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Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten
IJkpunt
1.

Investeringsvoorstellen uit de 3e tranche
dienen zoveel als mogelijk op meerdere
van de volgende maatschappelijke
opgaven een maatschappelijk effect te
sorteren:
-

Vergroten van de veerkracht van onze
arbeidsmarkt;

-

Circulair maken van onze economie;

-

Verduurzamen van onze landbouw;

-

Verminderen van de afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen;

-

Organisatie van slim en duurzaam
vervoer;

-

Inspelen op sociale veerkracht;

-

Vergroten van de vitaliteit van onze
natuur en landschappen.

2.

Investeringsvoorstellen zijn aantoonbaar
structuurversterkend voor een (of meerdere)
onderscheidende kwaliteiten van Brabant.

3.

Investeringsvoorstellen zijn een aanvulling
op het reguliere beleid; het gaat om
duurzame lange termijn investeringen.

4.

Het dient te gaan om een daadwerkelijke
extra investeringsimpuls: de investeringen
dienen niet in de plaats te komen van
andere middelen (geen tekorten in lopende
exploitatie opvullen).

5.

Voorstellen hebben een aantoonbaar
multipliereffect, prikkelen tot investeringen
van derden en leiden tot maatschappelijke
effecten in tenminste één van de genoemde
domeinen.

6.

Voorstellen betreffen niet (eenmalige)
consumptieve bestedingen, maar dragen bij
aan duurzame investeringen (én
investeringsrelaties), met waar mogelijk
en/of kansrijk een revolverend karakter.

7.

Daar waar economische waarde ontstaat
(of wordt toegevoegd) wordt in ieder geval
geparticipeerd en niet gesubsidieerd. Elk
voorstel gaat gepaard met een ‘exitstrategie’ om provinciaal vermogen weer

Voldoet

Toelichting bij gedeeltelijk / niet voldoen

vrij te krijgen.
8.

Investeringsvoorstellen moeten zijn
afgestemd met de gemeentelijke, rijks- of
Europese agenda. Een optimale benutting
van Europese en rijksmiddelen
(beredeneerd vanuit de Brabantse
opgaven) is daarbij een belangrijke
overweging.

9.

Investeringsvoorstellen (kunnen) worden
ontwikkeld of uitgevoerd door inzet van
ontwikkel- of uitvoeringsvermogen van
buiten. Daar waar mogelijk zal gebruik
worden gemaakt van initiatieven vanuit de
regio of die kunnen rekenen op draagvlak
in de regio, calls for proposals, ontwerpwedstrijden en partnerschappen voor de
ontwikkeling van investeringsprojecten.
Buitenlandse voorbeelden leren dat
uitvoering van omvangrijke innovatieprogramma’s veelal gebeurt door zelfstandige organisaties, ontwikkelmaatschappijen of publieke holdings. Het
voordeel van op een dergelijke manier op
afstand zetten is dat op onderdelen meer
professionaliteit en uitvoeringskracht
beschikbaar is. De provinciale organisatie
kan zich hierdoor richten op regie en
monitoren van doelbereik en maatschappelijk effecten.

