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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
In de nieuwe MKB-Samenwerkingsagenda is o.a. afgesproken dat de regeling
MKB innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling) in 2019 wordt voortgezet
(zie Statenmededeling 4403489). Via deze begrotingswijziging wordt aan uw
Staten gevraagd middelen voor de regeling in de begroting 2019 te reserveren.
GS kan begin 2019 de definitieve regeling 2019 vaststellen en openstellen.
Het voorstel
1. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten ad
€ 6.550.000 in de meerjarenraming 2019 t/m 2022.
Voor € 3.050.000 te dekken uit de middelen die Brabant ontvangt van
ministerie Economische Zaken en Klimaat en voor € 3.500.000 te
dekken uit de reserve investeringsmiddelen uit de 3 e tranche
investeringsagenda. Deze wijziging te betrekken bij de slotwijziging.

Aanleiding
Met het vaststellen van de nieuwe MKB-Samenwerkingsagenda hebben de
betrokken partijen (ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies,
topsectoren en MKB-Nederland) uitgesproken de MIT-regeling in 2019 voort te
willen zetten, en in 2020 de verdere aanpassingen richting de maatschappelijke
uitdagingen door te voeren.
In de conceptbegroting 2019 hebben wij de te leveren prestaties al opgenomen
maar, in afwachting van het nieuwe Rijksbeleid, onze financiering nog niet
ingevuld. Dit dossier is daartoe het dekkingsvoorstel.

De cofinancieringsbijdrage van EZK komt beschikbaar via het provinciefonds,
net als in eerdere jaren, en moet door uw Staten worden bestemd voor het MIT.
De bedragen in de beide onderdelen van de begrotingswijziging zijn om de
volgende reden niet gelijk. Aan de voorkant is een provinciale verdeling
Brabant/Limburg/Zeeland overeengekomen van € 3,05/€ 1,5/€ 0,9 mln. EZK
stelt een gelijk bedrag aan cofinanciering via elk van de provincies beschikbaar,
waarmee uiteindelijk alle gehonoreerde projecten voor 50% worden
gefinancierd. De provincies financieren hun eigen deel uiteindelijk naar rato van
de herkomst van het MKB. Omdat de benutting door het Brabantse MKB in de
afgelopen jaren groter was dan de verwachting aan de voorkant, wordt een
bedrag van € 3,5 mln. gereserveerd.

Bevoegdheid
Het vaststellen van de provinciale begroting is een bevoegdheid van PS in het
kader van haar budgetrecht.

Doel
Met de middelen wordt ook in 2019 de MIT-Zuid-regeling uitgevoerd.
Uitgebreide informatie is gegeven in Statenmededeling, C2229251/4403489.

Te behalen KPI
In bijlage 2 is informatie opgenomen over de KPI die is verbonden met de
regeling, nl. een verwacht aantal R&D-projecten (25-30) en het verwachte
aantal deelnemende Brabantse bedrijven (ca. 50). Deze KPI wordt in de
begroting 2019 opgenomen, in afwachting van de financiering. Daarnaast
wordt verwacht dat een honderdtal haalbaarheidsprojecten wordt uitgevoerd.

Argumenten

1. Een bedrag van € 3,5 mln. uit de 3e tranche Investeringsagenda bestemmen
voor de MIT-Zuid-regeling 2019.
1.1.
Er zijn in de begroting 2019 geen middelen beschikbaar voor dekking
van de Brabantse cofinanciering, de middelen voor de Investeringsagenda
zijn nog niet volledig uitgeput.
De doelen en voorwaarden van de MIT-regeling passen binnen de
1.2.
doelen en voorwaarden van de Investeringsagenda.
Er zijn geen structurele middelen in de begroting opgenomen voor de MITregeling. Conform de aanpak in 2018 wordt voorgesteld de middelen voor MITZuid 2019 te onttrekken aan de reserve 3e tranche Investeringsagenda.
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Voor dit besluit is geen nadere analyse gemaakt conform de financiële
afwegingsladder, omdat bronnen als de immunisatieportefeuille of het
Ontwikkelbedrijf hier niet van toepassing zijn, en geen middelen uit de algemene
middelen worden gevraagd. Voor de inzet van middelen uit de Investeringsagenda zijn in bijlage 3 voor de MIT-regeling de ijkpunten doorlopen. De
doelstelling van het MIT: innovatiebevordering bij het MKB, past als structuurversterkende maatregel voor de Brabantse economie goed bij de kaders van de
Investeringsagenda. De argumentatie vertoont grote gelijkenis met die voor de
cofinanciering van Europese programma’s en de (met het MIT complementaire)
MKB-R&D-activiteiten die via die programma’s worden ondersteund.

2. De bijdrage die Brabant ontvangt van EZK, zijnde € 3,05 mln. voor 2019,
bestemmen voor de MIT-Zuid-regeling.
2.1.
De bijdrage van EZK voor MIT 2019 komt binnen via het
provinciefonds, verdeeld over de jaren 2019-2021. PS moet deze middelen
formeel bestemmen voor cofinanciering van de MIT-Zuid regeling.
Dit is, net als in eerdere jaren, een technische begrotingswijziging, die
2.2.
budgetneutraal is voor de provincie.

Kanttekeningen

1. De financiering van MIT beperkt andere financieringsmogelijkheden.
1.1.
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat concrete plannen of
voornemens niet kunnen worden uitgevoerd.
Onderbouwing:
1.
1.1.
Er is binnen het beleidsveld een inventarisatie gedaan of er nog
belangrijke projecten in de pijplijn zitten die een beroep kunnen gaan doen
op deze middelen. Dat bleek niet het geval.

Financiën
De begrotingswijziging MIT Zuid 2019 gaat in totaal om € 6,55 mln. Dit bestaat
uit € 3,5 mln. provinciale cofinancieringsmiddelen te dekken uit de reserve 3 e
tranche investeringsagenda en € 3,05 mln. die Brabant ontvangt van EZK. Van
de middelen die Brabant ontvangt van EZK wordt in de jaren 2020-2021 €
115.000,- ontvangen dat wordt verwerkt in de meerjarenraming (zie bijlage 1).

Europese en internationale zaken
De MIT-regeling en de MKB-regelingen in het OPZuid en Interreg worden
complementair vormgegeven. De MIT-regeling kan worden gezien als
‘basisregeling’ voor haalbaarheidsonderzoeken en voor binnenlandse, primair
regionale R&D-samenwerkingsprojecten.
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Planning
De details voor de MIT-regeling 2019 worden in de komende maanden nader
uitgewerkt door de betrokken overheden. Op basis van de middelen die PS
reserveren, stellen GS rond februari 2019 de MIT-Zuid-regeling 2019 vast,
parallel met Limburg en Zeeland. Zodat de regeling rond 1 maart gepubliceerd
kan worden. Het onderdeel Haalbaarheidsprojecten, dat wordt afgewerkt op
volgorde van binnenkomst, wordt naar verwachting opengesteld medio april
2019. De R&D-tender sluit begin september 2019, kort na alle vakanties.

Bijlagen
Bijlage 1 Financiële wijzigingen begroting
Bijlage 2 Inhoudelijke wijzigingen begroting
Bijlage 3 Toetsing ijkpunten Essent Investeringsagenda

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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