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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-778984267 DOS-2016-

0006936

Onderwerp

Benoeming leden deskundigencommissie R en D subsidieregeling MKB Innovatiestimulering

Topsectoren

Advies

1. Te bepalen dat de leden van de onafhankelijke externe deskundigencommissie R&D voor

de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren worden (her) benoemd.

2. Vast te stellen de brieven waarmee de leden van de deskundigencommissie R&D voor de

subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren van hun benoeming in kennis

worden gesteld. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de benoeming van de leden van de

deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering

Topsectoren.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Overzicht (Her)benoemde leden 2021 Externe onafhankelijke deskundigencommissie

R&D MIT ZH
2. Twee GS-brieven benoeming leden

3. Bijlage brief: Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 juli 2021 5 juli 2021



2/3

1 Toelichting voor het College

 

Subsidieregeling MIT algemeen

Het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) werken vanuit een gezamenlijke

instrumentenkoffer aan het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten in

de Topsectoren zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze

samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Deze regeling is het instrument dat

aansluit bij de ambitie uit het coalitieakkoord om de meest innovatieve regio van Nederland zijn,

waarbij we inzetten op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren en waarbij wordt

ingezet op diensten en producten die veel waarde toevoegen. Daarnaast stimuleren we

ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB. Met de MIT-subsidieregeling wordt het

innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter benut en het valoriseren van kennis en versterken van

het MKB  draagt zorg voor vernieuwing en groei van de regionale economie in Zuid-Holland. 

MKB-ers kunnen een aanvraag indienen als ze een innovatieve oplossing hebben voor een

maatschappelijke opgaven die beschreven zijn in de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) zijn;

Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Landbouw Water en Voedsel, Veiligheid, Sleutel

technologieën en Maatschappelijk verdienvermogen

Deskundigencommissie

In 2016 (PZH-2016-563889976) is het reglement voor de onafhankelijke externe

deskundigencommissie R&D voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren

(MIT) vastgesteld en zijn de leden voor 4 jaar benoemd. In 2019 is het reglement (inclusief de

vergoeding) van de deskundigencommissie R&D MIT voor het laatst herzien en vastgesteld, PZH-

2019-701724116). Deze deskundigencommissie brengt jaarlijks een advies aan Gedeputeerde

Staten uit over de subsidieaanvragen MIT R&D samenwerkingsprojecten. Deze onafhankelijke

commissie beoordeelt de subsidieaanvragen en rangschikt deze. Ze behandelen gemiddeld 110

subsidieaanvragen per jaar. Om de werkzaamheden voort te kunnen zetten is het nodig om twee

leden te (her)benoemen. Deze leden zijn vanaf 2016 lid geweest van de deskundigencommissie

maar hebben in 2020 voor 1 jaar niet deelgenomen. Door deze leden vanaf 2021 tot en met 2023

wederom te benoemen is de deskundigencommissie weer compleet. In de bijlage vindt u de

namen van deze leden en een korte omschrijving. Deze leden zijn onafhankelijk geworven en

uitgekozen op hun expertise en ervaring. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : N.v.t. de vergoeding is reeds vastgelegd in besluit 

                                                        PZH-2019- 701724116

Programma   : 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. Er is dekking voor de   

                                                        uitvoeringskosten MIT binnen de begroting. Van het totale

                                                        jaarlijkse MIT bedrag (waarvan 50% financiering van het

                                                        Ministerie van EZK en 50% van de provincie) mag 4% voor 

                                                        uitvoeringskosten worden ingezet.
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Juridisch kader

Per brief worden de leden in kennis gesteld van hun benoeming voor een periode van 3 jaar. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2016 is het reglement van de deskundigencommissie R&D MIT vastgesteld en zijn de leden

benoemd (PZH-2016-563889976). Een herziene versie van het reglement is in 2019 vastgesteld

(PZH-2019-701724116). 

 

3 Proces

 N.v.t. 

 

4 Participatie

 N.v.t. 

 

5 Communicatiestrategie

 

De publiekssamenvatting wordt gepubliceerd. 

 


