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Onderwerp 

Besluit subsidieplafond 2021-2023 Subsidieregeling 

MKB-Deals Zuid-Holland 

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

In augustus 2019 is het Zuid-Hollands Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’

gepresenteerd met daarin onder het thema ‘Een concurrerend Zuid-Holland’ de volgende tekst

daar waar het de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB) betreft: 

We stimuleren ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB, onder andere met de MIT-

subsidieregeling en via nieuwe manieren om kennis te delen.

Binnen de Begroting zijn jaarlijks middelen voor de ondersteuning van het zogenaamde ‘brede

MKB’ door Provinciale Staten beschikbaar gesteld. De nieuwe Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-

Holland is opgesteld om bij te dragen aan deze ambitie. Deze subsidieregeling is vastgesteld in

het besluit van Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021. 

Wij verzoeken u het subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor de jaren 2021 – 2023 vast

te stellen op € 1.000.000,00.

Inhoud

Ter versterking van het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft de provincie Zuid-Holland afgelopen

jaren verschillende activiteiten en instrumenten ingezet, veelal gericht op het innovatieve en

startende MKB. Naast blijvende aandacht voor deze innovatieve ‘koplopers’ is echter ook

aanvullende aandacht voor het ‘peloton’ of het zogenaamde ‘brede’ MKB wenselijk. Met name

deze doelgroep staat de komende jaren voor grote uitdagingen, waarbij ondersteuning geboden

is.

Om het MKB in de regio te versterken is een aanpak mét de regio’s van belang. Diverse partijen

zijn reeds actief in de ondersteuning van het MKB: diverse overheden, de Kamer van Koophandel

(KVK), regionale economic boards, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, banken, accountants

en andere adviseurs van MKB-bedrijven, brancheorganisaties en ondernemersnetwerken in vele

soorten en maten. Samenwerking en bundeling van activiteiten is gewenst om een effectieve

aanpak te kunnen bieden. 

In samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven in de regio wil de provincie daarom plannen ter

versterking van het MKB ontwikkelen en uitvoeren. Om hier invulling aan te geven is de ambitie

om toe te werken naar zogenaamde ‘MKB-Deals’. De MKB-Deals zijn gericht op het uitwerken en

uitvoeren van concrete activiteiten ter versterking van het MKB in Zuid-Holland. Via het sluiten en

financieren van MKB-Deals kan de provincie enerzijds regionale samenwerking ter ondersteuning



Statenvoorstel - Besluit subsidieplafond 2021-2023 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-

Holland  Pagina 2 van 4

van het MKB aanjagen en anderzijds concrete activiteiten (helpen) uitvoeren. De ambitie is om 5

tot 7 MKB-Deals te sluiten met diverse regio’s in Zuid-Holland.

Om de beoogde MKB-deals te financieren is de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

opgesteld. Met deze subsidieregeling kan de provincie een financiële bijdrage verlenen aan de

uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in een MKB-deal.

Financieel kader 

De middelen ad € 1.000.000,00 worden beschikbaar gesteld voor de periode 2021 – 2023 en

worden gedekt uit Ambitie 4 ‘Een concurrerend Zuid-Holland’.

In de Begroting is binnen Ambitie 4 ‘Een concurrerend Zuid-Holland’ tot en met 2023 jaarlijks

€ 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor ‘ondersteuning breed mkb’. Deze middelen worden o.a.

aangewend voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland ad. € 1.000.000,- voor de jaren

2021, 2022 en 2023. De overige beschikbare middelen zijn reeds bestemd voor de oprichting van

MKB-Digitaliseringswerkplaatsen.

Proces en procedure 

Het Coalitieakkoord 2019-2023 zet in op een concurrerend Zuid-Holland, met daarin een

belangrijke positie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). In het Coalitieakkoord valt daarover

het volgende te lezen: “We stimuleren ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB,

onder andere met de MIT-subsidieregeling en via nieuwe manieren om kennis te delen.” Binnen

de Begroting zijn jaarlijks middelen voor de ondersteuning van het zogenaamde ‘brede MKB’ door

Provinciale Staten beschikbaar gesteld. De nieuwe Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland is

opgesteld om bij te dragen aan deze ambitie. Deze subsidieregeling is vastgesteld in het besluit

van Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021. 

Bij de totstandkoming van deze beleidsaanpak zijn de belangrijkste samenwerkingspartners

vanuit gemeenten, bedrijfsleven en MKB-dienstverleners betrokken. Tevens zijn de plannen en

ideeën van beoogde subsidieaanvragers vroegtijdig geïnventariseerd. Daartoe heeft de provincie

begin 2021 een ‘MKB-ambassadeur’ aangesteld, die de regio’s ondersteunt bij de totstandkoming

en uitwerking van een MKB-Deal. Deze MKB-ambassadeur helpt regio’s om het MKB-

ecosysteem in kaart te brengen, met het MKB in contact te komen en plannen te ontwikkelen op

basis van de behoefte bij het MKB. Met de inzet van de MKB-ambassadeur worden de juiste

plannen ontwikkeld en wordt tevens het regionale netwerk versterkt. Daarmee is het benodigde

brede draagvlak voor deze aanpak gerealiseerd.

Na de vaststelling van het subsidieplafond 2021 – 2023 voor de Subsidieregeling MKB-Deals

Zuid-Holland, zullen de subsidieregeling en het subsidieplafond bekend worden gemaakt in het

Provinciaal Blad. 
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Ontwerpbesluit

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 7 april 2021 tot vaststelling van een

subsidieplafond voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland (Besluit

subsidieplafond 2021-2023 Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021, met het besluitnummer PZH-

2021-764375632;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid, van

de  Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2021-2023 voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland bedraagt

€ 1.000.000,-.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 9 van

de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal

blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond 2021-2023 Subsidieregeling MKB-Deals

Zuid-Holland.

Den Haag, 7 april 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,

 

drs. E.W.K. Meurs drs. J. Smit
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Bijlagen:

- Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Den Haag, 2 maart 2021 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


