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Middelburg, 25 januari 2022
Geachte voorzitter,
Hierbij zenden wij u het jaarplan, begroting, toelichting begroting van de NV Economische
Impuls Zeeland (Impuls) voor 2022 en de begroting van het Investeringsfonds Zeeland (IFZ)
2022. De stukken van Impuls zijn behandeld en vastgesteld in de digitale Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Impuls op 18 november 2021. De begroting
2022 van het IFZ is behandeld tijdens de digitale Algemene vergadering van Aandeelhouders
van Investeringsfonds Zeeland op 11 november 2021.
Impuls is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zeeland. Impuls zet zich in voor een
sterke en duurzame Zeeuwse economie en werkgelegenheid. De aandacht gaat daarbij in het
bijzonder uit naar de voor Zeeland sterke economische sectoren. Als aanjager ontwikkelt zij
nieuwe initiatieven en projecten in regionale en nationale samenwerkingsverbanden.
De kern van het werk van Impuls ligt in drie taken:
- het aantrekken van bedrijven naar Zeeland, het bevorderen van internationale handel en het
ondersteunen bij uitbreidingsinvesteringen van Zeeuwse bedrijven;
- het ontwikkelen van business development projecten en ecosystemen binnen de sectoren
vrijetijdseconomie, logistiek, agro-food en circulaire economie;
- het financieren van innovatieve bedrijven en de toeleiding tot subsidieprogramma’s gericht
op innovatie.
Het Strategisch Meerjarenplan ‘‘Impuls voor een krachtige delta’’, dat wij in onze brief van
11 februari 2020 aan uw Staten hebben gezonden, vormt de onderlegger voor het Jaarplan
2022. In het meerjarenplan staan de twee missies ‘CO2-reductie en verduurzaming in het
mkb en grootbedrijf’ en ‘een economisch toekomstbestendige en leefbare delta’ centraal. In
het Jaarplan 2022 zijn de activiteiten aan deze missies gekoppeld. Er wordt beschreven met
welke projecten en/of activiteiten Impuls aan deze missies bijdraagt.
Vanaf 2022 werkt Impuls Zeeland – evenals de Zeeuwse Omgevingsvisie en het provinciale
Economisch Uitvoeringsprogramma – met Sustainable Development Goals (SDG’s). Impuls
Zeeland heeft als doelstelling primair bij te dragen aan de SDG’s op het gebied van
verduurzaming, innovatie en economische ontwikkeling.
De samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) wordt
steeds intensiever. Impuls Zeeland zorgt daarmee vanuit de regio voor meer landelijke
samenhang.

Begroting 2022 Impuls
De begroting van Impuls sluit op een tekort van € 161.267. Dit bedrag heeft volledig
betrekking op het resultaat deelnemingen van Impuls. Voor de reguliere activiteiten heeft
Impuls een sluitende begroting.
Het verlies wordt veroorzaakt doordat Impuls aandeelhouder is van IFZ en hierdoor
verantwoordelijk is voor een deel van de verliezen van het IFZ. Het in de begroting van
Impuls opgenomen negatieve resultaat deelnemingen heeft derhalve volledig betrekking op
de geprognotiseerde verliezen van IFZ.
Begroting 2022 Investeringsfonds Zeeland (IFZ)
Het IFZ verstrekt hoog risicodragend kapitaal en richt zich op startende en groeiende
innovatieve ondernemers die een economische spin-off voor Zeeland kunnen genereren.
Aspecten als werkgelegenheid, het creëren van nieuwe economische activiteiten, innovatie
en een gezond ondernemersklimaat zijn belangrijke punten waar het fonds zich op richt.
De investeringen in de afgelopen jaren leveren op dit moment nog geen rendement op.
Doordat er eveneens sprake is van financiering van innovatieve (risicovolle) projecten bestaat
de mogelijkheid dat het IFZ verliezen maakt. Ook voor 2022 is hiervan sprake.
Wind in de zeilen:
In het kader van het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’ wordt door het Rijk in totaal € 20
miljoen beschikbaar gesteld voor het vergroten van het vermogen voor het Investeringsfonds
Zeeland.
De eerste twee jaarlijkse tranches (2020 en 2021) van elk € 5 miljoen zijn inmiddels als
agiostorting in het IFZ ontvangen.
Ontwikkeling IFZ:
IFZ is de afgelopen jaren gegroeid van een entiteit met een fondsomvang van € 4 miljoen in
2016 tot een structuur met diverse fondsen en een groei van investeringsmiddelen naar € 50
miljoen de komende jaren. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn als volgt weer te
geven:
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De begroting 2022 van het IFZ sluit met een negatief resultaat van € 683.334. Vergeleken
met een negatief resultaat van € 791.768 in de begroting 2021 betekent dat een positief
verschil van € 108.434.
Het streven is in 2026 een begroting van IFZ te presenteren die met een positief resultaat
sluit. Het adagium ‘de kosten gaan voor de baten’ geldt in dit geval. Op dat moment is een
groot deel van de middelen geïnvesteerd, waardoor de verwachting is dat vanuit het
rendement van de totale fondsmiddelen de exploitatiekosten van IFZ gedekt kunnen worden
Cijfermatig overzicht van de fonds- en resultaatontwikkeling van IFZ over de jaren 2017-2026:

Jaar

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Status
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose
prognose
prognose
prognose
prognose

Fondsomvang Resultaat
3.950.000
-73.877
9.395.647
-229.141
11.059.309
-311.981
23.385.237
-262.961
30.567.000
-392.075
39.560.000
-683.334
46.190.471
-814.359
49.937.194
-514.359
48.783.917
-98.741
48.039.417
201.259

% resultaat/
fondsomvang
-1,9%
-2,4%
-2,8%
-1,1%
-1,3%
-1,7%
-1,8%
-1,0%
-0,2%
0,4%

De uitgevoerde werkzaamheden door het IFZ met betrekking tot het ‘Wind in de zeilen’ zijn
een belangrijk onderdeel van de nu voorliggende begroting. De ‘Wind in de zeilen’ middelen
zijn geïntegreerd in de totale IFZ begroting. De begroting 2022 van ‘Wind in de zeilen’ kan als
volgt worden weergegeven:
IFZ Algemeen

INNOGO!

BEGROTING 2022 (Wind in de Zeilen)
COL

ZPF 1

ZPF 2

ZPF 3

TOTAAL

Vrijetijdsfonds

Beheervergoeding
Rente-inkomsten

€
€

-

€
€

41.322
-

€
€

-

€
€

-

€
€

- €
- €

- €
86.679 €

-

€
€

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Rentekosten

€
€
€

-

€
€
€

40.000
10.000
-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

36.134 €
5.000 €
5.000 €

143.666 €
50.000 €
15.000 €

-

€ 219.800
€
65.000
€
20.000

Resultaat Wind in de Zeilen

0

-8.678

0

0

-46.134

-121.987

0

-176.799

Het resultaat van deze begroting is € 176.799 negatief. Dit bedrag maakt onderdeel uit van
het totale geprognotiseerde verlies van € 683.334 van het IFZ. Omdat het verlies als gevolg
van ‘Wind in de zeilen’ een significante reden is voor het totale verlies van IFZ maakt IFZ dit
verlies separaat zichtbaar in haar begroting 2022. Ook hier is overigens het principe dat de
kosten voor de baten gaan van toepassing. De opbrengsten van de investeringen die worden
gedaan door het ZPF in de vorm van eigen vermogen worden pas na een aantal jaren
zichtbaar als een exit wordt gerealiseerd (het verworven aandeel in deze bedrijven wordt
verkocht).
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Het begrote negatieve resultaat van € 683.334 komt in 2022 ten laste van de overige
reserves van het IFZ. De overige reserves zijn naar verwachting in 2022 voldoende van
omvang om dit negatieve resultaat op te vangen.
Gevolgen waardering deelneming IFZ op provinciale balans:
Het verlies van IFZ komt ten laste van het eigen vermogen van het IFZ en heeft voor 2022
geen gevolgen voor de waardering van het IFZ op de provinciale balans. Dit omdat de
marktwaarde van het provinciaal aandeel in IFZ hoger is dan de verkrijgingsprijs
Deze stukken hebben ons geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen in de
algemene vergaderingen van aandeelhouders van Impuls en het IFZ.
Wij stellen u voor deze stukken ter kennisname voor te leggen aan de leden van Provinciale
Staten.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Drs. J.J.P. Verhage,
Afdelingsmanager Financiën (wnd.) /
Heffings- en invorderingsambtenaar Provincie Zeeland
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
Bijlagen:
1. Begroting 2022 IFZ BV
2. Begroting 2022 Impuls
3. Toelichting begroting 2022 Impuls
4. Jaarplan 2022 Impuls
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