
Leeswijzer EU Fondsen monitor 2020 

 

Voor u ligt de EU-fondsen monitor van 2020. De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd.  De monitor 

geeft inzicht in hoeveel EU-subsidiegeld er per 1 maart 2020 is geland bij Zuid-Hollandse organisaties 

gedurende de huidige EU begrotingsperiode (2014-2020). Tevens biedt de monitor uitsplitsingen per 

programma, regieniveau, thema en (type) organisatie én worden de cijfers in perspectief geplaatst 

door deze te vergelijken met andere Nederlandse provincies.  

 

De provincie kan verschillende rollen aannemen bij het verwerven en beheren van EU subsidies, 

zoals beschreven in paragraaf 2.4 van de Internationale Strategie 2020-2023. De mate van invloed 

die de provincie heeft op de toekenning van EU-subsidies aan Zuid-Hollandse partners verschilt sterk 

per programma. Daar waar het regieniveau van het programma regionaal is, heeft de provincie 

doorgaans de meeste invloed. Daar staat tegenover dat onze invloed bij de toekenning van subsidie 

uit programma’s met Europese regie beperkt is, anders dan het helpen opstellen van een zo goed 

mogelijke aanvraag dan wel via lobby activiteiten. Programma’s met nationale regie worden door het 

rijk uitgevoerd en dragen bij aan bijvoorbeeld de regionale arbeidsmarkt, zoals het Europees Sociaal 

Fonds (ESF). 

  

Middels een technische sessie en voorbereidend memo zijn tijdens de PS werkgroep Internationaal 

van 19 februari 2020 de programma’s die wij op basis van de provinciale beleidsambities het meest 

relevant achten reeds uitgebreid besproken. Om de monitor leesbaarder te maken vindt u hieronder 

een beknopte omschrijving van de voor de provincie relevante EU fondsen: 

 

 

Regionale regie (rol beslisser / aanjager / adviseur): 

- Kansen voor West 2 

Kansen voor West 2 is het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en 

Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht. Doel is om de regionale economie in de Randstad een innovatieve 

impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden in de regio. Het programma richt zich hoofdzakelijk op 

innovatie bij het mkb en de transitie naar een koolstofarme economie.  

- Interreg 

Interreg (officieel: Europese Territoriale Samenwerking) is een verzameling van 79 

subsidieprogramma’s verspreid over Europa met als doel de Europese economie te 

versterken door samenwerking over de grens tussen regio’s en lidstaten te stimuleren. De 

programma’s bieden ondernemers, onderzoekers en overheden de mogelijkheid om subsidie 

aan te vragen indien zij grensoverschrijdend samen werken. De verschillende programma’s 

richten zich op thema’s als innovatie, onderzoek, duurzame energie, klimaatadaptatie en 

transport. De provincie Zuid-Holland is in totaal bij 5 Interregprogramma’s betrokken.  

- POP3 (ELFPO) 

POP3 wordt vooral ingezet binnen de kaders van de provinciale Beleidsvisie Groen en het 

provinciale Ambitiedocument “Samen voor een flinke sprong: Innovatieagenda Duurzame 

Landbouw” en zijn gericht op bevordering van het agrarisch ondernemerschap 

(concurrentiekracht en innovatie), duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (inclusief 

water), goede conditie van het platteland (biodiversiteit, natuur en landschap) en 

ontwikkeling en samenwerking.  

 

Europese regie (rol aanjager / aanvrager) 

- CEF 

CEF is de EU-financieringsfaciliteit voor verbindingen en vormt een instrument om 

investeringen in de prioritaire vervoers-, energie-, en telecommunicatie-infrastructuur te 



ondersteunen. CEF Transport is hier een apart onderdeel van, dat specifiek projecten 

ondersteunt die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer realiseren. Zo stimuleert CEF 

Transport het oplossen van knelpunten in de transportinfrastructuur van de EU door snellere 

verbindingen tussen lidstaten te realiseren. 

- LIFE 

LIFE heeft als doel om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese 

natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk 

brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot 

overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). 

- Horizon 2020 

Horizon 2020 is het grootste EU-programma en is gericht op onderzoek en innovatie. Met dit 

programma wil de Europese Commissie wetenschap en innovatie in zowel de academische 

wereld als het bedrijfsleven aanmoedigen. Horizon 2020 heeft als ultiem doel het stimuleren 

van doorbraken, ontdekkingen en wereldpremières door uitstekende ideeën uit het 

laboratorium te halen en op de markt te brengen.  
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Ten opzichte van de vorige versie is de opbouw van dit memo aangepast. Enerzijds door het 

toevoegen van enkele nieuwe tabellen en figuren, anderzijds door het achterwege laten van 

de categorisering van Zuid-Hollandse thema’s. Afgesproken is dat de analyses met betrekking 

tot de Zuid-Hollandse thema’s in een separaat memo worden opgeleverd later deze maand. 
 

2 Opzet van de inventarisatie 

 

De inventarisatie van verleende euro’s maakt gebruik van openbare databases, contacten 
met programmabureaus / National Contact Points en wordt verdiept met 

verificatiegesprekken waar nodig. 

 
2.1 Opzet van de inventarisatie 

 

Categorisering op projectniveau 

 

Alle projecten worden gecategoriseerd op zes variabelen: 

• Europees programma 

• Bestuurlijke thema 

• Topsector  
• Grand Societal Challenge 

• European Flagship 

• Maatregel cf. EIM-rekentool 

 

De bestuurlijke thema’s zijn gebaseerd op de thema’s die in overgrote mate een rol spelen in 

de verschillende provinciale coalitieakkoorden. De topsectoren zijn gebaseerd op het landelijk 

topsectorenbeleid. De Grand Societal Challenges en European Flagships zijn variabelen die 

de Europese Commissie gebruikt. Deze zorgen ervoor dat vergelijkingen op internationaal 
niveau mogelijk zijn. De Grand Societal Challenges zijn zeven uitdagingen waarvoor gerichte 

investeringen in onderzoek en ontwikkeling een effectieve impact hebben. De European 

Flagships zijn nader geconcretiseerde groeilijnen (slim, duurzaam, inclusief) uit de ‘Europa 2020-

strategie’ van de Europese Commissie. De EIM-rekentool is in opdracht van destijds het 

Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld om van projecten verwachte 

vervolginvesteringen en werkgelegenheid in te schatten op basis van 21 gedefinieerde soorten 

projecten (maatregelen). 

 
Categorisering op organisatieniveau 

 

Van de organisaties die participeren in de projecten wordt vastgelegd hoeveel subsidie zij 

binnen het project toegekend hebben gekregen. Daarnaast wordt de vestigingsplaats van 

deze organisaties vastgelegd. De vestigingsplaats is de basis voor de geografische verdeling 

van de Europese subsidie. Op deze manier kan een onderverdeling gemaakt worden naar 

euro’s per gemeente, COROP-regio of provincie. Ten slotte wordt vastgelegd welk type 

organisatie de financiering ontvangt en of deze organisatie penvoerder is binnen een project. 
 

2.2 Benchmarking 

 

Om de Zuid-Hollandse data te vergelijken met data van de andere Nederlandse provincies, 

geeft dit memo een landsdekkende benchmark op basis van het aantal inwoners en het BRP 

(over de gehele periode en per jaar). Ook is van de andere provincies de verdeling van de 

middelen tussen programma’s onder Europese, nationale en regionale regie weergegeven. 
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2.3 Multiplier 

 

In de inventarisatie wordt ingezoomd op de verleende Europese euro’s. De projectenomvang 
is in werkelijkheid groter, omdat voor de meeste programma’s geldt dat slechts een deel van 
de projectkosten uit (Europese) subsidie wordt gefinancierd.  

 

Voor de berekening van de multiplier is op basis van ervaringscijfers per programma een 

gemiddeld subsidiepercentage bepaald. ERAC vertaalt deze percentages in een gemiddelde 

multiplier per programma. Deze zijn weergegeven in de tabellen 31, 32 en 33 (bijlage 1).  

 

Op basis hiervan is berekend dat de huidige multiplier voor Zuid-Holland 1,53 is. Dit is de 

multiplier voor alle projecten. De investeringsimpuls aan totale projectkosten van Zuid-
Hollandse organisaties bedraagt op basis van deze multiplier € 2.648.676.849. 

 

2.4 Doorontwikkelingen van het monitoringsysteem 

 

Ten opzichte van de vorige rapportage is onderstaande doorontwikkeling gerealiseerd: 

 

• Aan de hand van jaarrapportages van de Europese Commissie heeft ERAC de 

betalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (anders dan de niet-
grondgebonden POP3-projecten) in Nederland voor de gehele programmaperiode 

overzichtelijk in beeld gebracht. Vanaf 2017 heeft ERAC de betalingen zelfs in detail 

kunnen herleiden en inzichtelijk gemaakt per gemeente. Deze detailinformatie is 

tevens gebruikt om de betalingen over de eerdere jaren toe te rekenen per provincie. 

Deze informatie is uitgewerkt in paragraaf 4.4.  

• Voorliggende rapportage geeft voor het eerst de precieze subsidiebedragen per 

organisatie uit het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland weer. Voorheen 

werd het subsidiebedrag per organisatie voor dit programma berekend door het 
totaal bedrag te delen door het totaal aantal participeerde organisaties per project, 

omdat preciezere bedragen op organisatieniveau niet beschikbaar waren. Door deze 

aanpassing is het monitoringsysteem nauwkeuriger geworden.  

• In deze rapportage is ook de analyse van categorisering naar type organisatie verder 

uitgediept. Voor het eerst is het relatieve aandeel van de typen organisaties per 

programma in beeld gebracht. Deze uitsplitsing is gemaakt naar 1) overheid, 2) 

bedrijfsleven en 3) onderzoek & ontwikkeling. 

 
Daarnaast vindt er continu inhoudelijke toetsing van het monitoringsysteem plaats. Deze 

toetsing is onder andere mogelijk door contacten die ERAC heeft met de provincies of met 

subsidieverstrekkers. Regelmatig wordt met deze informatie de database aangescherpt. Het is 

hierdoor mogelijk dat een subsidiebedrag wordt gerectificeerd, of dat een eerder gekozen 

categorisering wijzigt, bijvoorbeeld van topsector Chemie naar HTSM. Dit alles met als doel om 

op het moment van rapportage het monitoringsysteem zo goed mogelijk inzicht te laten geven 

in de verleende Europese subsidie in het onderzoeksgebied. 
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Figuur 3: Verdeling Europese subsidie naar bestuurlijk thema in procenten 

 
Opmerkingen bij tabel 5 en figuur 3: 

• Ten opzichte van de rapportage met peildatum 1 april 2019 zijn de onderlinge 

verhoudingen in aantal projecten tussen bestuurlijke thema’s nauwelijks gewijzigd. De 

verhouding tussen de verworven Europese subsidie binnen de thema’s kent wel een 

lichte wijziging. Relatief gezien gaan er op dit peilmoment t.o.v. het vorige peilmoment 

meer euro’s naar Cultuur en Samenleving en minder euro’s naar Milieu, Landschap en 

Natuur.  

• Opvallend is de relatief grote stijging in zowel het aantal projecten als in de verworven 
Europese subsidie binnen het thema Toerisme en Recreatie. Het aantal projecten is 

gestegen met zestien, van twee naar achttien. De Europese subsidie binnen dit thema 

is gestegen met ruim 4,75 miljoen euro. Deze stijging omvat naast een aantal 

Horizon2020-projecten met name POP3-projecten (ELFPO). 

• De toegekende Europese subsidie binnen het bestuurlijk thema Milieu, Landschap en 

Natuur in euro’s is gedaald, dit wordt met name veroorzaakt door projecten uit het 

EFMZV bij nadere beschouwing anders zijn gecategoriseerd.  

• De meeste projecten zijn gecategoriseerd als ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt, terwijl de 
meeste  Europese subsidie terecht komt bij het thema ‘Economie & Innovatie’. Een 

verklaring hiervoor is dat het ESF-programma, dat valt onder de categorie  ‘Onderwijs 
en Arbeidsmarkt’, veel projecten kent met een kleine projectomvang. De meeste 

Europese programma’s zijn gericht op het versterken van de economie middels 

innovatie, waardoor veel Europese subsidie terecht komt onder het thema ‘Economie 
en Innovatie’. 

 

3.3 Europese subsidie naar topsector 

 

Alle projecten zijn gecategoriseerd naar economisch topsector volgens het nationaal 

topsectorenbeleid. Economische projecten die niet onder deze sectoren te plaatsen waren, 

zijn ingedeeld onder ‘Niet van toepassing (economisch)’. De niet-economische projecten zijn 

weergegeven als ‘Niet gecategoriseerd’.  
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Het totaal aan verworven Europese subsidie per Zuid-Hollandse COROP-regio is weergegeven 

is figuur 6. Ook hier geldt dat de cijfers in het overzicht weergegeven zijn exclusief de 

Rijksoverheid als subsidieontvanger. 

 

 
Figuur 6: Verdeling verworven euro’s over Zuid-Hollandse COROP-regio’s (excl. Rijksoverheid) 

  




















































