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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Huidige taaie maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, het
creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en een circulaire economie, kunnen niet
opgelost worden met sectorale, ééndimensionale oplossingen. Deze complexe
vraagstukken vragen om oplossingen die sector- en domeinoverstijgend zijn. Het
bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant zet in op het
stimuleren van deze integrale oplossingen maar heeft tegelijkertijd te maken met
de gevolgen van COVID-19 én een teruglopend budget.
Met het vervolg van het Brabant Outcomes Fund (BOF) hebben we een
instrument in handen dat integrale oplossingen stimuleert. Het instrument BOF is
als pilot ontwikkeld binnen het programma Sociale Veerkracht waarbij het
waarderen, meten en monitoren van maatschappelijke impact naast draagvlak
en actieve betrokkenheid van burgers belangrijke componenten zijn. Met de
doorontwikkeling van BOF naar BOF2 wordt deze kennis en expertise breder in
de organisatie ingezet. Hiermee wordt praktische uitvoering gegeven aan het
integraal meenemen van het horizontale thema Samenleving bij andere
beleidsthema’s.
BOF2 is gericht op ondernemingen die meetbaar en afrekenbaar (willen)
bijdragen aan brede welvaart en daarmee aan provinciale beleidsdoelen zoals
natuurinclusieve landbouw, inclusieve energietransitie, circulariteit en de
versterking van een duurzame en concurrerende Brabantse economie. BOF2
draagt bij aan het oplossen van financieringsvragen van deze ondernemers die
niet aansluiten bij het huidige aanbod van overheden en institutionele financiers.
Omdat deze publieke en private partijen de noodzaak daarvan wel
onderschrijven, zetten we met BOF2 gezamenlijk de volgende stap in slim
financieren in netwerken: het maximaliseren van innovatie én maatschappelijke
impact met een zo laag mogelijk financieel risico.

Datum

BOF2 bestaat uit twee delen: werkkapitaal en leningen/participaties. Het
onderdeel werkkapitaal is gericht op start-ups die bijdragen aan brede welvaart
en wiens businessmodel in het huidige systeem onvoldoende gewaardeerd
wordt. Leningen en participaties zijn beschikbaar voor bedrijven wiens groei
gepaard gaat met het meetbaar vergroten van brede welvaart.

Het voorstel
1. Akkoord gaan met de activatie van € 300.000 uit de stelpost Sociale
Veerkracht voor de nadere uitwerking BOF2, waaronder het
committeren van externe financiers, inrichten impactmeting en –
monitoring, waarbij het de inzet is om het BOF2 onder te brengen bij de
BOM en de daarbij behorende reguliere governance.
2. Akkoord gaan met het voteren van een krediet ter hoogte van € 7
miljoen uit budget Overige langlopende leningen voor de lijn leningen/
participaties van BOF2.
3. Akkoord gaan met risicoafdekking voor dit krediet van € 1,5 miljoen uit
de Algemene Risicoreserve.
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4. Akkoord gaan met activatie van € 1,1 miljoen uit stelpost Sociale
Veerkracht voor de lijn werkkapitaal.
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Aanleiding
De doorontwikkeling van het Brabant Outcomes Fund (BOF) is als prestatie
opgenomen in de provinciale begroting 2020. Hoofdstuk 0 van de begroting
2021 beschrijft dat we bezien hoe het Brabants Outcomes Fund 2 een
schragend instrument kan zijn voor brede welvaart en gezonde leefomgeving.
Bevoegdheid
PS hebben de bevoegdheid om kredieten te voteren. Het beschikbaar stellen
van de benodigde risicoafdekking valt ook onder de bevoegdheid van PS
alsmede de activatie van stelposten.
Doel
Met BOF2 zetten we een volgende stap in het slim financieren in netwerken, het
borgen van samenlevingsaspecten in de diverse programma’s, het aangaan van
nieuwe investeringsmogelijkheden en het waarderen en stimuleren van
maatschappelijke impact om zo bij te dragen aan brede welvaart voor alle
Brabanders.
Aanleiding
Een welvarend, verbonden, klimaatproof en vernieuwend Brabant in 2050
vraagt om integraal en innovatief ondernemerschap, zoals verwoord in de
Brabantse omgevingsvisie De kwaliteit van Brabant. Onder integraal
ondernemerschap verstaan we economische activiteiten die bijdragen aan brede
welvaart via het herstellen van de balans tussen people, planet én profit.
Citerend uit de Brabantse omgevingsvisie: “Welvarend is daarbij meer dan
economische bestaanszekerheid. Welvaart in brede zin omvat ook geluk,
gezondheid en veiligheid van mensen”.
Het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant zet in op het
stimuleren van die integrale oplossingen maar heeft tegelijkertijd te maken met
uitdagingen als de gevolgen van COVID-19 én een teruglopend budget. De
provincie zoekt daarom naar nieuwe manieren van financieren gericht op
samenwerking, rendementsverbetering en risicospreiding, houdt daarbij vast aan
de principes van de Brabantse omgevingsvisie en vat dat samen in de drie
toetsstenen richting 2030:


Samen: verstevigen van draagvlak en draagkracht.



Slagvaardig: versterken van realisatiekracht.



Slim: versterken van onze innovatiekracht.
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Met BOF2 krijgt de provincie Noord-Brabant een instrument in handen dat
gebaseerd op deze toetsstenen, inspeelt op de genoemde uitdagingen en
integrale oplossingen stimuleert.
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Wat is er aan de hand?
Er is recent een inventarisatie1 uitgevoerd onder meer dan 100 Brabantse
ondernemers die met integrale oplossingen bijdragen aan vraagstukken zoals de
energietransitie, een duurzame en concurrerende economie en/of een inclusieve
arbeidsmarkt. Deze inventarisatie laat zien dat ongeveer de helft van hen
vastloopt bij het vinden van passende financiering. Daardoor bestaat het risico
dat hun bijdrage aan gebalanceerde economische groei en herstel na COVID19 stagneert.
Hoofdoorzaken hiervan zijn:
1. (Overheids)Financiering is veelal sectoraal en past niet bij de integraliteit
van de ondernemingen
2. Institutionele financiers sturen op financiële winstmaximalisatie waarbij
maatschappelijke winst niet of nauwelijks wordt meegewogen
3. Er is een tekort aan risicokapitaal voor jonge bedrijven die bijdragen
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
4. Het is lastig om financiering los te krijgen voor de fase tussen start- en
marktintroductie: de zogenaamde Valley of Death
Waarom zijn deze ondernemers zo belangrijk voor Brabant?
Bedrijven die inzetten op balans tussen people, planet en profit (zowel in hun
bedrijfsvoering als ook in de maatschappij), dragen bij aan brede welvaart voor
álle Brabanders. Dit zijn waardevolle, innovatieve bedrijven die hiermee
bijdragen aan de provinciale opgaven. Voor een deel van deze ondernemingen
sluit hun financieringsvraag niet aan bij het aanbod van bestaande financiering
(zoals bijvoorbeeld van de BOM en Brabant Startup Fonds). Om ook in Brabant
meer burgers te laten profiteren van brede welvaart is het zaak dat ook deze
bedrijven toegang tot financiering krijgen.
Wat hebben we al gedaan?
Het afgelopen anderhalf jaar is er vanuit het programma Sociale Veerkracht een
pilot van het Brabant Outcomes Fund (BOF) uitgevoerd. Voor de BOF-pilot
kregen we 82 financieringsaanvragen, het budget van € 1 miljoen was slechts
toereikend voor 4 investeringen. Hier vertellen we meer over de ondernemers
die in de pilot financiering kregen, deze ondernemers zijn momenteel druk bezig
om de resultaten te behalen die we vooraf met hen en de andere financiers
hebben afgesproken. Deze resultaten variëren van meer mensen met een
zintuigelijke beperking aan het werk bij reguliere werkgevers, tot het stimuleren
1

Uitgevoerd door Social Enterprise NL in opdracht van de provincie Noord-Brabant

4/12

PS: 4804609

van zelfstandigheid van GGZ-cliënten middels het werken op een kleinschalige
kippenfarm. Dankzij COVID-19 is het onvermijdelijk dat het behalen van de
resultaten enige vertraging oploopt. De verwachting is dat deze vertraging
ongeveer 6 maanden zal bedragen. Daarbij zijn de ondernemers stuk voor stuk
volhardend op weg om de afgesproken resultaten daadwerkelijk te behalen.
Waarom een volgende investeringsronde?
We hebben met de pilot van BOF veel geleerd en gedeeld over het waarderen,
meten en monitoren van maatschappelijke impact. We hebben hiermee als
overheid een koploperspositie en voorbeeldfunctie ingenomen in binnen- en
buitenland. We houden deze positie graag vast en bouwen daarom met een
volgende investeringsronde (BOF2) voort op deze ervaringen, geleerde lessen
en netwerk.
Met het doorontwikkelen van de pilot BOF naar een volwassen en stabiel BOF2
ontwikkelen we een financieringsmethodiek die aansluit bij de financieringsvraag
van integrale en innovatieve ondernemers, geënt op de drie toetsstenen Samen,
Slagvaardig en Slim:
Samen: BOF2 combineert Europees & publiek en privaat kapitaal.
Slagvaardig: BOF2 maakt (groei)kapitaal beschikbaar voor het
realiseren van MKB-oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid &
circulariteit, digitalisering, voedsel & natuur en gezonde, gelukkige
burgers.
Slim: BOF2 speelt in op de witte vlekken in het Brabants
financieringslandschap en zet in op het maximaliseren van innovatie én
maatschappelijke impact met een zo laag mogelijk financieel risico.
Welke partijen willen meedoen?
Gesprekken die gevoerd zijn met o.a. directieleden van enkele banken en
Braventure2 onderschrijven het belang van een instrument als BOF2 waardoor
waardevolle innovatieve bedrijven die binnen het huidige systeem niet of lastig
gefinancierd kunnen worden, wel toegang tot financiering krijgen.
Vergevorderde gesprekken met institutionele financiers over hun rol in BOF2 en
de concrete toezegging van het European Investment Fund (EIF), laten zien dat
een beoogde fondsomvang van € 20 miljoen (waarvan € 7 miljoen provinciale
inleg) onder handbereik is voor BOF2. Hiermee kunnen we een groter aantal
ondernemingen van kapitaal voorzien om zo nog meer maatschappelijke impact
te kunnen maken in Brabant. Door de komende tijd naast EIF ook andere private
en publieke financiers (zoals banken, pensioen- en familiefondsen) te stimuleren
om met ons mee te doen zetten we een multiplier op onze investeringen om zo
onze complexe maatschappelijke opgaven nóg beter en sneller aan te kunnen.
2
Non-profit samenwerkingsverband van dertien partners waaronder kennisinstellingen,
ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant, met als doel het verbeteren van het
startup ecosysteem.
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Er is in deze fase bewust gekozen voor een relatief kleine omvang van het fonds
om zo langzaam te kunnen groeien en deze fase te kunnen gebruiken om te
leren en bij te sturen.
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Wat draagt BOF2 bij aan Brabant?
Met BOF2 ontwikkelen we al lerende in de praktijk een instrument dat niet alleen
ten goede komt aan de provinciale organisatie en de Brabantse burger, maar
dat ook het ondernemersklimaat versterkt en als vliegwiel fungeert voor andere
partijen. Zo benutten we de ruimte en rol die we als provinciale overheid
hebben om te pionieren, te leren en geleerde lessen te delen.
Zo werken we met een beperkt budget aan complexe integrale opgaven op het
snijvlak van people, planet, profit. BOF2 zet in op oplossingen die bijdragen
aan brede welvaart, aansluitend bij de opgaven uit de omgevingsvisie én de
versnellingsopgaven zoals genoemd worden in de coronaherstelmaatregelen3:
 BOF2 voorziet in een behoefte waar bestaande (financiële)
mogelijkheden van mandaten en structuren niet in voorzien, o.a bij de
zogenaamde ‘Valley of Death’ waarbij een jonge onderneming de
risicovolle stap maakt naar afzetmarkt en omzet.
 Met BOF2 gaan impact en rendement hand in hand: het stimuleert
zakelijk en maatschappelijk gedreven ondernemers/ initiatieven die
meervoudige waarde creëren (people, planet, profit).
 Via BOF2 nemen publieke en private sector gezamenlijk de
verantwoordelijkheid om te investeren en te werken aan oplossingen met
een positieve impact op people, planet, profit.
 BOF2 ontwikkelt en deelt kennis m.b.t. monitoren, meten en waarderen
van maatschappelijke impact.
Opzet BOF2: resultaatfinanciering met participaties, leningen en werkkapitaal
BOF2 is gebaseerd op de methodiek van resultaatfinanciering gebruikmakend
van de instrumenten participaties, leningen en werkkapitaal (zie ook
bijgevoegde visual BOF2). De opzet van BOF2, is een combinatie van
maatschappelijk en financieel renderende resultaatfinanciering. Het doel hiervan
is dat we uitruil voorkomen tussen financieel en maatschappelijke rendement. De
basis van resultaatfinanciering wordt gevormd door een overeenkomst tussen
alle betrokken partijen (overheden, zakelijke/private financiers en ondernemers)
waarin vooraf de beoogde resultaten worden vastgelegd. Gedurende de hele
investeringsperiode wordt gemonitord of deze resultaten gehaald gaan worden
en daar waar nodig bijgestuurd. Alle partijen zijn gedurende dit proces
gecommitteerd aan het behalen van deze resultaten. In die gevallen waarbij de
maatschappelijke winst wel evident is maar het financiële rendement nog niet,

3

Versnellingsopgaven Coronaherstelmaatregelen: Duurzaamheid en Circulariteit, Digitalisering,
Verstedelijking, Campussen en Bedrijven
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kan BOF2 een rol spelen bij het overbruggen van tijd en het verzamelen van
bewijs richting “reguliere” financiering.
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Lijnen BOF2

Financiering van

Doel
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Werkkapitaal

Jonge bedrijven/start-ups met
een innovatieve aanpak
gericht op de integrale
provinciale opgaven. Het
businessmodel van deze
ondernemingen wordt in het
huidige systeem
onvoldoende gewaardeerd
en het risicoprofiel als te
hoog ingeschat.

Aantonen van
rendement en impact,
bewijs opbouwen
voor reguliere
financiers

PS: 4804609

In te zetten voor bedrijven
die toe zijn aan groei,
aantoonbaar bijdragen aan
de integrale provinciale
opgaven, of op weg zijn
naar die aantoonbare
bijdrage aan deze opgaven
en via de reguliere wegen
geen financiering hiervoor
kunnen krijgen.

Overbruggen Valley
of Death, duurzaam
toegroeien naar een
lager risicoprofiel om
zo in aanmerking te
komen voor reguliere
financiering

pay for performance: PNB betaalt
alleen als afgesproken maatschappelijke resultaten behaald zijn

Participaties/Leningen

duurzame groei: BOF financiert
alleen als groei gepaard gaat met
meetbaar vergroten balans tussen
people, planet, profit

In onderstaande tabel staat schematisch weergegeven hoe de financiering van
bovengenoemde lijnen zijn voorzien, hoe bedragen zich tot elkaar verhouden
en hoe de dekking daarvan is voorzien.
Zie hiervoor ook de bijgevoegde Visual BOF2.
Lijnen BOF2

Werkkapitaal

pay for
performance: PNB
betaalt alleen als
afgesproken maatschappelijke resultaten
behaald zijn

Totaal

Inleg

Garantstelling/

budget

door

risicoafdekking door PNB

€3
miljoen

€ 3 miljoen
EIF en
andere
(private)
financiers

€ 2,5 miljoen* uit verschillende
provinciale programma’s:
Samenleving/Vrije Tijd:
€ 1,1 miljoen**
Milieu & Duurzaamheid:
€ 500.000
Landbouw & Voedsel:
€ 250.000**
Energie:
€ 250.000**
Economie (in nadere afstemming
BOM):
€ 400.000
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* Dit is maximaal € 357.000 per jaar x 7
jaar (nader te bepalen a.d.h.v.
fondsontwikkeling in de eerste 4 jaar)
** De hiervoor in 2020 beschikbare
middelen zullen middels
overhevelingsvoorstel aan PS bij de
jaarrekening 2020 worden overgeheveld
naar 2021 en vervolgens bij de 1ste BURAP
worden toegevoegd aan de Algemene
Risicoreserve (van waaruit inzet in 2021 en
verder plaatsvindt).
Participaties/Leningen

duurzame groei:
BOF2 financiert alleen
als groei gepaard gaat
met meetbaar vergroten
balans tussen people,
planet, profit

€ 17
miljoen

€ 7 miljoen
PNB

€ 1,5 miljoen uit Algemene
Risicoreserve

€ 10
miljoen EIF
en andere
financiers
(banken,
pensioen-/
familiefondsen)

Argumenten
Beslispunt 1: Akkoord gaan met de activatie van € 300.000 uit de stelpost

Sociale Veerkracht voor de nadere uitwerking BOF2, waaronder het
committeren van externe financiers, borging bij de BOM, inrichten impactmeting
en –monitoring.
Argument 1.1 Met BOF2 geven we alvast een eerste praktische invulling aan de
opdracht uit het Bestuursakkoord om activiteiten die voorheen onder de noemer
Samenleving plaatsvonden, te integreren in andere beleidsthema’s.
Onderbouwing 1.1
Het instrument BOF is als pilot ontwikkeld binnen het programma Sociale
Veerkracht waarbij het waarderen, meten en monitoren van maatschappelijke
impact naast draagvlak en actieve betrokkenheid van burgers belangrijke
componenten zijn. Het is nu tijd om deze kennis en expertise breder in de
organisatie in te zetten.

Argument 1.2 Een aantal onderdelen zal verder uitgewerkt worden in de
komende periode.
Onderbouwing 1.2
Verdere uitwerking van BOF2 vraagt inzet van expertise en nadere afstemming
met potentiele samenwerkingspartners. Uit te werken onderdelen zijn onder
andere:
Definitief overzicht van gecommitteerde (institutionele) financiers
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Verder uitgewerkt voorstel voor planning en control van proces
van selectie, investeringen, looptijd van investeringen etc.
Toets op fiscale aspecten en staatssteun
Verder uitgewerkt voorstel voor monitoring van outcome, impact,
rendementen tijdens en na looptijd van investeringen
Uitgewerkt voorstel voor monitoring van performance en impact
van BOF2 tijdens en na looptijd van de investeringen
Kennisoverdracht en borging van BOF2 bij de BOM

Beslispunt 2: Akkoord gaan met het voteren van een krediet ter hoogte van € 7
miljoen uit budget Overige langlopende leningen voor de lijn leningen/
participaties van BOF2.
Argument 2.1 Uit de risicoanalyse van het voorbeeldportfolio van BOF2 volgt
het advies om met € 7 miljoen provinciaal budget mee te financieren in de lijnen
leningen en participaties om zo doende de garantstelling voor het onderdeel
werkkapitaal deels te kunnen afdekken.
Onderbouwing 2.1:
Er is in BOF2 een opzet mogelijk waarbij de provincie mee-investeert in de lijnen
leningen en participaties en uit de rendementen hiervan de terugbetaling van het
onderdeel werkkapitaal doet. En wel hierom: het fonds als geheel heeft een
beoogd rendement van 5%. Over een periode van 7 jaar en een investering van
€ 7 miljoen is dat ongeveer € 2,5 miljoen. Deze € 2,5 miljoen is het bedrag dat
nodig is voor de lijn werkkapitaal. Daarom stellen we voor om voor de
provinciale investering van € 7 miljoen in BOF2 een apart krediet te voteren. Dit
krediet zal ingezet worden op voorwaarde dat andere financiers instappen om
zo een fonds van minimaal € 20 miljoen te creëren.

Beslispunt 3: Akkoord gaan met risicoafdekking voor dit krediet van € 1,5
miljoen uit de Algemene Risicoreserve.
Argument 3.1 Uit de risicoanalyse van het voorbeeldportfolio volgt het advies
om voor het krediet van € 7 miljoen provinciaal budget een risicoafdekking te
doen ter hoogte van € 1,5 miljoen.
Onderbouwing 3.1:
Er een risicoafdekking nodig van € 1,5 miljoen voor het te voteren krediet van €
7 miljoen. Er wordt voorgesteld deze risicoafdekking betaalbaar te stellen uit de
Algemene Risicoreserve. Het daadwerkelijke risico wordt gemonitord aan de
hand van de investeringen. Na 4 jaar zal een realistische inschatting gemaakt
kunnen worden of en hoe groot dit risico zal zijn. Als het rendement positief is,
dan komt het rendement toe aan de Algemene Middelen, maar een deel kan
mogelijk worden ingezet voor BOF3. Deze keuze wordt t.z.t. aan GS en PS
voorgelegd indien opportuun.
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Beslispunt 4: Akkoord gaan met activatie van € 1,1 miljoen uit stelpost Sociale
Veerkracht voor de lijn werkkapitaal.
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Argument 4.1: Uit de analyse van het voorbeeldportfolio volgt het advies om
voor de lijn werkkapitaal een garantstelling te doen ter hoogte van € 2,5
miljoen.
Bij de lijn werkkapitaal is de werkwijze als volgt: op basis van vooraf bepaalde
resultaten stelt een (institutionele) voorfinancier werkkapitaal ter beschikking aan
de ondernemer. Als de ondernemer deze resultaten heeft behaald dan betaalt
de overheid deze voorfinanciering weer terug aan de voorfinancier ( pay for
performance). Indien deze resultaten niet worden behaald dan is het risico voor
de voorfinancier. Omdat het hier gaat om maatschappelijke resultaten die direct
gerelateerd zijn aan de provinciale opgaven is het logisch dat er vanuit de
provinciebudgetten gezorgd wordt voor de dekking van deze garantstelling. De
garantstelling vanuit provinciaal budget (en dus belastinggeld van de Brabantse
burger) gaat hierbij gepaard met een laag financieel risico gekoppeld aan een
hoog maatschappelijk rendement. Voor de lijn werkkapitaal is een garantstelling
door de provincie nodig van € 2,5 miljoen (zie ook de bijgevoegde visual
BOF2). Deze garantstelling wordt gedekt uit de diverse inhoudelijke
programma’s. Hiervoor is vanuit de stelpost Sociale Veerkracht € 1,1 miljoen
voorzien.
Kanttekeningen

1.1 De pilot van BOF is ontstaan in het programma Sociale Veerkracht, hierdoor
kan de indruk ontstaan dat BOF2 enkel relateert aan de inhoud van dit
programma.
Onderbouwing 1.1:
De ontstaansgeschiedenis van het Brabant Outcomes Fund kan de indruk
wekken dat BOF2 zich enkel focust op initiatieven die direct relateren aan de
inhoud van Sociale Veerkracht. De scope van BOF2 is echter veel breder, het
zet in op duurzaamheid & circulariteit, digitalisering, voedsel & natuur,
ondernemerschap, gezonde en gelukkige burgers. Daarmee dient BOF2
meerdere provinciale beleidsdoelstellingen als natuurinclusieve landbouw,
inclusieve energietransitie, circulariteit en de versterking van een duurzame en
concurrerende Brabantse economie.

3.1 Het beoogde fondsrendement van 5% is een doelstelling en de werkelijkheid
zal altijd afwijken.
Onderbouwing 1.2:
Via een scenarioanalyse (gunstige, normale of ongunstige economische
ontwikkeling) en gevoeligheidsanalyses (verschillende percentages participaties
in relatie tot leningen) is de verwachting dat rendement uiteindelijk zal uitkomen
tussen -/-4,4% en +/+10,1%. De verwachting is dat onder “normale”
economische omstandigheden het rendement ongeveer 0,1 tot 0,8% bedraagt.
Mocht de economische situatie gunstig zijn dan is de kans dat een rendement
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van 10,1% (€ 5,3 miljoen) kan worden gerealiseerd. Het risico bestaat, dat in
een ongunstige economische situatie een negatief rendement wordt gehaald op
de inleg (ongeveer € 1,5 miljoen). Het risico op een negatief rendement is
daarbij net zo groot is als de kans op een positief rendement.
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Financiën
Krediet voteren ter hoogte van € 7 miljoen uit budget Overige langlopende
leningen. Akkoord gaan met risicoafdekking voor dit krediet van € 1,5 miljoen
uit de Algemene Risicoreserve. Akkoord gaan met activatie van totaal € 1,4
miljoen uit stelpost Sociale Veerkracht. De financiele consequenties zullen bij het
volgende S&V-moment worden uitgewerkt.
Klimaat
BOF2 is gericht op ondernemingen die meetbaar en afrekenbaar (willen)
bijdragen aan brede welvaart door in te zetten op balans tussen people, planet
én profit, waarbij er dus geen afwentelingseffecten plaatsvinden tussen deze
drie. Ondernemingen die een investering krijgen vanuit BOF2 moeten in alle
gevallen laten zien in welke mate ze positief bijdragen aan klimaatmitigatie. Via
een zogenaamde scorekaart wordt voor alle ondernemingen een nulmeting
gedaan, vervolgens wordt de impact tijdens de looptijd van de investering
gevolgd en daar waar nodig bijgestuurd richting meer positieve impact.
Europese en internationale zaken
Met het Europees Investeringsfonds (EIF) als co-investeerder halen we Europees
geld naar Brabant. We hebben al een lopende samenwerkingsovereenkomst
met EIF in het kader van de MKB-plusfaciliteit.
Planning
Voorjaar 2021 – Statenmedeling over verdere uitwerking BOF2
Mei 2021 – BOF2 live met eerste investeringen
Bijlagen
1. Visual BOF2
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Datum

8 december 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Documentnummer

GS: 4799967

de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

PS: 4804609

Programmamanager: Marie-Louise van Mook, mvmook@brabant.nl
Opdrachtnemer: Astrid Kaag, akaag@brabant.nl
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