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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-701724116 DOS-2017-
0009138

Onderwerp

Reglement deskundigencommissie RenD MIT Zuid-Holland

 
Advies

1 . Het besluit tot vaststelling van het Reglement deskundigencommissie Research &

Development (R&D) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2019

vast te stellen;

2. Het Reglement deskundigencommissie Research & Development (R&D) MKB

Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2018 in te trekken;

3. Te bepalen dat het Reglement deskundigencommissie Research & Development (R&D)

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2019 wordt gepubliceerd in

het Provinciaal Blad;

4. De publiekssamenvatting over het Reglement deskundigencommissie Research &

Development (R&D) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2019

vast te stellen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 september 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is opgenomen dat de

beoordeling van het instrument Research en Development (R&D) samenwerkingsprojecten door

een onafhankelijke externe deskundigencommissie gedaan dient te worden. Gedeputeerde

Staten hebben op 30 augustus 2016 deze deskundigencommissie ingesteld en het reglement

voor deze deskundigencommissie 2016 vastgesteld. Op 25 september 2018 is er een nieuw

reglement 2018 vastgesteld en is de versie van 2016 ingetrokken. Met dit besluit wordt er

wederom een nieuwe versie van het reglement vastgesteld en wordt het reglement van 2018

ingetrokken. 

 

Deze nieuwe versie van 2019 voorziet nog meer in de behoefte om meer inzicht te geven in de

werkwijze van de deskundigencommissie. In het reglement wordt meer in detail beschreven hoe

de adviezen aan Gedeputeerde Staten tot stand komen. 

 

Verder is er in het reglement opgenomen dat de adviezen van de commissie niet openbaar zijn,

tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit openbaar te maken. Bij ieder Wob verzoek zal dit

wel getoetst moeten worden. Dit is opgenomen om te voorkomen dat er concurrentie gevoelige

informatie van de MKB projecten naar buiten komt (uitzondering artikel 10 en 11 Wob). Deze MIT

projecten omvatten ‘uitvindingen’ waar nog niet altijd het intellectueel eigendom van is vastgelegd.

Wel is er van iedere aanvraag een openbare samenvatting beschikbaar. 

 

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel meer subsidieaanvragen ontvangen dan destijds was

voorzien. Daarmee hebben de deskundigen veel meer subsidieaanvragen te beoordelen en is de

vergoeding ten overstaande van de tijdsinvestering niet meer in balans. Met dit besluit wordt er

ook een nieuwe vergoedingssystematiek vastgesteld.  

 

Financieel en fiscaal kader

Programma:                    3. Aantrekkelijk en concurrerend. Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en 

                                         innovatieve economie

Financiële risico’s:           Geen. Van het totale MIT bedrag € 14 mln (50% financiering van het

                                         Ministerie van EZK mag 4% (€ 560.000,-) voor uitvoeringskosten

                                         worden ingezet

Totaalbedrag excl. btw:   € 90.000,-

 

Met dit besluit wordt in het reglement 2019 de vergoeding voor de leden van de

deskundigencommissie aangepast. In het reglement 2018 is de vergoeding € 1 .000,- per

vergadering. Doordat er veel meer subsidieaanvragen beoordeeld dienen te worden is de

voorbereiding veel meer dan eerst was voorzien en is de tijdsinvestering versus de vergoeding

niet meer in balans. Daarnaast voorziet het reglement 2018 niet in een minder omvangrijke

bijeenkomst zoals bijvoorbeeld een evaluatie of het herbeoordelen van een paar projecten naar

aanleiding van een bezwaarprocedure. In het reglement 2019 is nog steeds een vergoeding per

vergadering opgenomen (vergaderingen duren 1 a 2 dagdelen), alleen deze in naar beneden

bijgesteld (€ 400,- per vergadering). Daarnaast is er een vergoeding per subsidieaanvraag van 

€ 75,- opgenomen. Het reglement voorziet er reeds in om de leden op te delen in subcommissies.
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Zo ontvangen de leden per subcommissie ook een beloning naar het aantal aanvragen dat ze in

behandeling nemen. Het aantal te beoordelen subsidieaanvragen wisselt nog al eens per

subcommissie.  

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties omdat er wordt gehandeld van uit bestaand beleid en

regelgeving (Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)). Wel betreft het hier

concurrentie gevoelige stukken die kunnen vallen onder de uitzondering van artikel 10 en 11 van

de Wob. Dan dient er bij elk verzoek om een stuk openbaar te maken getoetst te worden of er

zwaarwegende argumenten zijn om het stuk wel of niet openbaar te maken. In het reglement is

opgenomen dat de stukken niet openbaar zijn, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit

openbaar te maken. Gedeputeerde Staten zich beroepen op het reglement en de afweging per

case maken.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De subsidieregeling MIT is in 2016 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Jaarlijks stellen

Provinciale Staten het subsidieplafond vast en stellen Gedeputeerde Staten de deelplafonds en

tijdvakken voor zowel de Haalbaarheidsprojecten als de R&D samenwerkingsprojecten vast. 

 

3 Proces

 

Bij besluit op 30 augustus 2016 is het reglement deskundigencommissie R&D MKB

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland 2016 vastgesteld, zijn de leden van de commissie

benoemd en is de vergoeding voor de leden vastgesteld. Op 25 september 2018 is er een nieuw

reglement 2018 vastgesteld en is de versie van 2016 ingetrokken en nog een extra lid benoemd. 

Met dit besluit wordt er voorgesteld het reglement 2018 in te trekken en de nieuwe versie 2019

vast te stellen. Het reglement 2019 wordt na vaststelling door GS gepubliceerd in het provinciaal

blad, minimaal 3 werkdagen na vaststelling.

 

4 Participatie

 

Het vaststellen van het reglement 2019 betreft geen traject waar we met partners buiten het

provinciehuis te maken hebben. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Het reglement en de toelichting worden gepubliceerd op de provinciale website, op de MIT

pagina. Daar worden ook de namen en de profielen van de commissieleden gepubliceerd. 

 


