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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-605018132 (DOS-2015-

0007775)

Contact

drs. J.C. Spapens

070 – 441 82 67

jc.spapens@pzh.nl

Onderwerp:

Overeenkomst met de Europese Investeringsbank over de opzet van een regionaal 

investeringsplatform

Publiekssamenvatting:

Bij de realisatie van projecten uit het regionaal investeringsprogramma wordt steeds vaker 

gezocht naar een mix van Europese financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) en 

Europese subsidies. Om de regionale projecten gericht aan deze bronnen te kunnen koppelen 

wordt de komende zes maanden samengewerkt tussen de stad Den Haag, de stad Rotterdam, 

de provincie Zuid-Holland en de EIB aan het opzetten van en regionaal investeringsplatform 

(European Investment Advisory Hub). Doel is een aantal concrete regionale investeringsprojecten 

te identificeren en uit te werken in concrete te financieren proposities.

Advies:

1. Aan te gaan  de "Advisory Agreement concerning the European Investment Advisory Hub" 

met de gemeenten Rotterdam, Den Haag, en de Europese Investeringsbank, inhoudende

afspraken over en de voorwaarden waaronder de Europese Investeringsbank zal adviseren 

over en ondersteunen bij het identificeren van regionale investeringsprojecten en het 

uitwerken hiervan in te financieren proposities in het kader van de Roadmap Next Economy 

investment strategy;

2. In te zetten op inhoudelijke aanpassing van de volgende artikelen ten gunste van de stad 

Rotterdam, de stad Den Haag en de provincie, waarbij aanpassing geen voorwaarde is voor 

het aangaan van de “Advisory Agreement concerning the European Investment Advisory 

Hub”:

- artikel 6.3: Opnemen van een definitie van het begrip “new materials” en het overeenkomen 

van een gedeeld intellectueel eigendom voor in gezamenlijkheid ontwikkelde nieuwe 

producten;

- artikel 8.3: Verhoging van het maximale bedrag waarvoor de Europese Bank aansprakelijk 

kan worden gesteld;

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. J.C. Spapens Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Brandsma, WJM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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- artikel 8.4: Opnemen van een gelijk bedrag als bedoeld artikel 8.3 waarvoor de stad 

Rotterdam, de stad Den Haag en de provincie Zuid-Holland aansprakelijk kunnen worden 

gesteld door de Europese Investeringsbank; 

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de Overeenkomst met de Europese 

Investeringsbank over de opzet van een regionaal investeringsplatform.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan drs. J.H.

de Baas, Provinciesecretaris, om de Advisory Agreement met de Europese Investeringsbank, de 

gemeente Rotterdan en de gemeente Den Haag over de opzet van een regionaal 

investeringsplatform, namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen, al dan niet na 

aanpassing ten gunste van de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de provincie 

Zuid-Holland van de artikelen 6.3, 8.3 en 8.4 overeenkomstig het advies onder 2.

Besluit GS:
Vastgesteld conform  advies.

Bijlagen:

Bijlage 1 Draft Advisory Agreement No 0367 European Investment Advisory Hub

Bijlage 2 Scope voor het op te zetten regionale investeringsplatform

Bijlage 3 Machtigingsformulier CdK
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1 Toelichting voor het College

Onderdeel van het investerend vermogen van steden en regio’s is het optimaal benutten van 

Europese en private middelen ten behoeve van projecten en initiatieven van bedrijven, 

instellingen en overheid. Ter ondersteuning hiervan heeft de Europese Commissie recent het 

instrument Investment Platform geïntroduceerd. Met het aangaan van de overeenkomst wordt 

een proces van zes maanden gestart met de Europese Investeringsbank (EIB) om de 

haalbaarheid van een dergelijk Investment Platform voor de regio te onderzoeken. 

Dit initiatief is ontstaan uit gesprekken met Eurocommissaris Sefcovic in het kader van de 

Roadmap Next Economy (RNE). Met de partijen in de regio is afgesproken om dit initiatief te 

verbinden aan de activiteiten in het kader van het regionale investeringsprogramma. Om de 

koppeling met projecten uit het investeringsprogramma en de RNE te kunnen organiseren wordt 

de komende zes maanden met de EIB gewerkt aan het opzetten van een zogenaamd European 

Investment Advisory HUB (regionaal investeringsplatform). Met het ondertekenen van de 

overeenkomst committeren wij ons aan de uitvoering van de volgende activiteiten:

- Het vaststellen van de financieringsbehoeftes van een aantal projecten. Deze projecten 
moeten zowel concreet als representatief zijn;

- Het vaststellen van het marktfalen bij de financiering van deze projecten en de 
toegevoegde waarde van een investeringsplatform;

- Het voorstellen van een governance voor het platform;

- Beschikbare financieringsbronnen lokaal, nationaal en internationaal, publiek en privaat 
te identificeren en te koppelen;

- Het selecteren van een aantal concreet uit te werken projecten in een 
financieringsvoorstel;

- Een implementatieplan voor een vervolg te maken.

Met dit traject bundelen de partijen in de regio de krachten om dit investeringsplatform te 

realiseren (zie bijlage 2 met beschrijving van de scope van het platform). Door hierbij naast de 

stad Rotterdam en de stad Den Haag als medeondertekenaar een leidende rol te nemen kan de 

provincie er voor zorgen dat het platform een rol gaat spelen voor het hele grondgebied van de 

provincie (en niet alleen de MRDH) en voor het gehele regionale investeringsprogramma (en niet 

alleen de Roadmap Next Economy die aan de basis van dit initiatief staat).

Het traject sluit aan op de activiteiten in het kader van het regionaal investeringsprogramma. Het 

speelt in op de noodzaak om als regio de capaciteiten die nodig zijn om projecten in de vorm van 

“business cases” te ontwikkelen en gefinancierd te krijgen te versterken.

Over de overeenkomst bestaat op ambtelijk niveau overeenstemming met de EIB behoudens de 

artikelen 6.3, 8.3. en 8.4. 

Artikel 6.3 bepaalt dat het intellectueel eigendom van zogenaamde ‘new materials’ die worden 

opgeleverd door de EIB bij haar berust. Niet duidelijk is wat onder ‘new materials’ wordt verstaan, 

zodat overeenstemming over een definitie van dit begrip wenselijk is. Daarnaast is het wenselijk 
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dat er een gedeeld intellectueel eigendom zal bestaan voor in gezamenlijkheid ontwikkelde ‘new 

materials’. 

Artikel 8.3 beperkt de aansprakelijk van de EIB voor schade als gevolg van bijvoorbeeld grove 

nalatigheid tot een bedrag van maximaal € 300.000. Omdat de schade in de meeste gevallen 

aanmerkelijk hoger zal zijn, zou een hoger bedrag wenselijk zij. Daar staat tegenover dat de EIB 

geen vergoeding ontvangt voor haar diensten, zodat een beperking van de aansprakelijkheid wel 

gebruikelijk is.

Artikel 8.4. regelt de aansprakelijkheid van partijen jegens de EIB. Deze aansprakelijk is thans 

ongelimiteerd en zou bij voorkeur tot hetzelfde bedrag moeten worden beperkt als waarvoor de 

EIB kan worden aangesproken.

Over de gewenste wijzigingen zal de komende periode verder worden gesproken met de EIB. 

Echter, indien de EIB niet bereid is tot aanpassing van de genoemde artikelen, dan is dat geen 

reden om de overeenkomst in zijn huidige opzet niet aan te gaan. De kans dat de betreffende 

artikelen in de praktijk tot risico’s voor de provincie leiden is nihil, omdat het beoogde onderzoek 

in nauwe samenwerking zal worden uitgevoerd. Wij zullen dus bijvoorbeeld geen zaken inbrengen 

waarvan wij ongewenst het intellectueel eigendom zouden kunnen verliezen.

Financieel en fiscaal kader:

De overeenkomst kent geen financiële consequenties. De inzet die vanuit de provincie wordt 

gevraagd wordt vanuit de bestaande personele capaciteit en begroting gedekt.

Juridisch kader:

De EIB biedt haar adviesdiensten aan zonder financiële tegenprestatie uit de regio. Wel stelt de 

EIB de eis dat de gezamenlijke aanpak van het onderzoek, de op te leveren producten en de door 

haar te verlenen diensten worden beschreven en vastgelegd in de door alle betrokken partijen te 

ondertekenen overeenkomst. Deze overeenkomst geeft de spelregels weer op basis waarvan de 

EIB bereid is om haar experts in te zetten voor dit traject en bindt ons aan actieve deelname in 

het traject en het opleveren van de relevante informatie die nodig is bij de uitvoering ervan.

Zoals onder 1 is beschreven, bestaat de wens dat de artikelen 6.3, 8.3 en 8.4 nog worden 

aangepast en zullen hierover de komende periode nog besprekingen worden gevoerd. Echter, 

indien de EIB niet bereid is tot aanpassing van de genoemde artikelen, dan is dat geen reden om 

de overeenkomst in zijn huidige opzet niet aan te gaan. De betreffende artikelen leiden niet tot 

onacceptabele risico’s voor de provincie, voor zover deze risico’s zich überhaupt zullen voordoen. 

De kans hierop is zeer klein, omdat het beoogde onderzoek in nauwe samenwerking zal worden 

uitgevoerd.

De EIB, de stad Den Haag en de stad Rotterdam ondertekenen de overeenkomst op ambtelijk 

niveau. Voorgesteld wordt om Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas vanuit zijn rol in de regionale 

investment board van het investeringsprogramma te machtigen de overeenkomst te tekenen, ook 

indien de overeenkomst nog wordt gewijzigd op de voornoemde onderdelen. Immers, de 

overeenkomst is in de huidige opzet aanvaardvaar en zal met eventuele wijzigingen alleen maar 

gunstiger zijn voor de provincie.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 
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Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt drs. J.H. de Baas, Provinciesecretaris, gemachtigd om de – eventueel op de 

voornoemde onderdelen gewijzigde - Advisory Agreement met de Europese Investeringsbank 

over de opzet van een regionaal investeringsplatform met de overige 3 partijen namens de 

provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

2 Proces

In RNE verband zijn met de heer Sefcovic, vice-voorzitter van de Europese Commissie, 

gesprekken gevoerd over de RNE-aanpak als best practice voor Europese regio’s en over de 

noodzaak voor een meer integrale manier van Europese financiering voor RNE projecten. Naar 

aanleiding van deze gesprekken en op aangeven van het kabinet van Sefcovic, is met de EIB een 

aanpak afgesproken aan de behoefte van de RNE, en het door de heer Sefcovic uitgesproken 

ambitieniveau dat er voor integrale aanpakken als RNE ook integrale financiële instrumenten 

beschikbaar moeten komen. De met de EIB afgestemde aanpak moet leiden tot een integrale 

behandeling van de financieringsbehoefte van projecten waarbij de verschillende potentiele 

publieke en private geldverstrekkers de diversiteit van geldstromen (subsidie, garantie, 

financiering) afstemmen.

Met de heer Sefcovic is afgesproken dat deze integrale benaderingswijze meer moet behelzen 

dan het beschikbaar stellen van standaard financieringsproducten van de EIB aan projecten uit de 

regio. De samenwerking is nadrukkelijk bedoeld om te komen tot een investeringsstrategie en 

mogelijk een of meerdere investeringsplatforms waarbij naast de EIB financieringsproducten óók 

andere EU geldstromen alsook private geldstromen samen kunnen komen ten behoeve van 

regionale projecten. De integrale benadering staat open voor projecten uit het RNE traject, maar 

ook voor financierbare initiatieven die passen binnen het regionaal investeringsprogramma. 

De eerste activiteit in het kader van de overeenkomst – het presenteren van een aantal kansrijke 

projecten aan de EIB – vindt plaats op 26 juni 2017. Het is daarom van belang om nu 

overeenstemming te bereiken over de overeenkomst en het commitment vast te leggen over de 

vereiste inzet vanuit de regio. 

Om maximaal gebruik te maken van de zes maanden dat de EIB haar expertise ter beschikking 

stelt zal de overeenkomst naar verwachting feitelijk ondertekend gaan worden kort na het 

zomerreces.

3 Communicatiestrategie

Een persbericht is nog niet voorzien en kan desgewenst in overleg met de betrokken partners 

worden vormgegeven.
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