Bijlage 3. Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering €4,0mln aan de IJkpunten 2e tranche
investeringsstrategie
IJkpunt

Vold

Toelichting bij gedeeltelijk / niet voldoen

oet
1.

Investeringsvoorstellen dienen aantoonbaar

Ja

Het Ontwikkelkrediet Digitalisering heeft voor wat betreft haar

structuurversterkend te zijn voor één of

thematische investeringsinzet dezelfde inzet als de hele

meerdere onderscheidende kwaliteiten van

Investeringsagenda Digitalisering. Investeringsvoorstellen worden

Brabant. Met behulp van de investerings-

ontwikkeld op de provinciale beleidsambities

voorstellen wordt door de provincie sturing

1. het versnellen van maatschappelijke transitieopgaven,

gegeven op de ontwikkeling van de

waaronder energietransitie, slimme mobiliteit, agrofood transitie,

omgevingskwaliteit van Noord-Brabant,

openbare orde en veiligheid en digitalisering v/d zorg;

passend bij het aangescherpte provincie-

2. de transitie naar een data economie, en

profiel en haar rol als gebiedsautoriteit op

3. het bewaken van de optimale connectiviteit in Brabant.

het ruimtelijke, economische, ecologische

De scope van de beoogde transities is vastgesteld in de

en/of culturele domein zoals verwoord in

strategische verkenning Brabant Digitaliseert. De voorstellen

de Agenda van Brabant.

versterken de digitale transitie processen in Economie en
Samenleving van Brabant.

2.

Investeringsvoorstellen zijn een aanvulling

Ja

Investeringen in het virtuele domein zijn grotendeels nieuw voor de

op het reguliere beleid; het gaat om

provincie. Onze inzet is de ontwikkeling van duurzame lange

duurzame lange termijn investeringen.

termijn investeringen. Dat betekent dat voorstellen (ook) een
duidelijke fysieke relatie hebben met Brabant, zodat de
maatschappelijke effecten van de investering voelbaar zijn in
Brabant.

3.

Het dient te gaan om een daadwerkelijke

Ja

De investeringsvoorstellen zullen deze eis volgen (IJkpunten

extra investeringsimpuls: de investeringen

Investeringsstrategie).

dienen niet in de plaats te komen van

Wetenschappelijke onderzoek wordt in beginsel niet gefinancierd.

andere middelen (geen tekorten in lopende
exploitatie opvullen).
4.

Voorstellen die in het kader van deze

Ja

De kosten voor het Ontwikkelkrediet Digitalisering worden ingezet

investeringsstrategie worden uitgewerkt

om te komen tot investeringsvoorstellen rondom Digitalisering

hebben een aantoonbaar multipliereffect,

rondom de hierboven benoemde thematische lijnen. Zij verdienen

prikkelen tot investeringen van derden en

zichzelf terug als en voor zover zij leiden tot

leiden tot maatschappelijke effecten in ten

investeringsvoorstellen ten behoeve van de Investeringsagenda

minste één van de genoemde domeinen.

Digitalisering.

Niet alle investeringen zullen een financieel
‘sneeuwbaleffect’ teweeg brengen. De

Ook het Ontwikkelkrediet heeft als inzet, te werken vanuit de

multiplier kan variëren al naar gelang het

volgende uitgangspunten:

type investering of project. Middelen

- de provincie financiert maximaal 50%, dus een multiplier van 2 is

worden gericht ingezet om condities te

onderdeel van het voorstel;

scheppen waaronder het – met name voor

- de andere 50% is bij voorkeur een private investeerder, om zo

private partijen – aantrekkelijk is om te

economische risico’s te ondervangen;

participeren. Per investeringsvoorstel

- Per voorstel worden de maatschappelijke effecten en outcome in

worden (maatschappelijke) effecten en

beeld gebracht.

outcome in beeld gebracht.
5.

Voorstellen die in deze investeringsstrategie

Ja

Uit het Ontwikkelkrediet Digitalisering worden leningen en

worden uitgewerkt betreffen niet

subsidies aan derden verstrekt tot een maximum van 150.000

(eenmalige) consumptieve bestedingen,

euro. Leningen worden terugbetaald. Als er een subsidie verstrekt

maar dragen bij aan duurzame

is, en deze voorinvestering leidt tot het verstrekken van een grotere

investeringen (én investeringsrelaties), met

investering uit het Investeringsagenda Digitalisering, dan vindt

waar mogelijk en/of kansrijk een

verevening plaats zodat de totale provinciale investeringsinzet
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revolverend karakter. Hieruit volgt dat de

revolverend is. Participaties worden alleen uit de

provincie in beginsel niet subsidieert, maar

Investeringsagenda Digitalisering gedaan, het Ontwikkelkrediet

investeert. Bij voorkeur via participatie,

verstrekt geen participaties.

zoals bijvoorbeeld revolving funds,

Onder de 80.000 euro worden alleen subsidies verstrekt.

garantiefondsen, participatiefondsen,

Uitgaven in het kader van programma management proceskosten

benefit sharing, Publiek-Private

worden gedaan samen met partners, en zijn gericht op het

Samenwerking (PPS-constructies), etc.

realiseren van duurzame investeringsrelaties en revolverend
projecten.
Op deze hoofdregels zijn uitzonderingen mogelijk, waarvan het
College de redelijkheid van deze uitzondering kan bepalen.
Uitzonderingen zijn uitgaven met een niet-economisch maar
evident maatschappelijk relevant karakter (bv. rondom data
protectie).
en uitgaven in het kader van programma management kosten.

6.

Daar waar economische waarde ontstaat

Ja

Bij voorstellen boven de 80.000 euro waaruit economische

(of wordt toegevoegd) wordt in ieder geval

waarde volgt, wordt waar mogelijk gewerkt met leningen die

geparticipeerd en niet gesubsidieerd. Elk

zichzelf zullen terugverdienen. Het Ontwikkelkrediet Digitalisering

voorstel gaat gepaard met een ‘exit-

werkt niet met participaties.

strategie’ om provinciaal vermogen weer
vrij te krijgen. Duidelijk moet worden
wanneer, onder welke omstandigheden en
hoe de provincie zich kan terugtrekken. De
aanpak kan per voorstel variëren, telkens
wordt de meest geschikte manier gekozen.
7.

Investeringsvoorstellen moeten zijn

Ja

Digitaliseringsprojecten ten behoeve van de Investeringsagenda

afgestemd met de gemeentelijke, rijks- of

Digitalisering zijn samenwerkingsprojecten met regionale of

Europese agenda. Een optimale benutting

landelijke (overheids)partners, kennisinstellingen en/of het

van Europese en rijksmiddelen (berede-

bedrijfsleven. Voorstellen worden ontwikkeld in het kader van de

neerd vanuit de Brabantse opgaven) is

BrabantStad agenda, de Brainport Aktieagenda, de een- overheid

daarbij een belangrijke overweging.

gedachte, of het Interbestuurlijk Programma (samen met het Rijk).
Ook internationale projecten zijn mogenlijk, in het kader van de
Europese eengemaakte digitale markt. Het Ontwikkelkrediet
Digitalisering helpt bij het financieren van de proceskosten om te
komen tot deze projecten.

8.

Investeringsvoorstellen (kunnen) worden

Ja

De provincie initieert niet stand-alone projecten in het kader van

ontwikkeld of uitgevoerd door inzet van

het Ontwikkelproject, maar werkt altijd samen met partners om de

ontwikkel- of uitvoeringsvermogen van

relevantie, de trekkracht en de inzet van voldoende expertise te

buiten. Daar waar mogelijk zal gebruik

borgen. De provinciale rol kan passief en ontvangend zijn, maar

worden gemaakt van initiatieven vanuit de

ook actief en initiërend, maar altijd samen met partners.

regio of die kunnen rekenen op draagvlak
in de regio, calls for proposals, ontwerpwedstrijden en partnerschappen voor de
ontwikkeling van investeringsprojecten.
Buitenlandse voorbeelden leren dat
uitvoering van omvangrijke innovatieprogramma’s veelal gebeurt door zelfstandige organisaties, ontwikkelmaatschappijen of publieke holdings. De provinciale
organisatie kan zich hierdoor richten op
regie en monitoren van doelbereik en
maatschappelijk effecten.

Statenvoorstel Digitalisering 30/18 Bijlage 3. Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan IJkpunten 2 e tranche Investeringsstrategie

