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Behoefte van Zeeuws bedrijfsleven aan innovatiefinanciering

Bevoegdheid

GS
PS (kenbaar maken wensen en bedenkingen i.v.m. deelname in
Investeringsfonds Zeeland)

Wat is het voorstel?

De statuten van Investeringsfonds Zeeland BV (IFZ) worden gewijzigd,
waarna provincie Zeeland rechtstreeks deelnemer wordt voor 29,1
procent. De drie (twee huidige en een nieuw op te richten) Zeeuwse
Participatiefondsen hangen onder IFZ.
Het college heeft het stappenplan uit het door PS vastgestelde
deelnemingenbeleid doorlopen en een daarop gebaseerd positief
standpunt ingenomen over deelname in het IFZ.
Provinciale Staten kunnen vervolgens wensen en bedenkingen kenbaar
maken aan Gedeputeerde Staten. Op basis van de bijdragen in de
commissievergadering wordt een concept-reactie voorbereid, waarover
PS in hun vergadering van 6 april een besluit kunnen nemen.

Toelichting

Om de innovatiekracht en financieringsinfrastructuur in Zeeland te
versterken worden meerdere financiële regelingen (fondsen)
ondergebracht in Investeringsfonds Zeeland BV. Een daarvan is het
nieuw op te richten Zeeuws Participatiefonds 3, dat zich moet gaan
richten op bedrijven met een hogere financieringsbehoefte. Provincie
Zeeland brengt € 3 miljoen in, daarnaast is er een bijdrage van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 6,5 miljoen (voor
het IFZ) in het kader ‘Zeeland in Stroomversnelling’.
Er wordt gestreefd naar het vinden van meer aandeelhouders voor met
name ZPF 2 .

Kosten en dekking

Provincie Zeeland draagt € 1 miljoen bij uit het aandelenkapitaal van ZPF
1 en 2, en € 3 miljoen uit Investeringsagenda, innovatiefinanciering in het
volgende ritme:
2018: € 1,25 miljoen, 2019: € 1,25 miljoen en in 2020: € 0,5 miljoen.

Overige informatie




Voor de inbreng van het Rijk wordt eveneens een wensen en
bedenkingen procedure doorlopen. De uitkomst hiervan is voor de
zomer bekend.
PS ontvangen jaarlijks ter kennisname het jaarplan en jaarverslag
van het IFZ.

