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Betreft: Jaarverslag Kansen voor West II 2019

1 1 MAART 2021
Kenmerk

Geachte leden,

710709/1591645

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Toelichting op het jaarverslag Kansen voor West II 2019.

Uw kenmerk

Kansen voor West (KvW) is het samenwerkingsverband van de vier
Randstadprovincies; Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en
de vier grote steden; Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In
dit programma werken publieke en private partners samen om een
impuls te geven aan de regionale economie van de Randstad. De
Management Autoriteit KvW II is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het programma en brengt jaarlijks verslag uit van de resultaten.
Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de uitvoering van het Kansen voor
West II programma (2014-2020) is ruim €1 82 miljoen aan EFRO
middelen beschikbaar. Aangevuld met de nationale en private
cofinanciering wordt een investeringsimpuls verwacht van ruim €464
miljoen.

In het programma is €22 miljoen voor de provincie Noord-Holland
beschikbaar gesteld. Van de €22 miljoen die beschikbaar was, is €1 9,5
miljoen (88%) aangevraagd in Noord-Holland Noord en €5,6 miljoen
(22%) in het MRA gebied. Dit komt neer op een totaal van €25,1 miljoen
(dit is inclusief €3,5 miljoen rijkscofinanciering).
Binnen het Kansen voor West II programma ligt de nadruk voor de
provincie op de twee regionale prioriteiten; 1) het stimuleren van
bedrijven om te investeren in onderzoek en innovatie, en 2) de
toepassing van hernieuwbare energiebronnen en het aanjagen van
investeringen in de koolstofarme economie. De provincie Noord-Holland
investeert circa 65% van het KvW II budget in innovatie en 3 5% in CO2
reductie. Hierbij ligt de nadruk op ‘cross-overs’ (kruisbestuiving) tussen
technologieën en sectoren.
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In 201 9 is voor een totaalbedrag van €4.683.747 aan EFRO geld
beschikt in Noord-Holland. Hiermee ging €1.398.204 aan provinciale
cofinanciering en €3.01 7.895 aan private bijdragen gemoeid. In totaal
een investeringsimpuls van ruim €9 miljoen. Voorbeelden van projecten
zijn het ‘Bouwlab R&DO' en het ‘Innovatiecluster TechValley’, waarbij
aan onderwijs en nieuwe producten en technieken in de maakindustrie
wordt gewerkt, het energieleverend geluidsscherm in Alkmaar en het
Warmtenet Willemsoord.
In de bijlagen vindt u de evaluatie van het jaar 2019 en een oplegger
waarin de resultaten uit de evaluatie worden samengevat en
verbijzonderd naar Noord-Holland. Hier vindt u meer informatie over de
Noord-Hollandse projecten.
Tot slot

Het Kansen voor West II programma liep tot 2020. De planning was om
in 2021 met het nieuwe programma KvW III te starten. In verband met
de coronacrisis zijn middelen uit het crisis- en herstelfonds (‘REACT-EU')
aan KvW II toegevoegd voor een spoedige aanwending van deze
middelen. Daardoor is de start van KvW lil doorgeschoven naar 2022.
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