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In het kader van de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next 

Economy is er in onderlinge afstemming met uw ministerie en de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH) gewerkt aan een voorstel voor de samenwerking aan het IPC-experiment Zuid-

Holland. Hierbij vraag ik u onderstaande afspraken met betrekking tot het IPC-experiment Zuid-

Holland 2017 te bevestigen. 

Het voorstel is gebaseerd op gemaakte afspraken tussen uw ministerie, provincie Zuid-Holland 

en de MRDH om in 2017 gezamenlijk ervaring op te doen met een regionale variant van de IPC 

door middel van een experiment. In dit experiment zullen IPC-aanvragen vanuit Zuid-Holland 

worden ondersteund die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. De verwachting is dat 

het IPC-experiment kan bijdragen aan het versterken van het innovatief ondernemerschap op 

terreinen, zoals robotisering, 3D printing (additive manufacturing), big data, sensortechnologie, 

blockchain en advanced manufacturing. Deze onderwerpen zijn erg relevant in de transitie van de 

regio naar een toekomstbestendige economie. Bovendien kan het IPC ook bijdragen aan een 

betere aansluiting van het MKB op de regionale fieldlabs.

Dit experiment wordt juridisch vormgegeven door een aparte regionale paragraaf op te nemen in 

de bestaande landelijke IPC-regeling, voorzien van een apart subsidieplafond voor de regionale 

IPC-projecten in Zuid-Holland. Voor de uitvoering van de afspraken met betrekking tot het IPC-

experiment is afgesproken dat uw ministerie, de provincie Zuid-Holland en de MRDH elk € 0,5

miljoen beschikbaar stellen (totaal € 1,5 miljoen). Uw ministerie heeft aangegeven dat de 

publicatie en openstelling van de regeling voor dit experiment mee zal lopen met de openstelling 

van de landelijke IPC-regeling 2017. Verwachting is dat de regeling eind mei2017 gepubliceerd 

kan worden en begin september 2017 opengesteld.

In bijlage 1 zijn de afspraken opgenomen betreffende het IPC-experiment Zuid-Holland. Graag 

ontvangen wij van u een schriftelijke bevestiging dat u kunt instemmen met deze afspraken.  
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Wij beschouwen dit IPC-experiment als een mooi voorbeeld van onze samenwerking, waarin wij 

onze inspanningen voor de regionale en landelijke economie aan elkaar verknopen. 

Wij zien uit naar een succesvolle uitvoering van het IPC-experiment.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Afspraken betreffende IPC-experiment Zuid-Holland

Afschrift aan:

Wethouder drs. S. Bruines, Gemeente Den Haag, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag, Wethouder F. Forster MSc, Gemeente Delft, 

Postbus 78, 2600 ME Delft, Dhr. Lucas Vokurka, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Postbus 66, 2501 CB Den Haag
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Bijlage 1

Afspraken betreffende IPC-experiment Zuid-Holland (onder voorbehoud van vaststelling van de 

subsidieregeling door de Minister)

 Binnen de landelijke IPC-regeling zal het ministerie van Economische Zaken (EZ) een 

regionale module/paragraaf opnemen, gericht op het ondersteunen van IPC-aanvragen van 

bedrijven uit Zuid-Holland die voldoen aan nader omschreven 

innovatiethema’s/technologiedomeinen die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy;

 Er geldt een apart vastgesteld subsidieplafond voor deze regionale aanvragen, ten bedrage 

van maximaal € 1,5 miljoen (minus de uitvoeringskosten);

 Provincie Zuid-Holland, EZ en MRDH stellen voor dit experiment elk € 0,5 miljoen 

beschikbaar (totaal € 1,5 miljoen); de overheveling van regionale middelen (€1 miljoen) naar 

EZ zal in 2 tranches plaatsvinden (80% voor september 2017, restant in oktober 2017);

 Uitvoering vindt plaats door RVO, waarbij de uitvoeringskosten (max. 6,5%) in mindering 

zullen worden gebracht op het gezamenlijke beleidsbudget van € 1,5 miljoen; de eventuele 

kosten voor bezwaar en beroep komen voor rekening van EZ.

 Op grond van het IPC-experiment zullen een aantal aanvullende voorwaarden in de IPC-

regeling worden opgenomen, die specifiek gelden voor de regionale module (zoals voldoen 

aan bepaalde innovatiethema’s/technologiedomeinen, samenwerking met fieldlabs en 

evaluatiebepalingen). Daarnaast gelden de reguliere IPC-voorwaarden;

 Tevens is er sprake van het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in, dat aanvragen die in 

aanmerking kunnen komen voor de regionale module, niet in aanmerking komen voor 

subsidie uit de landelijke IPC-module. Omgekeerd geldt dat Zuid-Hollandse aanvragen, die 

zich niet kwalificeren voor deze specifieke regionale module, mee kunnen doen in de 

landelijke IPC-regeling;

 Vastgelegd wordt dat minimaal de helft van de deelnemers in het IPC-project in de provincie 

Zuid-Holland gevestigd is;

 In de communicatie en publiciteit zal duidelijk gemaakt worden dat er sprake is van 

gezamenlijke (financiële) inzet en uitvoering door EZ, provincie Zuid-Holland en MRDH;

 RVO zal projectsamenvattingen aan EZ, provincie Zuid-Holland en MRDH beschikbaar 

stellen;

 Na afloop van het experiment zal een gezamenlijke evaluatie worden uitgevoerd, waarbij 

gekeken zal worden naar o.a. de effecten en bereikte resultaten, evenals financiële, 

uitvoeringstechnische en juridische punten.
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