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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 12 december 2017
Onderwerp: Voorgenomen besluit tot oprichting Innovatiefonds Noord-Holland BV
Kenmerk: 907451
Bijlagen:
Statuten Innovatiefonds Noord-Holland BV
Investeringsreglement Innovatiefonds Noord-Holland BV
Inleiding
De provincie wil innovaties in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) stimuleren en heeft daartoe in
het Coalitieakkoord 2015-2019 een bedrag van €18 miljoen gereserveerd voor de oprichting
van twee MKB-innovatiefondsen: een algemeen innovatiefonds (€8 miljoen) en een fonds voor
duurzame innovaties (€10 miljoen). In oktober 2016 is de uitwerking van de MKBinnovatiefondsen in de volgende vier instrumenten met u besproken (zie brief met kenmerk
780851/852990): deelname aan de MIT-subsidieregeling, een investeringsgereedprogramma,
een versnellingsprogramma voor duurzame innovaties, en een Proof-of-Conceptfonds (PoCfonds) om vroege fase-innovaties in het MKB te financieren. U wordt in een separate brief
geïnformeerd over de actuele stand van zaken van deze MKB-instrumenten, die inmiddels
operationeel zijn.
Voorgenomen oprichting van het PoC-fonds: Innovatiefonds Noord-Holland BV
Met deze voordracht informeren wij u over ons voorgenomen besluit om samen met UvA
Ventures Holding BV het PoC-fonds op te richten als Innovatiefonds Noord-Holland BV, en
stellen wij u in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen op dat voorgenomen besluit aan
ons college kenbaar te maken. Dit betreft een zogenaamde ‘voorhangprocedure’ (op grond van
artikel 158, vierde lid, van de Provinciewet) voor de oprichting van een provinciale deelneming.
Wij verwachten eind februari 2018, na deze voorhangprocedure, te besluiten tot oprichting van
het Innovatiefonds Noord-Holland BV, gehoord hebbende uw wensen en bedenkingen.
Het oprichtingsproces heeft langer geduurd dan in eerste instantie voorzien. Dit heeft een
aantal oorzaken, zo hebben we tussentijds besloten om samen te werken met UvA Ventures
Holding BV en om een Europese (EFRO-) subsidie aan te vragen. Hiervoor was het noodzakelijk
om een gezamenlijke vennootschap op te richten. Door deze keuzes is er nu een fors groter
fondsvermogen en een professionele organisatie om hier uitvoering aan te geven.
Eerdere besluitvorming over het PoC-fonds
De afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden van de voortgang met betrekking
tot de oprichting van het PoC-fonds. Wij hebben u in januari 2017 geïnformeerd over het
verkennen van de mogelijkheden om samen te werken met Amsterdamse kennisinstellingen
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(brief met kenmerk: 907451/907454) en in april 2017 over ons voornemen om samen met UvA
Ventures Holding BV (eerder ‘UvA Holding BV’) het PoC-fonds op te richten (brief met kenmerk:
907451-931246). In juni 2017 hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van de
fondsstructuur voor het PoC-fonds (een gezamenlijke vennootschap) en over de Europese
subsidieaanvraag die wij daarvoor hebben ingediend (brief met kenmerk: 907451/964644).
Samenhang met andere MKB-instrumenten
Zoals vermeld is het Innovatiefonds onderdeel van een set aan provinciale MKB-instrumenten,
welke in samenhang met elkaar zullen gaan werken. Zo verwachten wij dat het
investeringsgereedprogramma (inmiddels operationeel onder de naam PIM) en het
versnellingsprogramma (inmiddels operationeel onder de naam GO!-NH) zullen leiden tot leads
voor het Innovatiefonds. Ook de MIT-regeling zorgt ervoor dat de vroegste fasen van innovatie
overbrugd worden, waardoor deze projecten mogelijk in aanmerking zouden komen voor het
Innovatiefonds. Daarbij biedt deelname aan het ene instrument geen garantie voor deelname
aan het volgende instrument, maar is het niet uitgesloten. Dat wil zeggen dat iedere keer
opnieuw naar de situatie van de onderneming gekeken zal worden. Een ander
financieringsinstrument van de provincie, het Participatiefonds Duurzame Economie NoordHolland BV (PDENH), richt zich op de latere fasen van innovatie en zou in bepaalde gevallen als
vervolgfinancier (na het Innovatiefonds) kunnen optreden. In onderstaande afbeelding is het
regionale financieringslandschap voor het innovatief MKB in Noord-Holland schematisch
weergegeven.
Afbeelding 1

Regionaal financieringslandschap innovatief MKB

Proof-of-concept, validatie

R&D, prototype

Vercommercialisering, uitrol

Type
activiteiten

Private venture capital
Participatiefonds Duurzame Economie
Noord-Holland (PDENH)
Participaties universitaire Holdings (o.a.
UvA)

Innovatiefonds PoC Noord-Holland

Groei, volwassenheid
Mature capital.
Bancaire financiering,
private equity etc..

Valorisatieprogramma (IXA)
pre-seed (aflopend)

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Valorisatieprogramma (IXA)
proof of concept (aflopend)

Kapitaalsbehoefte

Versnellingsprogramma duurzame
innovaties

Academic Proof-of-Concept Fund Amsterdam (APCA)

Support-programma’s (niet-financieel) Investeringsgereed MKB N-H, Ready2, IXA, ACE Venture Lab etc.
Subsidies.
O.a. R&D grants, Friends,
Family & Fools

Proof-of-concept, seed capital
(equity, leningen, convertibles).
O.a. informals, publieke fondsen

Venture capital (equity).
O.a. marktpartijen, (semi-)
publieke fondsen

Type kapitaal &
verstrekkers

Het Innovatiefonds Noord-Holland BV op hoofdlijnen
Het Innovatiefonds Noord-Holland BV (verder: het Innovatiefonds) wordt opgericht door de
provincie Noord-Holland en UvA Ventures Holding BV (UvAVH) om innovaties in de vroege fase
(de proof-of-conceptfase) te financieren.
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Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het verminderen van het financieringstekort voor NoordHollandse MKB-ondernemingen met betrekking tot projecten in vroege innovatiefases, middels
het verstrekken van (converteerbare) leningen aan innovatieve bedrijven voor het vertalen van
een uitvinding naar een proof of concept of prototype. Hierbij wordt nadrukkelijk getracht de
verbinding tussen kennisinstellingen, innovatieve MKB-ondernemingen en andere spelers in het
ecosysteem (zoals incubators en pijplijnpartners) in de provincie Noord-Holland te versterken.
Sectoren
Het Innovatiefonds zal zich richten op de zogenaamde RIS-3 sectoren (Regionale &
Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie): Agri & Food, Chemie, Creative Industrie, Energie,
Hightech systemen & materialen, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw- en
uitgangsmaterialen, ICT en Water. Leidend is de oorsprong van de innovatie zelf, niet de
sectorindeling van de gebruiker (e.g.: een robotica in de groothandel valt onder Hightech of
ICT). De voorkeur gaat uit naar innovaties die gebruik maken van een combinatie van
technieken/invalshoeken (de zogenaamde crossovers). Wij hebben voor het Innovatiefonds
gekozen voor een zo breed mogelijke scope met zoveel mogelijk sectoren als mogelijk binnen
de voorwaarden van EFRO. Een deel van de middelen, in totaal minimaal €5 miljoen, wordt op
ons verzoek specifiek aangewend voor innovaties op het gebied van circulaire economie,
energietransitie en duurzame mobiliteit. Daarnaast wordt op verzoek van de kennisinstellingen
minimaal een deel van de middelen aangewend voor initiatieven op het gebied van ‘Health’, als
onderdeel van de RIS-3 sector ‘Life Sciences & Health’.
Doelgroep
Financiering wordt verschaft aan private MKB-bedrijven (tot 250 werknemers) die gevestigd zijn
in Noord-Holland, ten behoeve van projecten op gebied van toegepast onderzoek,
technologische ontwikkeling en productontwikkeling in bovengenoemde sectoren. Hieronder
vallen bijvoorbeeld ook startups en spin-offs vanuit universiteiten en andere kennisinstellingen.
Het gaat hierbij om technologieën waarvan er eerste theoretische werking is aangetoond (proofof-principle) en experimenten moeten worden gedaan om de toepassing van de technologie in
de praktijk te testen. Dit testen wordt zowel in experimentele en laboratoriumsituaties als in de
praktijk gedaan.
Fondsvermogen
Het Innovatiefonds wordt opgericht door de Provincie Noord-Holland en UvAVH, waarbij beide
partijen €8 miljoen euro bijdragen. Daarnaast is in september aan het Innovatiefonds (in
oprichting) een Europese subsidie van €5 miljoen toegekend als cofinanciering uit het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-subsidie), vanuit het Nederlandse
samenwerkingsprogramma Kansen voor West. Het totale fondsvermogen van het Innovatiefonds
komt daarmee uit op €21 miljoen, inclusief de kosten voor beheer en uitvoering van het fonds.
Het fondsvermogen wordt vanwege EFRO-eisen in eerste instantie opgesplitst in twee delen: een
deel met EFRO-cofinanciering van €14,1 miljoen (fondsdeel 1, inclusief €5 miljoen EFRO) en het
resterende deel zonder EFRO-cofinanciering van €6,9 miljoen (fondsdeel 2). Voor fondsdeel 1
wordt uitgegaan van een looptijd van 6 jaar (tot 2023), conform EFRO-voorwaarden moet dat
deel uiterlijk in 2023 voor de eerste keer zijn uitgezet.
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Het precieze stortingsschema zal afhankelijk zijn van de prestaties van het fonds en van de
afspraken met de andere partners (UvAVH en EFRO). De afspraken over te storten bedragen
door de partners (PNH, UvAVH en EFRO) worden nader uitgewerkt. Zolang de afspraken over te
storten bedragen nog niet zijn gemaakt, wordt voor fondsdeel 1 voorlopig uitgegaan van
onderstaand stortingsschema (als richtsnoer).
Verwacht stortingsschema fondsdeel 1 (bedragen per jaar tot 2023)
2018
2019-2023
TOTAAL
(jaar 1)
(jaar 2-6)
(in 6 jaar)
PNH
€1.037.000
€707.000
€4.572.000
UvA Holding
€1.037.000
€707.000
€4.572.000
EFRO
€1.000.000
€800.000
€5.000.000
TOTAAL
€3.074.000
€2.214.000
€14.144.000

Fondsdeel 2
(na 6 jaar)
€3.428.000
€3.428.000
€0
€6.856.000

Op basis van een evaluatie van het Innovatiefonds na 5 jaar (in 2022) wordt door de
aandeelhouders besloten of, en zo ja op welke wijze, fondsdeel 2 wordt besteed na 2023.
Tegen die tijd zal er ook gekeken worden welke cofinancieringsmogelijkheden er zijn,
bijvoorbeeld Europese subsidie of andere mogelijkheden.
Kosten
In de reserve Werkgelegenheid en Economie is in totaal €8,2 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor het PoC-fonds. Dit bedrag is bestemd voor dekking van de fondsbeheerkosten en voor
dekking van de kosten als gevolg van het negatieve fondsrendement (het Innovatiefonds wordt
immers een ‘leeglopend’ fonds). Alle kosten voor het beheer en de uitvoering van het
Innovatiefonds, zoals management, huisvesting en overhead worden betaald uit het
fondsvermogen, waaraan PNH €8,0 miljoen bijdraagt. De oprichtingskosten vallen hier niet
onder, die worden deels gedekt uit het budget voor Regionale Economie en deels uit (het
resterende deel van €0,2 miljoen in) de reserve Werkgelegenheid en Economie. De totale
beheers- en uitvoeringskosten voor het Innovatiefonds komen voor de jaren 2018-2023
(fondsdeel 1) naar verwachting uit op € 2,5 miljoen (€420.000 per jaar). Wij zullen hier
€137.000 per jaar (totaal € 822.000 in 6 jaar) aan bijdragen.
Instrumentarium
Innovaties in de proof-of-conceptfase genereren nog geen geld, en kan er dus op projectniveau
nog niet worden afgelost of rente worden betaald. Tegelijkertijd is kapitaalverstrekking middels
aandelenkapitaal vaak te omslachtig gezien de benodigde tijdsbesteding van een investering
met eigen vermogen, waarbij men immers mede-eigenaar is van de onderneming. Dit maakt een
financieringsvorm noodzakelijk die wel resultaatafhankelijk is, maar niet noodzakelijk bij
aanvang wordt door vertaald in een aandelenpakket. Om deze reden zal het fonds gebruik
maken van converteerbare leningen met marktconforme rente (van 8% per jaar), een
veelgebruikt instrument bij de financiering van startups en innovatieprojecten.
Een belangrijk aspect van een converteerbare lening is dat het initieel en primair een lening is
met een duidelijke verplichting tot aflossing van de hoofdsom en betaling van rente. Dit hoeft
echter niet gelijk, want onderdeel van de leningsvoorwaarden kan zijn dat er initieel niet hoeft
te worden terugbetaald, tot een periode van wel enkele jaren. Ook voor de rente geldt dat deze
(geheel of gedeeltelijk) kan “oprollen” tot een moment in de toekomst waarin de innovatie
voldoende geld opbrengt om de rente betalen. De ondernemer kan hier dus op de lange termijn
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op budgetteren. Het innovatiefonds kan er vervolgens voor kiezen om de lening te converteren
indien dit opportuun is, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf uitstekend presteert en/of er een
goede exit op handen is. Hierdoor kan worden geprofiteerd in geval van (zeer) goede
performance van het bedrijf. Ook als een na afloop van de looptijd onvoldoende kapitaal
beschikbaar is om de lening terug te betalen, kan besloten worden om te lening te converteren.
Investeringsgrootte
De investeringen zullen tussen de EUR 50.000 en 300.000 per initiatief bedragen. Dit betreft
nieuwe financiering (geen herfinanciering) door middel van cofinanciering, waarbij middelen
vanuit het MKB-bedrijf ook (deels) in natura ingebracht kunnen worden. Per aanvraag wordt een
minimale cofinanciering van 20% als voorwaarde gesteld. De looptijden zijn naar verwachting
tussen de 3 en 10 jaar.
Revolverendheid
Innovatiefonds richt zich specifiek op financiering van innovaties in een fase waarin de kans op
(markt-) succes onzeker is en het financieringsrisico hoog. Het gaat om innovaties met een
hoog financieringsrisico waar vanuit marktperspectief een te onzeker of te laag verwacht
rendement tegenover staat. Bij proof-of- conceptfinanciering is een (positief) rendement dan
ook niet te verwachten. Voor de oprichting van het Innovatiefonds wordt, op basis van
ervaringen elders in het land, uitgegaan van een revolverendheid van ongeveer 45%. Wij streven
met het Innovatiefonds naar een rendement dat tenminste gelijk is aan het rendement van
vergelijkbare fondsen. Dit betekent dat een negatief rendement wordt verwacht en dat ongeveer
55% van het geld naar verwachting niet terugkomt. Het publieke belang wat met het
Innovatiefonds wordt behartigd is niet een zo hoog mogelijk rendement behalen, maar juist die
innovaties verder helpen die in potentie een bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid
en economische groei in Noord-Holland. Vanuit de ambitie om deze publieke doelstellingen te
helpen realiseren, en gelet op de markt, wordt op fondsniveau een negatief rendement
geaccepteerd. De verwachte revolverendheid van 45% is gebaseerd op een aantal aannames, de
belangrijkste zijn hieronder nader toegelicht.
De precieze werking van het fonds in financieel opzicht zal afhangen van de performance van
de portefeuille, wat weer deels samenhangt met de prestaties van de fondsmanager.
Aangenomen is dat inkomsten (terugbetalingen, rente en andere inkomsten uit de participaties)
worden geherinvesteerd in nieuwe projecten. Van de succesvolle projecten zal de exit van het
merendeel zijn naar een externe partner die bij de innovatie betrokken was, waarbij een premie
ten opzichte van de investering wordt behaald, bijvoorbeeld middels een licentie of een
‘success fee’. Een andere route naar een succesvolle exit kan zijn een exit naar een venture
capital fonds of strategische investeerder.
Gezien de vroege fase in de innovatiecyclus is de verwachting dat het grootste deel van de
gesteunde initiatieven niet succesvol zal zijn; ruim 80 % van de investeringen zal worden
afgeschreven. De 20% die succesvol is bestaat voor de helft (10% van de gedane investeringen)
uit leningen die worden terugbetaald met rente (8% per jaar) en voor de andere helft (ook 10%
van de investeringen) als een succesvolle verkoop van een aandelenbelang tegen 3.0 x de
oorspronkelijke investering. Het resultaat van deze aannames is een revolverendheid van ca.
45% over de looptijd van het fonds (volledige looptijd, 10 jaar).
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Het Innovatiefonds Noord-Holland BV wordt een nieuwe deelneming van PNH
Eén van de randvoorwaarden voor een EFRO-subsidie is dat het Innovatiefonds wordt beheerd
door een deskundig en professioneel fondsmanagement, bij voorkeur door het Innovatiefonds
onder te brengen in een externe entiteit. Verder dient de organisatie van het fonds te passen
binnen de randvoorwaarden van EFRO en binnen Europese staatssteunregels. Om dat te
realiseren hebben wij verschillende varianten onderzocht. Op basis van een afweging van deze
varianten aan de hand van de Nota verbonden partijen blijkt een gezamenlijke vennootschap
(BV) voor het Innovatiefonds de meest geschikte en wenselijke variant. In die vorm wordt het
Innovatiefonds een nieuwe deelneming van de provincie Noord-Holland. De BV neemt een
fondsmanager in dienst, die met een team uitvoering zal geven aan het Innovatiefonds.
Aandeelhouderschap
Bij oprichting worden PNH en UvAVH beide voor 50% aandeelhouder van het Innovatiefonds. Het

aandeel van UvAVH wordt mogelijk opgesplitst en gedeeld met enkele andere Amsterdamse
kennisinstellingen. UvAVH vertegenwoordigt als aandeelhouder ook een aantal Amsterdamse
kennisinstellingen (VU, VUMC, AMC, Sanquin en de Hogeschool van Amsterdam) die mogelijk
later als aandeelhouder van het Innovatiefonds willen toetreden. Het voornemen van UvAVH was
dat die partijen vanaf de oprichting gezamenlijk aandeelhouders zouden worden voor het
totaalbedrag van €8 miljoen. Naar verwachting is echter pas in de loop van 2018, na de
oprichting, bekend welke van deze partijen aandeelhouder van het fonds willen worden. UvAVH

staat zelf volledig aan de lat voor de bijdrage van €8 miljoen namens deze kennisinstellingen.
Eventuele toetreding van deze partijen als aandeelhouder wordt geregeld tussen de UvAVH en die
partij(en), waarbij in dat geval een deel van de aandelen van UvAVH wordt verkocht. Het totale
fondsvermogen en de bijdrage en het belang van PNH (50%) veranderen daardoor dus niet.
Toetreding van andere aandeelhouders is uitsluitend mogelijk met instemming van de zittende
aandeelhouders, en door ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst die bij oprichting
door PNH en UvAVH wordt overeengekomen. De aandeelhoudersovereenkomst wordt bij het
(definitieve) oprichtingsbesluit van het Innovatiefonds in februari 2018 door ons college
vastgesteld. Bij deze voordracht worden u de concept statuten en het concept
investeringsreglement voor het Innovatiefonds Noord-Holland BV voorgelegd.
Financiering, communicatie en (burger)participatie
Het totale fondsvermogen van €21 miljoen wordt vanwege EFRO-eisen in eerste instantie
opgesplitst in twee delen: een deel met EFRO-cofinanciering deel van €14,1 miljoen (fondsdeel
1) en het resterende deel zonder EFRO-cofinanciering van €6,9 miljoen (fondsdeel 2). Voor
fondsdeel 1 wordt uitgegaan van een looptijd van 6 jaar (tot 2023), conform EFRO-eisen moet
dat deel uiterlijk in 2023 voor de eerste keer zijn uitgezet. In de aandeelhoudersovereenkomst
wordt vastgelegd dat het Innovatiefonds na 5 jaar (in 2022) wordt geëvalueerd. Op basis van die
evaluatie wordt door de aandeelhouders besloten of, en zo ja op welke wijze, fondsdeel 2 wordt
besteed na 2023. In het fondsplan is de horizon van 6 jaar onderbouwd met aannames over het
verwachte aantal leningsaanvragen, looptijd van de leningen, revolverendheid, etc. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld PDENH is er voor het Innovatiefonds geen sprake van een echte
exit-strategie. De ‘exit-strategie’ is gebaseerd op de uitputting van het fonds (kortom: het fonds
eindigt als het geld op is). Met de andere aandeelhouder(s) worden afspraken vastgelegd over
het moment waarop de BV wordt ontbonden, en onder welke voorwaarden dat gebeurt.
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Mogelijke risico’s
Een nieuwe deelneming brengt altijd risico’s met zich mee. Voor het Innovatiefonds zijn de
risico’s vooraf grondig in kaart gebracht en zoveel mogelijk beperkt. De risico’s zijn deels
beperkt door de gerede interne besluitvorming, waarbij de nota Verbonden partijen kritisch is
doorlopen en waarbij wij tussentijds (tijdens het oprichtingsproces) een aantal besluiten hebben
genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenwerking met de UvAVH, het aanvragen van
de Europese (EFRO-) subsidie en de beoogde fondsstructuur. Wij hebben u tussentijds
regelmatig per brief geïnformeerd over deze besluiten en over de voorgang van het
oprichtingsproces van het Innovatiefonds. Daarnaast is intern een brede risico-inventarisatie
gehouden waarbij alle relevante disciplines (Beleid, Financien, Juridische Zaken, Concerncontrol
en Communicatie) zijn betrokken. Uit die inventarisatie is duidelijk geworden dat de oprichting
van het Innovatiefonds Noord-Holland BV wel degelijk risico’s heeft, maar dat de belangrijkste
risico’s zijn afgedekt. De belangrijkste risico’s zijn hieronder uitgewerkt.
Beleidsmatig risico is dat het Innovatiefonds te weinig doeltreffend blijkt te zijn en dat minder
innovaties kunnen worden gefinancierd dan verwacht. Daarmee komt het geld niet terecht
waarvoor het bedoeld is (bij het innovatief MKB), vallen de beheerskosten relatief hoger uit, en
moet een deel van de EFRO-subsidie worden terugbetaald (dit heeft zowel financiële als
administratieve gevolgen). Dit risico is beperkt omdat uit het kapitaalmarktonderzoek naar de
Noordvleugel, dat de aanleiding is voor de huidige opzet van het Innovatiefonds, blijkt dat in de
PoC-fase sprake is van een groot kapitaaltekort. Om te voorkomen dat een deel van de EFROsubsidie moet worden terugbetaald omdat het fondsvermogen niet is besteed binnen de EFROtermijn (tot 2023), is het fondsvermogen verdeeld in de twee ‘potten’ (fondsdeel 1 en 2).
Een financieel risico betreft oneigenlijke besteding van de middelen door de fondsmanager. Dit
risico wordt beperkt door een uitgebreide integriteitstoets van de fondsmanager (voor de
aanstelling) en door het geld niet ineens, maar in tranches naar de vennootschap over te
maken. Verder wordt door het fondsmanagement per kwartaal gerapporteerd aan de
aandeelhouders en wordt een bestuurscommissie opgericht met (ambtelijk) vertegenwoordigers
van de aandeelhouders die in nauw contact staat met het fondsmanagement.
Voor de oprichting van het fonds zijn de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en het
investeringsreglement opgesteld door Pels Rijcken. Wij zullen de voorgang en de prestaties van
het Innovatiefonds blijven monitoren, en u minimaal eens per jaar informeren over de stand van
zaken.
Communicatieve gevolgen
De oprichting van het Innovatiefonds zal na ons besluit in februari 2018 in de publiciteit
worden gebracht, ook met als doel het fonds voldoende bekendheid in de markt te geven.
Uitgaande van de procedure conform artikel 158 van de Provinciewet zou het Innovatiefonds
naar verwachting in maart 2018 operationeel zijn.
(Burger)participatie
In de eerdere fase van beleidsontwikkeling is met de belangrijkste stakeholders van het
beoogde fonds, ondernemers en netwerkpartners, gesproken. Deze partijen worden ook steeds
op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Zo is in de aanloop naar dit fonds een
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meet-up gehouden met een aantal van onze netwerkpartners die relevante projecten aan
kunnen dragen bij het fonds.
Proces en procedure
Nadat u in de gelegenheid bent gesteld uw wensen en bedenkingen aan ons kenbaar te maken,
besluiten wij over de oprichting van het Innovatiefonds Noord-Holland BV. De planning is
daarover eind februari te besluiten zodat het Innovatiefonds in maart opengesteld kan worden
voor aanvragen vanuit het MKB.
In de tussentijd tot eind februari wordt een fondsmanager geworven, wordt de Adviescommissie
ingesteld, worden afspraken met partners gemaakt over storting van de bijdragen en wordt de
overige documentatie opgesteld die nodig is om het fonds te operationaliseren.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
dhr. J.W. Remkes, voorzitter
mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit
Nr. 7
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 12 december 2017;
gelet op de behoefte van het Noord-Hollandse MKB aan een fonds voor de financiering van
duurzame innovaties in de vroege fasen, en de meerwaarde om hierin samen te werken met
Amsterdamse kennisinstellingen;
besluiten:
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot oprichting
en 50% deelneming in het Innovatiefonds Noord-Holland B.V, en geen wensen en
bedenkingen op dat voorgenomen besluit in te brengen.
2. Voor de provinciale deelneming in het Innovatiefonds Noord-Holland BV een krediet van
maximaal €8 miljoen in fases beschikbaar te stellen, waarbij het eerste deel van naar
verwachting €4,6 miljoen in de jaren 2018-2023 in tranches beschikbaar wordt gesteld.
Voor het tweede deel €3,4 miljoen wordt door Gedeputeerde Staten, op basis van een
evaluatie van het fonds na 5 jaar en gehoord Provinciale Staten, besloten op welke wijze
dat dat gebeurt.
Haarlem, 12 februari 2018.
Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier
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