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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 8 december 2020 – 04/21
A.
overwegende dat:
1. Het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant inzet op
het stimuleren van integrale oplossingen die bijdragen aan brede
welvaart voor alle Brabanders.
2. De provincie Noord-Brabant tegelijkertijd te maken heeft met een
teruglopend budget en zoekt daarom naar nieuwe manieren van
financieren gericht op samenwerking, rendementsverbetering en
risicospreiding.
3. We met de doorontwikkeling van het Brabant Outcomes Fund (BOF)
naar BOF2 inzetten op het maximaliseren van innovatie én
maatschappelijke impact met een zo laag mogelijk financieel risico.
4. We hiermee praktische uitvoering gegeven aan het integraal meenemen
van het horizontale thema Samenleving bij andere beleidsthema’s.
5. BOF2 zich daarbij richt op ondernemingen die 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.
6. En dat voor het inrichten en vullen van BOF2 naast externe financiering
ook financiering vanuit provinciaal budget nodig is.
besluiten:
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.
4. Akkoord gaan met activatie van € 1,1 miljoen uit stelpost Sociale
Veerkracht voor de lijn werkkapitaal.

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

mr. I.R. Adema

mr. K.A.E. ten Cate
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