veld.
Ook verdient bij bijvoorbeeld het Brabant C fonds en GOB het opstellen of
aanpassen van de Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) nadere aandacht, zodat de
fondsen beter gemonitord kunnen worden. Voor het Brabant C fonds geldt
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verder dat het invulling geven aan de inspanningsverplichting met betrekking tot
revolverendheid in de sector nog aandacht verdient.
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fondsen/fondsorganisaties weinig tot geen uitwisseling van kennis en ervaring
plaatsvindt. Hier liggen kansen voor verbetering van de fondsen. Dit zal naar
aanleiding van de evaluatie georganiseerd worden.
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Deze punten worden in samenwerking met de fondsmanagers opgepakt en
uitgewerkt.

3. Brabant C komt uit de startblokken
Het Brabant C fonds is pas in 2015 van start gegaan en kent derhalve een korte
looptijd. In het eerste jaar heeft de focus gelegen op het inrichten van de
organisatie, het bekend maken van (de criteria en werkwijze van) het fonds en
het behandelen van de eerste projectaanvragen. In het tweede jaar is het
identificeren van nieuwe projecten en netwerkvorming actiever opgepakt.
Brabant C heeft als provinciaal fonds een meerwaarde ten opzichte van andere
instrumenten: het fonds richt zich op de top van de sector in plaats van het
'vullen van gaten' in de basisinfrastructuur, focust op duurzame verbetering van
het cultuursysteem en heeft een vernieuwende aanpak waarmee
ondernemerschap wordt gestimuleerd (criteria, pitches, stevige
aanvraagprocedure). Het fonds levert daarmee een bijdrage aan de doelen van
de cultuuragenda en vrijetijdsagenda van Brabant.
De beschikkingen uit het fonds blijven wat achter bij het beschikbare
fondsvermogen per jaar en betreffen met name klassieke subsidies. De gewenste
multiplier wordt ruimschoots behaald. In het kader van de
inspanningsverplichting om waar mogelijk revolverend te zijn, zet het fonds in de
voorfase van projectaanvragen actief in op het stimuleren van ondernemende
initiatieven. Daarnaast worden alle aanvragen na indiening getoetst op
ondernemerschap. Hiermee wordt een cultuurverandering in de sector
gestimuleerd gericht op verschuiving van subsidie gedreven naar waar mogelijk
leningen, garantstellingen en participaties. Wij onderschrijven de constatering
dat de looptijd van de eerste tranche te kort is om de gewenste
cultuurverandering te realiseren.
De governance en het management van Brabant C zijn efficiënt en effectief
ingericht binnen de gestelde voorwaarden. Ook het risicomanagement is stevig
ingericht.
Wij onderschrijven de verbeterpunten die voor Brabant C geformuleerd zijn,
zoals het verhogen van de inspanning om tot revolverendheid te komen en het
nader formuleren van KPI’s waarmee ook op langere termijn het functioneren
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van het fonds beter gevolgd kan worden. Wij pakken dit met de fondsmanager
op.
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Na een eerste pilotfase waarin drie lokale projecten gefinancierd zijn, is het
hoofdfonds open gesteld en is financiering toegezegd aan Mabib voor een
provinciebrede aanleg van breedband. Hiermee zou op termijn aan de
doelstelling van het fonds voldaan worden. Na ongeveer een half jaar is de
financiering van Mabib vervallen omdat zij een private instelling bereid had
gevonden alle aandelen in Mabib over te nemen en elders onder gunstiger
condities financiering verkregen kon worden. Hiermee wordt een groot deel van
het doel van het fonds buiten het fonds om gefinancierd en lijkt het marktfalen
weggenomen. Het fonds heeft hier aan bijgedragen door het aanjagen van
breedbandinitiatieven. Door de instelling van het fonds zijn private partijen en
financiële instellingen gaan bewegen en hebben zij hun tot dan toe passieve
opstelling ten aanzien van “witte gebieden” verlaten.
In onderling overleg hebben BOM en provincie besloten om het fonds
(voorlopig) niet meer open te stellen voor nieuwe aanvragen. De fondsstructuur
blijft wel bestaan voor het beheer van de drie lopende projecten.
Met het vervallen van de financiering aan Mabib en de hierbij behorende renteinkomsten zal het fonds niet nominaal revolverend zijn. Met de rente-inkomsten
van de drie pilots kunnen de kosten die gemaakt zijn in de opstartfase
(management, juridische advisering) maar beperkt worden terugverdiend.
De governance en het management van het Breedbandfonds zijn efficiënt en
effectief ingericht. Bij aanvang van het fonds is intensief met de provincie
overlegd over onder meer de opzet van het investeringsreglement. De
communicatie met het fondsmanagement en de opgestelde procedures werden
door aanvragers positief gewaardeerd.
Er is actief en adequaat gehandeld bij risico’s die zijn geïdentificeerd.

5. Het Energiefonds heeft zijn positie verworven en is klaar om massa te
maken.
Na een opstartperiode lijkt het Energiefonds er nu klaar voor om meer massa te
gaan creëren met betrekking tot de CO2 reductie. Op dit moment is bijna het
dubbele van de doelstelling voor 2016 gerealiseerd. Ook de beoogde multiplier
wordt ruimschoots behaald. Ook de overige KPI’s worden op dit moment
gehaald, maar deze resultaten mogen niet naar de toekomst worden
doorgetrokken. Het investeringsvolume blijft achter bij de planning doordat er
nog maar weinig grootschalige projecten zijn gerealiseerd. Het gecommitteerde
bedrag is echter fors hoger waardoor het fonds snel op haar doelstelling kan
komen.
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Datum

De maatschappelijke behoefte welke ten grondslag lag aan het fonds en welke
is opgetekend in het businessplan, bestaat nog steeds. Het fonds voorziet
daarmee nog steeds in een behoefte. Kapitaal, maar ook zeker de professionele
ondersteuning bij de totstandkoming van projecten draagt bij aan een versnelde
energietransitie. Stakeholders weten het fonds goed te vinden, maar de
samenwerking en kennisuitwisseling in het ecosysteem van het Energiefonds
kunnen nog verbeterd worden. In dit kader is het ook van belang om goed aan
te blijven sluiten op nationale en internationale initiatieven, zowel op financieel
als technisch terrein. Daarmee houdt het fonds ook in de toekomst zijn
meerwaarde.
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De onderzoekers concludeerden ook dat het soms moeilijk is om kleinere
projecten in de ontwikkeling te financieren. Veel aandacht gaat daarom uit naar
het creëren van partnerships die massa kunnen creëren door het bundelen van
kleinschalige initiatieven. Deze partnerships bieden mogelijkheden om aan
bewoners en bedrijven in Brabant totale ontzorgingconcepten aan te bieden.
Daarmee worden duurzame oplossingen voor een initiatiefnemer mogelijk,
waarbij hij/zij niet zelf hoeft te investeren, geen risico loopt en gegarandeerd
een lagere energierekening krijgt. Daarmee geeft het fonds invulling aan het
financieren van kleinere projecten, die op een andere manier heel moeilijk te
financieren zijn.
Inmiddels hebben we de BOM als onderdeel van het meerjarenplan opdracht
gegeven om projectontwikkelcapaciteit beschikbaar te stellen in aanvulling op
het energiefonds. Hier kunnen ook kleinere projecten gebruik van maken. Zie
hiervoor ook de Statenmededeling over het meerjarenplan van de BOM.
Daarnaast is onder trekkerschap van de BOM een tafel projectontwikkeling
opgericht onder de Brabantse Energie Alliantie.
De governance, het management en risicomanagement van het Energiefonds
zijn effectief en efficiënt en zijn conform de voorwaarden zoals gesteld door de
provincie ingericht en uitgevoerd. Door relatiemanagement en opbouw van een
netwerk gestructureerd op te bouwen wordt dit minder afhankelijk van de
fondsmanagers en investmentmanagers.
We onderschrijven de conclusies van de onderzoekers ten aanzien van het
Energiefonds bijna volledig. Op één punt hebben wij een andere visie. De
onderzoekers stellen dat de hoge rendementseisen voortkomen uit de provinciale
revolverendheidseisen. Echter de rendementseisen zijn gesteld om enerzijds
vreemd vermogen te kunnen aantrekken (multiplier). Banken zijn uit risicooverwegingen niet snel geneigd te investeren in projecten met minimale
rendementsverwachtingen. Anderzijds om succesvolle projecten te kunnen
verkopen en de provinciale middelen opnieuw te kunnen inzetten. Bij een te lage
rendementsverwachting wil de private sector het project niet of tegen een lager
dan het geïnvesteerde bedrag een project herfinancieren. Dat dit soms een
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spanning oplevert, vooral bij publieke partners, herkennen we wel. We blijven
hier ook over in gesprek met elkaar.
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In de eerste jaren van het GOB is door met name het GOB en de provincie veel
geïnvesteerd in het op kwalitatief goed niveau krijgen van de procedures,
investeringsvoorwaarden, subsidiebeschikkingen, inzet van benodigde expertise,
transparantie van financiële stromen, grondadministratie en het beperken van de
kwetsbaarheid van het GOB. Dit was voorwaardenscheppend om de uitvoering
van de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en de Ecologische
VerbindingsZones (EVZ’s) te realiseren. Ook zijn de kaders voor besluitvorming
van het GOB, zoals het investeringsreglement, meerdere malen bijgesteld op
basis van de eerste ervaringen van het GOB. Er wordt door de provincie nog
gewerkt aan de definitieve basiskaarten voor het NNB. Deze worden in 2017
opgeleverd.
De afronding van deze werkzaamheden zijn van belang voor een goede en
snelle toekenning van subsidie en om op alle KPI’s te kunnen rapporteren.
Het GOB hebben ongeveer tachtig projecten beschikt en deze projecten zijn in
uitvoering. Dit betreft 422 hectare. De totale resultaten voor de verwerving van
en inrichting van nieuwe natuur lopen desalniettemin achter op de verwachting
uit de oorspronkelijke business case. Op basis van het huidige tempo worden de
gewenste doelstellingen niet gehaald. Een belangrijke reden is dat de
belangrijkste uitvoerende partijen zoals terreinbeheerders en waterschappen hun
aandacht op de PAS richten (zie hieronder). Het GOB heeft in afstemming met
de provincie initiatieven genomen om het tempo te versnellen in samenwerking
met potentiële initiatiefnemers.
Eén van de maatregelen die is genomen, betreft het tijdelijk verhogen van het
subsidiepercentage van de Ecologische Verbindingszones, nl. van 50% naar
75%. U bent hierover geïnformeerd door middel van een Statenmededeling.
Het maatschappelijk belang en noodzaak van de doelen van het GOB, de
waarde van natuur in Brabant, mede als factor in het woon-, leef- en
vestigingsklimaat is onveranderd. De provincie heeft met het oog op het
realiseren van Europese doelstellingen de complexe Provinciale Aanpak Stikstof
(PAS)-gebieden (onderdeel van de Natura2000 gebieden) uit het fonds
gehaald. De provincie heeft besloten de gronden zelf te verwerven en in te
richten. De integrale uitvoering van de complexe PAS gebieden wordt
gecoördineerd door de manifestpartners. De focus op deze gebieden leidt er
mogelijk toe dat de oorspronkelijke partners die het provinciale deel van het
NNB kunnen realiseren de komende jaren hun prioriteiten bij de PAS moeten
leggen. Er is wel sprake van “nieuwe” partners, zoals gemeenten en bedrijven,
die naar verwachting meer aanvragen indienen dan tot nu toe.
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Het GOB en de werkeenheid waarin manifestpartners en de provincie actief zijn,
worden door externe stakeholders positief gewaardeerd. Zij herkennen dat met
een uitvoeringsorganisatie op afstand van de provincie de samenwerking op het
vlak van realisatie nieuwe natuur tussen partijen wordt bevorderd. Van de kant
van de provinciale organisatie wordt gewezen op efficiency-vraagstukken die
spelen rond besluitvorming over de kaders voor subsidieverlening, inzet van
capaciteit vanuit de provincie en verwerking van mutaties van gronden.
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Er vindt adequaat risicomanagement plaats.
De conclusie voor het GOB is dat het adequaat is ingericht, de governance en
risicomanagement volgens afspraak wordt uitgevoerd, maar de uitvoering van
de opdracht in een te traag tempo verloopt, met name vanwege de focus op de
PAS-gebieden.
Mede vanwege het verhogen van het subsidie-percentage van de EVZ’s en het
definitief vastleggen van de basiskaarten zal in het najaar van 2017 de
uitgangspunten van de businesscase worden geëvalueerd en waar nodig
worden bijgesteld. De uitkomsten hiervan zullen aan u worden voorgelegd.

7. Innovatiefonds ligt op koers
De resultaten van het Innovatiefonds liggen qua aantal leads, toegewezen
financieringen en geïnvesteerd vermogen op koers. De fonds-in-fonds
investeringen worden voortvarend uitgezet. De directe investeringen in het
onderliggende ontwikkelfonds en de zogenaamde fondsen in eigen beheer
blijven qua resultaat wat achter. Redenen hiervoor lijken te liggen in enerzijds de
kwaliteit van aanvragen die worden ingediend, anderzijds wordt het vereiste
rendement door ondernemers als hoog ervaren. Deze is echter gebaseerd op
Europese richtlijnen die mede in het kader van staatssteun zijn opgesteld. De
opslag wordt bepaald o.b.v. risicoclassificering van de onderneming. Bij preseed investeringen is dat zeer hoog.
Meest opvallende resultaat binnen het Innovatiefonds is de verkoop van de
deelneming in Acerta Pharma (Oss), ook op wereldschaal was dit financieel een
zeer succesvolle verkoop. Maatschappelijk gezien levert dit bedrijf, het
produceren van nieuwe kankermedicatie, een grote bijdrage aan de
doelstellingen van gezond ouder worden.
Het begeleiden van projecten in de totstandkoming van goede
investeringsplannen kan nog versterkt worden. De BOM overweegt om dit vanuit
het cluster Business Development verder op te pakken.
Maatschappelijk gezien is er nog steeds behoefte aan het fonds. De markt
waarin het Innovatiefonds zich bevindt is erg dynamisch en dient continue
gemonitord te worden om de aansluiting tussen regionale, nationale en
Europese instrumenten optimaal te houden. Beleid van de provincie richt zich
erop om een sluitende keten van financieringsmogelijkheden te maken voor het
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mkb waarbij in alle fase financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn. De
aansluiting op met name de fase voorafgaand aan de vroege fase
financieringen van het Innovatiefonds kan nog verder worden versterkt. Dat geldt
ook voor de aansluiting op de overig beschikbare instrumenten.
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De governance en management van het fonds worden conform de afspraken
uitgevoerd. Het risicomanagement is efficiënt en effectief en wordt zowel in de
staande organisatie van de BOM als via de besluitvorming met betrekking tot
individuele investeringen uitgevoerd.
Consequenties
1. Het Innovatie- en Energiefonds kunnen ongewijzigd voortgezet worden.
2. Brabant C:
Bij besluitvorming over Brabant C is afgesproken om de middelen in twee
tranches beschikbaar te stellen waarbij voor de tweede tranche €15 miljoen
beschikbaar zou komen na evaluatie in 2018. Deze evaluatie is naar voren
gehaald zodat hij mee kon lopen in de evaluatie van de andere fondsen
gefinancierd uit de Essent middelen. De tweede tranche was afhankelijk van de
evaluatie.
In het bestuursakkoord 2015-2019 hebben wij de intentie uitgesproken om de
middelen voor de tweede tranche (€ 15 miljoen) niet langer op voorhand
beschikbaar te houden. Wij hebben toen aangegeven dat Provinciale Staten
aan de hand van de tussenresultaten in 2017 zullen beoordelen of en zo ja met
welke middelen Brabant C wordt voortgezet. Gezien de positieve evaluatie
zullen wij Brabant C ook na 2018 continueren tot 2022. Daarmee sluiten we
ook aan bij de systematiek van de andere fondsen. Omdat de middelen op dit
moment nog niet zijn uitgeput zullen wij Brabant C een meerjarenplan vragen en
op basis waarvan wij in 2018 een besluit nemen over de financiële inzet van de
2e tranche.
3. Breedbandfonds:
In de statenmededeling Breedbandfonds en aanleg glasvezel door MABIB
hebben we u geïnformeerd dat het fonds gesloten is voor nieuwe investeringen.
In diezelfde statenmededeling hebben wij de toezegging gedaan om bij de
evaluatie van de fondsen, u te informeren over de toekomst van het breedband
fonds.
Het fonds blijft gesloten voor investeringen, maar we laten het fonds als juridisch
instrument vooralsnog in stand om de overige participaties in het fonds te
beheren. We monitoren de ontwikkelingen in de markt. We zien daarin
vergaande intenties om met de aanleg te starten en dit zal voor de zomer
moeten leiden tot de daadwerkelijke start in verschillende gemeenten. Daarmee
is het te vroeg om gefundeerd de conclusie te kunnen trekken dat de markt de
aanleg van breedband daadwerkelijk overneemt. Het kost immers tijd om van
intentie tot realisatie te komen.
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Datum

Naast monitoren ondersteunt de provincie gemeenten bij ontwikkelen van
activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot de aanleg van Breedband in
gemeenten. Zo organiseren wij op 9 maart een masterclass breedband over het
omgaan met leges en vergunningen (met name graafdiepte). Ook doen we
samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) een oproep aan
gemeenten om belemmeringen omtrent graafdieptes en legeskosten weg te
nemen en stellen gemeenten voor een pilot te starten om te laten zien hoe in de
praktijk hier mee kan worden omgegaan.
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Tot slot voert de provincie een verkenning uit naar digitalisering, de kansen voor
Brabant en de rol van de provincie hierin. We zien daarin digitalisering als
ontwikkeling die op ons afkomt en ons gaat helpen in tal van maatschappelijke
vragen als slimme mobiliteit, gezond, veiligheid en energie. We willen de
verkenning digitalisering, de monitoring van marktontwikkelingen en de
ervaringen met gemeenten in 1 integraal dossier aanbieden en verwachten u dit
begin 2018 te kunnen aanbieden.
4. GOB:
Aan de hand van de basiskaarten en de registratie van gronden wordt de
opgave en de realisaties door andere partijen in het Natuurnetwerk opnieuw
geijkt in het kader van de Evaluatie BRUG. De aanscherping van de opgave en
de benodigde middelen voor de nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant
zal leiden tot een herijking van de businesscase GOB. Ook het uitsluiten van de
complexe PAS gebieden voor het GOB wordt daarin meegenomen evenals een
analyse waarom prestaties achterblijven en hoe kan worden bijgestuurd om
resultaten alsnog te behalen. Deze zal ook aan uw staten worden voorgelegd.
Europese en internationale zaken
Bij de uitvoering van de fondsen wordt in het kader van cofinanciering of
partnerships ook altijd gekeken naar Europese fondsen en partners.
Communicatie
De infographics van de individuele fondsen worden via www.brabant.nl en de
websites van de fondsen zelf.
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Vervolg
Voor het Breedbandfonds, Brabant C en het GOB volgen het komende jaar nog
een aantal dossiers
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A.H.A.M. Derks, (073) 681 22 75,
aderks@brabant.nl, cluster Projecten en Vastgoed van eenheid Algemeen
Directeur.
Opdrachtnemer: mevrouw J.P.M. van der Ham, (073) 680 85 46,
jvdham@brabant.nl, afd. Econ. Zaken en Verbonden Partijen van cluster
Economie en Internationalisering.
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