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behandelvoorstel Motie - 724.
Geachte Statenleden,
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018-2021 in uw vergadering
van 28 juni 2017 nam uw Staten motie M – 724 (“Investeren in economische innovatie”) aan.
Daarbij verzoekt u ons “Ter voorbereiding op de Begroting 2018 een inventarisatie te maken van
de behoefte aan (extra) ondersteuning bij innovatiestimulering MKB, netwerkondersteuning
regionale netwerken topsectoren, de ontwikkeling van field labs en de verstedelijkings- en
verduurzamingsopgave voor de bebouwde omgeving en de wenselijkheid ervan”. Daarbij
verzoekt u “In de inventarisatie tevens inzichtelijk te maken welke financiële behoefte bestaat en
welk financieel instrumentarium nodig is om dit te realiseren, zodat hierover bij de Begroting 2018
kan worden besloten”.
In de motie wordt geconstateerd dat:
 De subsidieregeling MKB lnnovatiestimulering Topsectoren (MlT) in 2016 zwaar
overtekend was en de verwachting is dat dit de komende jaren wederom zal gebeuren;
 Er behoefte lijkt aan meer netwerk ondersteuning gericht op groei en innovatie (regionale
netwerken topsectoren, RNT);
 Er behoefte lijkt aan meer ondersteuning voor field labs, die de marktintroductie van
nieuwe producten, processen en diensten versnellen;
 Er wordt nagedacht over het faciliteren van de verstedelijkings- en
verduurzamingsopgave voor de bebouwde omgeving.
De motie geeft daarbij als overwegingen:
 De provinciale economie en werkgelegenheid gebaat zouden zijn bij de uitvoering van
projecten die innovatieve economische groei en toename van de werkgelegenheid
bewerkstellígen in de sectoren die zich hier op richten.
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Behandelvoorstel
Gedeputeerde Staten onderschrijven de door Provinciale Staten beschreven conclusies en
overwegingen. Voor een deel hebben wij hier al op geacteerd door in de Najaarsnota een bedrag
van € 3 mln aan extra middelen op te nemen voor een uitbreiding van de MIT regeling voor 2017.
Binnen programma 3 Economie is een reservering voor het afdekken van het risico van de
investering in InnovationQuarter. Deze reservering is destijds gebaseerd op een schatting en niet
op een risico analyse. Deze analyse is ondertussen wel uitgevoerd en gebleken is dat op dit
moment de huidige reservering hoger is dan nodig. € 3 mln die begroot is voor het afdekken van
dit risico kan op een andere wijze worden ingezet. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor R&D
samenwerkingsprojecten van MKB bedrijven.
Ter voorbereiding van de Begroting 2018 zal ten behoeve van de uitvoering van de motie de in de
motie genoemde inventarisatie worden gemaakt waarbij wij tevens inzichtelijk maken welke
financiële behoefte bestaat en welk financieel instrumentarium nodig is om dit te realiseren. Het
doel hiervan is om bij de Begroting 2018 hierover te kunnen besluiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

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