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Onderwerp

Bijdrage IQ voor Roadmap Next Economy fase 2

Publiekssamenvatting

Het Regionaal Investeringsprogramma is het samenhangend pakket van kennisinstellingen, 

bedrijfsleven en overheden voor de economische versterking van de regio. Het programma kent 4 

vernieuwingssporen waaronder vernieuwen van Economie. Belangrijk onderdeel van dat spoor is 

de Roadmap Next Economy (RNE). De roadmap is de langetermijnstrategie van de regio gericht 

op het realiseren van de transitie naar een nieuwe economie. 

Afgelopen twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de totstandkoming

en eerste fase van uitvoering van RNE. Voor de volgende fase van RNE is door de betrokken 

partners voorgesteld om de RNE activiteiten onder te brengen bij InnovationQuarter, de regionale 

ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. De provincie is gevraagd hiervoor een bijdrage te 

vertrekken voor 2018 van € 250.000,-. Het college staat hier positief tegenover en informeert bij 

brief hierover Provinciale Staten. In deze brief wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen van het 

oprichten van een Regionaal Investeringsplatform.

Advies

1. Bereidheid uit te spreken tot het verlenen van een subsidie voor 2018 van € 250.000,-

aan InnovationQuarter ten behoeve van het onderbrengen van de Roadmap Next 

Economy bij InnovationQuarter onder voorwaarden dat de overige kosten van € 750.000 

gezamenlijk door de 3 andere partners (gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag) beschikbaar wordt gesteld en onder voorbehoud 

van goedkeuring door Provinciale Staten. 

2. Brief aan InnovationQuarter inzake het onder 1 genoemde besluit vast te stellen.

3. Informatieve brief aan PS vast te stellen waarin PS wordt geïnformeerd over de 

ontwikkelingen van RNE, inclusief de voorgenomen subsidie, en het Regionaal 

Investeringsplatform.

4. Statenvoorstel vast te stellen waarin PS worden gevraagd in te stemmen met het 

opnemen van de begrotingssubsidie van € 250.000,- aan Innovation Quarter op de 
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begroting  2018 voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de Roadmap Next 

Economy.

5. Publiekssamenvatting bij het voorstel Bijdrage IQ voor Roadmap Next Economy fase 2 

vast te stellen. 

Besluit GS
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele wijzigingen aan te 
brengen in de toelichting voor het college in het GS-voorstel en tevens om de mogelijkheid te 
onderzoeken naast of in plaats van de informatieve brief een Statenvoorstel ter zake aan PS aan 
te bieden.

Bijlagen
- Concept-brief IQ
- Concept-brief Provinciale Staten
- Statenvoorstel - bijdrage IQ voor Roadmap Next Economy fase 2
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1 Toelichting voor het College

Afgelopen ruim twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de 

totstandkoming en eerste fase van uitvoering van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is 

de langetermijnstrategie van de regio gericht op het realiseren van de transitie naar een nieuwe 

economie. Hierin zijn twee zaken dominant: de ontwikkeling van internettechnologie en de 

overgang naar schone energie. Belangrijk is de samenloop van harde investeringen enerzijds en 

een human capital agenda (onderwijs, werk en ondernemerschap anderzijds). 

Zoals eind 2016 bij de start van de uitvoeringsfase van RNE is afgesproken is 2017 een 

overgangsjaar, met evaluatie RNE einde 2017. De provincie heeft deze fase met een bijdrage van 

€ 200.000 ondersteund. 

Gaandeweg 2017 kwam de wens naar voren om de RNE-activiteiten te beleggen bij bestaande 

instituties zodat de slagkracht wordt versterkt, bestuurlijke drukte kan worden verminderd en de 

(personele en organisatorische) kwetsbaarheid van RNE wordt weggenomen. Daarbij gaat het 

met name om bundeling van uitvoering en uitlijning van aansturing. In de bestuurlijke Investment 

Board (bIB) is een voorstel besproken om RNE onder te brengen bij IQ. Dit voorstel kon op 

draagvlak binnen de bestuurlijke Investment Board rekenen. Het voorstel gaat uit van een 

belangrijke rol voor IQ (programmamanagement, business development op de transitiepaden) en 

voor EBZ (strategische borging / “strategygroup”; bestuurlijke doorzettingsmacht, lobby). 

Daarnaast is de wens uitgesproken om ook het regionaal investeringsplatform (i.o.) binnen de 

organisatiestructuur van InnovationQuarter (IQ) onder te brengen vanwege de nauwe relatie met 

de bestaande rol en taken van IQ, de rol die de regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

vermoedelijk gaan spelen als verbinder van de regio met InvestNL en de verbinding met RNE. 

Het investeringsplatform dat met ondersteuning van de Europese Investeringsbank en de 

Europese Commissie wordt opgericht, ondersteunt bij het opwerken van financierbare business 

cases en biedt gestructureerde toegang tot Europese en nationale financieringsinstrumenten.

De bIB heeft ingestemd met de richting en verzocht om e.e.a. uit te werken op inhoudelijke, 

organisatorische en financiële aspecten opdat hier in Q1 een besluit over kan worden genomen.

De aandeelhoudersvergadering van IQ heeft inmiddels ingestemd met het de uitvoering door IQ 

van de RNE. Belangrijk punt hierbij is de financiering van RNE. Door de betrokkenen wordt 

ingeschat dat hiervoor structureel ongeveer € 1 mln. per jaar nodig is. Daarbij wordt verwacht dat 

ook de provincie bijdraagt aan de kosten. Vanuit de provincie is tot nu toe aangegeven dat de 

provincie bereid is mee te betalen maar wel op basis van een “eerlijk aandeel” i.r.t. de bijdrage 

van de anderen. Door de partijen wordt voorgesteld voor 2018 de kosten tussen de partijen 

gelijkelijk te verdelen. Dat betekent voor de provincie een bijdrage van € 250.000.  

Vanuit IQ is aangegeven dat ze bereid zijn vanaf 1 februari de RNE taken op zich te nemen en 

hiervoor ook financiële verplichtingen (t.b.v. personeel) wil aangaan, maar dat daarbij wel 

voldoende hardheid moet zijn t.a.v. de bijdrage van de betrokken partijen. Voorgesteld wordt 

richting IQ aan te geven dat de provincie hiertoe bereid is, mits de anderen partijen dat ook zijn en 

onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten. De concept-brief aan IQ is 

bijgesloten.

PZH-2017-627503621 dd. 19-12-2017



4/5

Naast de verwachte bijdrage van de provincie voor het onderbrengen van RNE bij IQ, wordt ook 

een bijdrage verwacht voor het Regionaal Investeringsplatform. Indicatief is daarvoor ook een 

bedrag van € 1 mln. benodigd, waarbij mogelijk ook door het Rijk een deel zal worden betaald in 

het kader van de gewenste regionale aanhaking via IQ op InvestNL. Een kwartiermaker is nu 

bezig e.e.a. nader uit te werken. 

Het is wenselijk Provinciale Staten over de ontwikkelingen ten aanzien van RNE en het Regionaal 

Investeringsplatform te informeren. Een concept- informatieve statenbrief is bijgesloten. In de brief 

zijn ook de financiële aspecten voor de provincie van beide ontwikkelingen in kaart gebracht. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 250.000 voor RNE en p.m. voor investeringsplatform

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Toelichting RNE

In de begroting 2018 is al rekening gehouden met de kosten voor de uitvoeringsorganisatie RNE

(programma 3: bedrag € 250.000. Het bedrag kan in 2018 als incidentele subsidie aan IQ worden 

toegekend. Gezien de bevoegdheid van PS hierover te beschikken (zie juridisch kader) wordt het 

opgenomen in de Voorjaarsnota 2018.

Voor de jaren na 2018 is geen dekking beschikbaar en het onderwerp zal dan ook in de 

Kadernota 2019-2022 moeten worden afgewogen. 

Toelichting Regionaal Investeringsplatform

In de begroting 2018 de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de kosten voor 

een Regionaal Investeringsplatform. Indien door het Rijk geen bijdrage zal worden verstrekt en 

indien uit de kwartiermakersfase blijkt dat de benodigde kosten inderdaad € 1 mln bedragen, dan 

betekent dit een structurele provincale bijdrage van € 250.000 met voor 2018 vanwege de 

opstartfase een lager bedrag. 

Op basis van de bevindingen in de kwartiermakersfase kan hierover besluitvorming plaatsvinden 

(voor 2018 in de Voorjaarsnota, voor 2019 e.v. in de Kadernota 2019-2022). 

Toelichting risico’s

De onderhavige besluitvorming leidt richt zich nu primair op de uitvoeringsorganisatie RNE in 

2018 (€ 250.000), waar dekking voor is. Voor RNE 2019 e.v. en voor het 

investeringsplatform worden geen concrete toezeggingen gedaan en geldt het voorbehoud 

van provinciale besluitvorming bij Voorjaarsnota 2018/Kadernota 2019-2022.     

Juridisch kader

Voor de subsidietoekenning voor 2018 is een besluit van PS nodig. Het budget is weliswaar in de 

lopende begroting opgenomen, maar beschikken als subsidie aan IQ is vanwege de hoogte van 

het bedrag (> € 50.000) ingevolge artikel 3 van de ASV een bevoegdheid van PS.
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2 Proces

Voorstel tot onderbrengen bij IQ en de verdeling van de kosten is gezamenlijk met partners tot 

stand gekomen. 

3 Communicatiestrategie

Met de partners wordt nog bezien hoe gezamenlijk over het besluit zal worden gecommuniceerd. 
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