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Onderwerp

Subsidieplafond 2018 MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren Zuid-Holland

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s 

(provincies) samen vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en 

regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te 

verbinden. Hieruit is de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Z-H) 

voortgekomen. Innovatieve MKB-ondernemers kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-

Holland voor de instrumenten: haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. Deze 

regeling is het instrument wat aansluit bij de ambitie uit het coalitieakkoord om innovatie in het 

MKB te stimuleren. Deze regeling is sinds 2015 in werking en per jaar stellen Provinciale Staten 

het subsidieplafond vast. 

De provincie heeft de ambitie om in 2018 samen met het Ministerie van Economische Zaken € 14 

mln in te zetten voor de MIT Z-H, dit bedrag is inclusief 4% uitvoeringskosten (€ 560.000,-). Het 

restant van € 13.440.000,- is voor het subsidieplafond 2018. De provincie heeft in haar begroting 

2018 een bedrag van € 9,5 mln gereserveerd voor deze regeling. Het ministerie van 

Economische Zaken zal voor tenminste € 5,2 mln en maximaal € 7 mln bijdragen aan deze 

regeling. In de loop van januari wordt de formele bevestiging van de bijdrage 2018 van het 

ministerie van Economische Zaken verwacht. De bijdrage in 2017 van het ministerie van 

Economische Zaken was 6,4 mln. In het regeerakkoord staat; ‘Het MKB verdient een krachtiger 

rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de 

innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid’. De eerdere bijdragen en het regeerakkoord 

geven vertrouwen in de bijdrage 2018. Des te groter de bijdrage van het ministerie van 

Economische Zaken des te minder zal de provinciale bijdrage zijn. Met deze reden wordt het 

subsidieplafond onder voorbehoud van financiering van het Ministerie van Economische Zaken 

vastgesteld. 

Inhoud

Met deze subsidieregeling wil de provincie het innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter 

benutten. Het valoriseren van kennis en versterken van het MKB uit de topsectoren zal zorgen 

voor vernieuwing en groei van de regionale economie in Zuid-Holland. Hierbij gaat het ook om 

cross-sectorale innovatie. Veel projecten dragen ook bij aan het oplossen van maatschappelijke 

uitdagingen, zoals voedselveiligheid, safety & security of het voorkomen van milieuschade. Voor 

het jaar 2018 is er bijna € 14 mln beschikbaar, dit is bijna € 1 mln meer dan in 2017. De 

provinciale bijdrage van maximaal € 9,5 mln wordt gedekt vanuit programma 3 Economie. Het 

ministerie van Economische Zaken draagt maximaal 50% cofinanciering bij aan deze regeling. 
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Per jaar wordt er maximaal 4% uit het gezamenlijke beleidsbudget besteed aan de 

uitvoeringskosten. 

Het ministerie van Economische Zaken zal de middelen beschikbaar stellen via de 

decentralisatie-uitkering (DU). Met het ministerie van BZK heeft het ministerie van EZ 

afgesproken om in de mei-circulaire daartoe een tekstpassage op te nemen onder de verwijzing 

naar bestuurlijk overeengekomen afspraken voor die datum (of zoveel eerder) vast te leggen in 

een brief vanuit het ministerie van EZ aan betrokken provincies. Omdat de definitieve uitkomst 

van de beoordeling van de subsidieaanvragen niet voor 1 september 2018 bekend zal zijn, zullen 

de definitieve toekenningsbedragen niet in de septembercirculaire, maar pas in de 

decembercirculaire van het Rijk worden verwerkt. Deze inkomsten zullen worden verantwoord in 

de jaarrekening 2018 van de provincie. Als in 2018 al extra middelen benodigd zijn (afhankelijk 

van het realisatietempo) dan zal bij Najaarsnota worden voorgesteld de rijksbijdrage 2018 voor te 

financieren uit Programma 3, economie.

Proces

Met deze subsidieregeling wordt uitvoering gegeven aan het economische beleid van de 

provincie. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en de andere provincies zorgen we 

voor een landelijke dekking van dit beleidsinstrument. De subsidieregeling MKB 

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland is vanaf 2015 in werking.

Procedure

Op 11 december 2014 is de samenwerkingsagenda MKB innovatie ondersteuning tussen het

ministerie van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB Nederland ondertekend. De 

subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren is een uitwerking van deze agenda. In 

totaal is er in de jaren 2015, 2016 en 2017 via deze regeling voor ruim € 28 mln geïnvesteerd in 

het innovatief MKB in Zuid-Holland. Met het plafond 2018 komt daar nog eens bijna € 14 mln bij. 

De deelplafonds voor de haalbaarheidsprojecten en de R&D samenwerkingsprojecten worden in 

maart 2018 ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Vervolgens zal er in maart een 

informatiebijeenkomst worden gehouden waarbij MKB-ers worden uitgenodigd  en worden 

voorzien van de nodige informatie.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 december 2017, met het besluitnummer 

PZH-2017-627164558;

Gelet op Artikel 105 lid 1 en artikelen 143, lid 2  van de Provinciewet, lid 4:25 en artikel 4:26 van 

de Algemene wet Bestuurswet, artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 

2013 van de Provinciewet;

Besluiten:

1. Het subsidieplafond van € 13.440.000 voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren Zuid-Holland voor 2018 onder voorbehoud van minimaal € 5,2 mln co-financiering 

van het ministerie van Economische Zaken vast te stellen.

Den Haag, 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
Geen

Den Haag, 19 december 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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