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Onderwerp:
IPC-experiment Zuid-Holland 2017
Publiekssamenvatting:
De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het ministerie van
Economische Zaken stellen 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Zuid-Hollandse MKB-ers die
gezamenlijk een innovatieproject willen starten. Daarmee geven de partijen een impuls aan de
transitie naar een nieuwe economie, en leveren zij een bijdrage aan het toekomstbestendig
maken van de sterke regionale sectoren zoals de tuinbouw en de maritieme sector. De 1,5
miljoen euro komt beschikbaar via een regionale variant van de InnovatiePrestatieContracten
(IPC), al bekend als een landelijke regeling van het ministerie. Deze regionale variant – die als
experiment in Zuid-Holland start – richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan de transitie
naar de Next Economy. Zo kunnen groepen MKB-ers die zich bezighouden met robotisering, big
data en sensortechnologie een aanvraag doen.
Advies:
1. Vast te stellen de afspraken betreffende het IPC-experiment Zuid-Holland, onder voorbehoud
van vaststelling van de betreffende IPC-experiment paragraaf van de IPC-regeling door de
minister van Economische Zaken en welke als bijlage bij de onder 2 vast te stellen brief is
opgenomen;
2. Vast te stellen de brief aan het ministerie van Economische Zaken, waarbij wordt bevestigd
dat de provincie Zuid-Holland € 0,5 miljoen Euro beschikbaar stelt en afspraken worden gemaakt
over de samenwerking inzake het IPC-experiment Zuid-Holland;

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij Provinciale Staten worden
geïnformeerd over het IPC-experiment;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting en het persbericht met betrekking tot de afspraken
betreffende het IPC-experiment Zuid-Holland.
Besluit GS:
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Bijlagen

-

GS brief - IPC-experiment Zuid-Holland - DOS-2017-0004342
GS brief aan PS IPCexperiment ZH
Persbericht IPC experiment ZH vs 2

1 Toelichting voor het College
Sinds eind 2014 werken de minister van Economische Zaken, provincies, MKB-Nederland en de
Topsectoren samen aan de uitvoering van de MKB-samenwerkingsagenda. In deze agenda
hebben de partijen afspraken gemaakt over samenwerking en afstemming bij de inzet van
innovatie-instrumenten en dienstverlening richting MKB. Door synergie tussen innovatieinstrumenten op regionaal en nationaal (bedrijven- en topsectorenbeleid) niveau wordt het
innovatieve MKB beter ondersteund, worden instrumenten transparanter en toegankelijker en
kunnen kansrijke bedrijven en innovaties beter doorgroeien naar nationaal of internationaal
niveau. Een voorbeeld van een gezamenlijk instrument van provincie Zuid-Holland en het
ministerie van Economische Zaken is de MIT Zuid-Holland.
Begin vorig jaar zijn ministerie van Economische Zaken, provincie Zuid Holland en de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag ambtelijk het gesprek aangegaan om te kijken hoe
lopende trajecten binnen het Regionaal Investeringsprogramma en rijksbeleid elkaar wederzijds
kunnen versterken. Vanuit die gedachtewisseling ontstond het idee nader te onderzoeken of het
IPC-instrument voor de regio van meerwaarde kan zijn in de ontwikkeling en ondersteuning van
ondernemersinitiatieven en bij de aanhaking van het MKB bij fieldlabs binnen de regio. Door
middel van enkele bijeenkomsten met o.a. de projectleiders van de fieldlabs, Innovation Quarter
en RVO (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken) is verkend of en
waar concrete mogelijkheden liggen. Conclusie is dat er sprake is van inhoudelijke meerwaarde
van de inzet van het IPC-instrument in Zuid-Holland.
IPC-instrument
Het bestaande IPC-instrument van het ministerie van Economische Zaken is een laagdrempelig
en door ondernemers zeer gewaardeerd instrument om ondernemersgroepen te ondersteunen bij
het ontwikkelen en uitvoeren van innovaties. In een IPC-project voeren 10 tot 20 MKB-ers
collectieve en individuele innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder, dit kan
bijvoorbeeld een brancheorganisatie zijn. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan
centraal in het tweejarige IPC-project. Er wordt 35 procent subsidie verleend per MKB-er, met een
maximum van 25.000 euro per MKB-er. De aanvragen voor de IPC-subsidie worden in
behandeling genomen door het ministerie van Economische Zaken (RVO).
IPC-experiment Zuid-Holland
Het IPC-experiment Zuid-Holland 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 de provincie Zuid-Holland,
het ministerie van Economische Zaken en de MRDH elk € 0,5 miljoen beschikbaar stellen (totaal
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€ 1,5 miljoen).
Het IPC-experiment Zuid-Holland zal gericht zijn op de transitie naar de Next Economy. Het gaat
met name om het inzetten van innovatief ondernemerschap op gebieden zoals robotisering, 3D
printing (additive manufacturing), big data, sensortechnologie, blockchain en advanced
manufacturing voor bestaande sterke sectoren in Zuid-Holland zoals onder andere de tuinbouw,
de watersector of de medische sector. Technologieën, die erg relevant zijn in de transitie van de
regio naar een toekomstbestendige economie. Ook fieldlabs in Zuid-Holland ondersteunen
bedrijven en kennisinstellingen bij het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van nieuwe
technologieën, producten en innovaties. Het doel en karakter van het IPC-instrument sluit hierop
goed aan. In het kader van het Regionaal Investeringsprogramma zijn vijftien fieldlabs bijeen
gebracht in een regionaal netwerk. Deze regionale fieldlabinfrastructuur wordt ondersteund door
een kernteam van provincie Zuid Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
InnovationQuarter en TNO. Het betreft fieldlabs, zoals de Green Village, de
Duurzaamheidsfabriek en de Big Data Innovation Hub. Doel van het IPC-experiment is dan ook
om het MKB beter gebruik te laten maken van de kennis, expertise en faciliteiten van de fieldlabs
en om nieuwe cross-sectorale ondernemersnetwerken tot stand te brengen. Geconstateerd is dat
de voorfase extra aandacht behoeft: ondernemers bij elkaar brengen, in groepen innovatievragen
identificeren en hiermee aan de slag gaan en verspreiding van kennis. Het IPC-instrument is
hiervoor zeer geschikt. Ook Innovation Quarter zal bijdragen aan het totstandbrengen van de
ondernemersnetwerken.
In de IPC-regeling is opgenomen dat minimaal de helft van de samenwerkende MKB-bedrijven in
Zuid-Holland gevestigd moeten zijn en dat de IPC uitgevoerd moet worden in samenwerking met
een fieldlab. Als bedrijven buiten Zuid-Holland meedoen is dit om het cluster (bedrijven en
fieldlabs) in Zuid-Holland te versterken en zo een bijdrage te leveren aan de regionale economie
in Zuid-Holland. Dit is ook het geval bij de MIT-regeling. Hier moet minimaal de helft van de
kosten van het project in Zuid-Holland worden gemaakt. Tevens is het zo dat de provincie in het
geval van de IPC eenderde van de subsidie voor haar rekening neemt. Het overige deel wordt
door het ministerie van Economische Zaken en de MRDH bekostigd.
Financieel en fiscaal kader
Voor de inzet van € 500.000,00 voor het IPC-experiment in 2017 is dekking gevonden in de
Begroting 2017, programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, Doel 3.1 een groeiende, duurzame
en innovatieve economie.
De uitvoeringskosten van RVO van max. 6,5% van de totale kosten, zullen in mindering worden
gebracht op het gezamenlijke beleidsbudget van € 1,5 miljoen. Eventuele kosten van bezwaar en
beroep komen voor rekening van ministerie van Economische Zaken. De bijdrage van ZuidHolland wordt in 2 tranches beschikbaar gesteld (september en oktober 2017). Er is geen sprake
van financiële risico’s.

2 Proces
Al geruime tijd zijn ministerie van Economische Zaken, provincie en MRDH bezig met de
voorbereiding van het Zuid-Hollandse IPC-experiment. In januari 2017 hebben directeur-generaal
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Bedrijfsleven & Innovatie Leeftink van ministerie van Economische Zaken en gedeputeerde
Economische Zaken Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland uitgesproken zich in te willen
zetten voor het experiment en hier € 500.000 voor beschikbaar te willen stellen. Ook de MRDH
wil € 500.000 voor de samenwerking aan dit experiment ter beschikking stellen. 25 april 2017
heeft directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie een mail aan de gedeputeerde Economische
Zaken gestuurd met de afspraken aangaande het Zuid-Hollandse IPC-experiment, onder
voorbehoud van instemming door de minister van Economische Zaken. Eind mei zal het
ministerie van Economische Zaken de regeling publiceren in de Staatscourant en begin
september zal deze opengesteld worden.

3 Communicatiestrategie
Communicatie vindt gezamenlijk met MRDH en het ministerie van Economische Zaken plaats. Bij
publicatie van de regeling door het ministerie van Economische Zaken brengen we een
persbericht uit en vragen we ook partners, bijvoorbeeld IQ, het bericht te plaatsen. In juni 2017 zal
er een regionale voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met het ministerie van Economische
Zaken worden gepland, hier zullen we ook over communiceren. Er zal een persmoment,
waarschijnlijk met de minister, worden gekozen na de eerste subsidietoekenning aan een IPCproject (oktober/ november 2017). Er zal in de communicatie na de toekenning van de subsidie
aandacht worden besteed aan de concrete IPC-projecten.
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