Statenmededeling

Datum
Onderwerp

Aanpassingen Innovatiefonds Brabant BV

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Aanpassingen Innovatiefonds Brabant BV
Aanleiding
Eerder dit jaar heeft u de evaluatie fondsen uit de eerste en tweede tranche
Investeringsagenda Essent ontvangen. Uit deze evaluatie komt naar voren dat
het Innovatiefonds Brabant bijdraagt aan de ambities van de provincie Noord–
Brabant en er voor zorgt dat vroege fase innovatie de kans krijgt zich te
bewijzen. Tevens wordt invulling gegeven aan het sluiten van de (nationale)
financieringsketen voor het MKB in Brabant. Bovendien weet de BOM als
fondsbeheerder het fonds op professionele wijze te managen. De
maatschappelijke inbedding van het fonds voldoet en het marktfalen in
belangrijke mate aanwezig blijft. De overall conclusie is, is dat het fonds goed
functioneert en, vanuit het oordeel van KplusV, goed geëquipeerd is om de
komende jaren verder bij te dragen aan het innovatieve MKB in Noord–
Brabant. Wel zijn er enkele aandachtspunten geconstateerd:
1. Het betreft de ondersteuning aan projecteigenaren en ondernemers
gericht op het investment ready worden, de eisen en rendementsdoelen
van het “Ontwikkelfonds”;
2. de relatie met de revolverendheid van het Innovatiefonds lijken
belemmerend en;
3. De belangrijke rol van het innovatiefonds in het vergroten van de
transparantie en de netwerkvorming met financiers.
Naast aandacht voor deze punten heeft het College aan BOM Capital
gevraagd om te bezien waar samenvoeging van fondsen mogelijk is, waardoor
er een vermindering van (administratieve) lasten mogelijk is en er meer
transparantie ontstaat. In voorliggende statenmededeling gaan wij op de
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samenvoeging van een tweetal fondsen met het Innovatiefonds Brabant BV (IFB)
in. Daarnaast geven wij een toelichting op enkele aanpassingen die betrekking
hebben op het tweede aandachtspunt. U kunt het betrekken bij uw
oordeelsvormende bespreking over de evaluatie van het Innovatiefonds Brabant
die op 17 november op uw agenda staat.
Voor het eerste en derde aandachtspunt worden er met BOM Capital
procesafspraken gemaakt.
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Bevoegdheid
In uw controlerende rol heeft u de evaluaties van de fondsen uit de eerste en
tweede tranche Investeringsagenda Essent op 7 april 2017 besproken en
besloten ook afzonderlijk per fonds stil te willen staan bij de evaluatie.
Dientengevolge staat het Innovatiefonds Brabant op 17 november a.s. op uw
agenda.
Op basis van uw besluiten van 16 november 2012 (67/12) en 21 juni 2013
(42/13) heeft BOM Holding een opdracht van de provincie met een looptijd
van 24 jaar.
Gedeputeerde Staten zijn als aandeelhouder bevoegd tot aanpassingen in de
uitvoering binnen de kaders die door PS zijn vastgelegd op 16 november 2012.
De doelstellingen van de fondsen zijn onveranderd, maar de randvoorwaarden
zijn gedeeltelijk aangepast om de kans op de doelrealisatie te vergroten. Mocht
u daarover vragen of opmerkingen hebben dan nodigen we u daarvoor uit om
die te stellen of te plaatsen op 17 november a.s.
Kernboodschap

1. Aanpassingen van enkele uitgangspunten en randvoorwaarden zorgen voor
bredere inzet van de provinciale middelen, zonder dat de focus verloren
gaat.
Consequenties

1. Samenvoeging leidt tot meer transparantie
De BOM (in brede zin) beheert voor de provincie en het ministerie van
Economische Zaken diverse investeringsfondsen. Deze zijn ontstaan vanuit
diverse opdrachten, op verschillende momenten in de tijd. De meeste fondsen
zijn in opdracht van de provincie ontstaan. Voor twee van deze fondsen is het
logisch om deze samen te voegen met het IFB. Omdat de andere fondsen zich in
de beheerfase bevinden heeft het voor deze fondsen geen zin om samen te
voegen met het IFB. Voorbeelden hiervan zijn: Life Sciences & Health Fund
(onderdeel van Capital I i.s.m. EZ), Spin Off Fonds (SOFB, wordt
uitgemanaged), Technostarters Spin off Fonds (TSOF, nog slechts één
investering) en het Waterfonds.
Voor wat betreft het Biobased Brabant Fonds (BBF) en Cleantech Fonds (CTF)
ligt het echter wel voor de hand om deze samen te voegen met IFB. Daarvoor
de looptijd van deze twee fondsen verlengd te worden. Bovendien dient er een
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aanpassing in de voorwaarden plaats te vinden. Overigens is er nog geen
definitief besluit genomen over de samenvoeging van het CTF met IFB. Daarvoor
zijn nog niet alle aspecten en gevolgen (zoals de breedte/ focus)
uitgekristalliseerd.
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2. Door samenvoeging en aanpassing van voorwaarden zal het IFB een deel
van het verwachte verlies in BBF en CTF compenseren
Met de aanpassing van de voorwaarden van het Ontwikkelfonds (dit is een
subfonds binnen het IFB dat in eigen beheer wordt gemanaged) wordt invulling
gegeven aan de tweede aanbeveling uit de evaluatie door KplusV. Daarnaast
wordt met het omzetten van € 10,8 miljoen van “fondsen in eigen beheer”
(revolverendheid
30%)
naar
door
marktpartijen
ingestelde
1
“(eco)systeemfondsen ” (revolverendheid 100%) een extra revolverendheid van
€ 8,3 miljoen gerealiseerd binnen het IFB. In het businessplan Innovatiefonds
Brabant (7 mei 2013) dat als bijlage 1.1 gevoegd was bij Statenvoorstel 42/13
staat op pagina 13 aangegeven welke instrumenten worden ingezet. De
oorspronkelijke verdeling wordt nu aangepast en “(eco)systeemfondsen” wordt
als extra instrument ingezet met een hogere verwachte revolverendheid in plaats
van “fondsen in eigen beheer”.
Omdat het Biobased Brabant Fonds (BBF) met de nieuwe voorwaarden een
lagere revolverendheid krijgt dan bij aanvang en het Cleantech fonds een
revolverendheid van 65% heeft en houdt, zal het verwachte “nadeel” € 8,2
miljoen bedragen. Van de inleg van in totaal € 22 miljoen voor beide fondsen
wordt € 13,8 miljoen terug verwacht aan het einde van de looptijd. Dit wordt
gecompenseerd door de hogere revolverendheid binnen het bestaande IFB. Dat
wil zeggen dat de totale inleg van de drie fondsen, € 147 miljoen aan het einde
helemaal terugkomt.

Europese en internationale zaken
Het Innovatiefonds Brabant en subfondsen opereren volledig conform de
Europese staatssteunregels. Er is geen sprake van staatssteun indien het
Innovatiefonds Brabant op marktconforme wijze investeert in subfondsen die
participeren tegen marktconforme voorwaarden. Mogelijke investeringen van het
Innovatiefonds waarbij dit niet het geval is, zullen enkel worden uitgevoerd
indien deze onder een staatssteunvrijstelling passen.

Communicatie
Op 17 november geven GS een update van de Financiële instrumenten voor
MKB – innovatie aan PS. BOM is verantwoordelijk voor de communicatie naar
de individuele ondernemers.
1

Een (eco)systeemfonds is een door een marktpartij ingesteld fonds dat passend is binnen de
doelstellingen van het IFB binnen de provincie Noord – Brabant. Het kan zich richten op een regio
of een opgave zoals ‘gezond ouder worden’ of ‘slimme mobiliteit’.
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Vervolg
GS zal eind 2017 een definitief besluit nemen over de voorgestelde
aanpassingen op basis van een aandeelhoudersvoorstel.
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Bijlagen
-

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer N.J. Sluiter, (073) 681 20 11, nsluiter@brabant.nl,
Cluster Economie en internationalisering, Programmamanager Verbonden
Partijen
Opdrachtnemer: de heer F.G.A. van Dam, (073) 680 87 42,
fvdam@brabant.nl, afdeling Financiën, Planning en Control van cluster
Bedrijfsvoering.
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