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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664218446 (DOS-2016-
0003705)

Onderwerp

Voortgang Regionaal Investeringsprogramma - Investeren in Vernieuwen
 

 

Advies:

1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de voortgang van het Regionaal

Investeringsprogramma “Investeren in Vernieuwen”. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Provinciale Staten over de

voortgang van het Regionaal Investeringsprogramma “Investeren in vernieuwen”. 

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
1 . GS-brief aan Provinciale Staten over Voortgang Regionaal Investeringsprogramma -

Investeren in Vernieuwen
2. 2e Voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma - juli 2018
3. Voortgang Focusprojecten Regionaal Investeringsprogramma - juli 2018 
4. Samenvatting EIB advies

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 25 september 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

GS houden PS regelmatig op de hoogte van de voortgang van het Regionale

Investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwen’ (RI) en de daarmee samenhangende

onderwerpen. De laatste keer was in december 2017 waarin is ingegaan op de ontwikkelingen

van het Regionaal Investeringsplatform en de Roadmap Next Economy. Het tweede

voortgangsbericht zoals vastgesteld in de laatste bestuurlijke Investment Board  is de basis voor

een volgende informatieve brief aan PS.

 

In deze brief wordt ook ingegaan op het advies van de European Investment Board (EIB) over de

regionale investeringsstrategie  De EIB constateert dat de  Nederlandse kapitaalmarkt en het

(regionale) aanbod van revolverende fondsen een ruime mate van financieringsmogelijkheden

biedt. De EIB constateert echter ook dat sprake is van een mismatch wat betreft risicobereidheid

ten aanzien van innovatieve transitieprojecten en dat systematische ondersteuning nodig is om te

komen tot een aantrekkelijke projectenpijplijn. De adviezen van de EIB worden inmiddels in

regionaal verband opgepakt.

Ook wordt in de brief ingegaan op het voornemen om de bestuurlijke Investment Board om te

vormen tot een  werkgroep van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ).  Ook in deze nieuwe

werkgroep blijven de huidige partners (de provincie Zuid-Holland, Holland-Rijnland, Drechtsteden,

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en via de EBZ ook de kennisinstellingen en het

bedrijfsleven) deelnemen. 

 

Relevant is dat de commissie Bestuur en Middelen gevraagd heeft om een voortgangsbericht

over het Regionaal Investeringsprogramma en de GS-brief wil benutten voor overleg op 5

december 2018 met raadsleden uit de MRDH-gemeenten. 

 

Het 2e Voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma met bijlage (Voortgang

Focusprojecten Regionaal Investeringsprogramma) en de samenvatting van het EIB advies

kunnen door GS voor kennis geving worden aangenomen. Ze geven geen aanleiding voor nadere

actie. 

 

 

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma                      : Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend 

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

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces

 

De brief is intern opgesteld op basis van de samen met de onder 1 genoemde partners van het RI

opgestelde Voortgangsbericht. De brief met bijlagen past bij het regelmatig informeren van PS.

Intern zijn de afdelingen bestuur en samenleving en economie bij het opstellen van de brief

betrokken. 
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3 Communicatiestrategie

 De brief aan PS behoeft geen aanvullende communicatie. 

 


