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Voorstel
1. Akkoord gaan met een aanvullende kapitaalstorting van € 426.846 in InnovationQuarter

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor de versterking van het fondsvermogen van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen. Voor InnovationQuarter is dat vanuit het rijk € 31,8 miljoen. 
Voorwaarde is dat de huidige aandeelhouders gezamenlijk hetzelfde bedrag inbrengen. De 
Drechtraad wordt daarom gevraagd akkoord te gaan met een extra kapitaalstorting van € 426.846. Het 
fondsvermogen van InnovationQuarter stijgt dan in totaal met € 63,6 miljoen. 

Aanvullende informatie voor het Drechtstedenbestuur
Portefeuillehouder Burggraaf vertegenwoordigt de Drechtsteden als aandeelhouder bij Innovation 
Quarter.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Voorstel fondsverhoging

Op 15 september 2020 heeft de Drechtsteden een brief ontvangen van staatssecretaris M.C.G. 
Keijzer. In de brief wordt toelichting gegeven op de € 150 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt 
voor de versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Dit om 
de ROM's nieuwe financieringsrondes te kunnen laten doen. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat 
de regio's cofinanciering verschaffen. Het voorstel is om de € 150 miljoen te verdelen over de ROM's 
op grond van het aandeel van de regio's in het BNP. De regio's moeten dit bedrag matchen.

 Voor IQ geldt dat op basis van de verdeling over de landelijke ROM's een bedrag ter beschikking 
wordt gesteld ter grootte van € 31,8 miljoen voor de provincie Zuid Holland, onder voorwaarde van 
cofinanciering. De aandeelhouders wordt gevraagd om een extra aandelenstorting. De hoogte van de 
storting is gekoppeld aan het aandeelbelang, naar rato van oorspronkelijke inleg. Voor de 
Drechtsteden gaat het concreet om € 426.846.

 Als kleine aandeelhouder willen wij net als de andere aandeelhouders onze bijdrage leveren aan een 
vitale economische provincie met sterke clusters, kennis en innovatie. Dit doen we door ook onze 
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bijdrage te leveren aan het vrijmaken van het geld dat het Ministerie ter beschikking stelt bij voldoende 
cofinanciering.  

 Beoogd resultaat
Uitbreiding van het fondsvermogen van Innovation Quarter.

 Argumenten
De Drechtraad is op 14 juni 2016 akkoord gegaan met het aandeelhouderschap van de GRD in 
Innovation Quarter (IQ) voor € 500.000.

 

Waarom een innovatiefonds?

Bij de oprichting van IQ in 2015 is een uitgebreid onderzoek gedaan naar het economisch 
functioneren van Zuid-Holland. Hoewel dit economisch gezien de grootste regio van Nederland is qua 
BNP en veel belangrijke clusters herbergt, haperde de economie vooral op het gebied van 
vernieuwing en innovaties. Met andere woorden: veel oude economie en te weinig nieuwe economie. 
Een belangrijke oorzaak hiervoor was het gebruik aan durfkapitaal; investeringsfondsen die in jonge 
bedrijven en innovaties investeren. Om dit probleem aan te pakken heeft IQ de taak meegekregen te 
investeren in jonge, veelbelovende bedrijven met een positieve impact op economie en maatschappij. 
De kernopdracht van IQ is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten 
van het innovatieve vermogen van de regio Zuid-Holland. Dit doen zij langs drie kerntaken:

1. Financieren van vernieuwende en snelgroeiende bedrijven.
2. Assisteren van buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland.
3. Organiseren van samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de 

overheid, om samen de clusters vooruit te helpen. 

 De Drechtsteden heeft bij de start van IQ voor € 500.000 aandelen ingekocht. Dit staat gelijk aan 
0,803% van de aandelen. Het Ministerie van EZK en de Provincie Zuid-Holland zijn de grootste 
aandeelhouders, met ieder ruim 40 % van de aandelen. 

Betekenis van IQ voor de regio Drechtsteden

InnovationQuarter heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen.

Van de structurele of jaarlijks terugkerende activiteiten die IQ uitvoert kunnen worden genoemd:

 Dare 2 Cross, waarbij ondernemers vanuit verschillende sectoren, rondom verschillende 
thema's worden samengebracht.

 Maritime Delta programma, het hart van het maritieme cluster in Nederland van Tweede 
Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam, waarvan uit onder andere wordt gewerkt 
aan een regionale maritieme agenda die aansluit op provinciale en landelijke agenda's en 
(herstel)fondsen.

 Strategie en secretariaat van de Economic Board Zuid Holland, die onder andere een stevige 
Groeiagenda Zuid Holland met bijbehorende Rijksmiddelen en de Human Capital Agenda 
Zuid Holland tot gevolg heeft gehad.

 Ook specifieke resultaten zijn te benoemen. Als onderdeel van de Regiodeal Drechtsteden-
Gorinchem heeft IQ meegewerkt in de voorbereidende propositie en heeft zij nadrukkelijk bijgedragen 
aan de steun vanuit de provincie voor onze regiodeal, er waren namelijk meer proposities binnen Zuid-
Holland. De inzet van IQ heeft onder andere geleid tot de unanieme steun van de Economic Board 
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Zuid Holland. Ook heeft IQ een rol in de uitvoering via business developers op zorginnovatie, 
duurzaam varen en smart manufacturing, die werken aan roadmaps binnen de pijler Toegepaste 
Innovatie van de Regiodeal. Daarnaast is er vanuit de Human Capital Agenda Zuid Holland € 400.000 
beschikbaar gesteld als cofinanciering voor twee projecten binnen de Human Capital Pijler van de 
Regiodeal. Ook mooi om te benoemen is de landing van het distributiecentrum van Crocs op het 
Distripark, voor IQ het grootste 'internationaliseren' project in 2020 met een werkgelegenheid van 350 
arbeidsplaatsen om hun groei in West-Europa verder te faciliteren.

 

Verdeling van de aanvullende kapitaalstorting

 De aanvullende kapitaalstoring door de bestaande aandeelhouders is in totaal € 31,8 miljoen, het 
ministerie vraagt namelijk een cofinanciering gelijk aan de rijksbijdrage. Het hierna weergegeven 
schema geeft de bijdrage per aandeelhouder aan zoals deze vermeld staat in de brief van de 
provincie.

Hieruit blijkt dat de provincie een lagere bijdrage levert dan hun aandelenpercentage (€14 miljoen in 
plaats van €21 miljoen), dit bedrag wordt gecompenseerd door gemeenten Rotterdam en Den Haag 
die hun bijdrage verhogen. Hiermee wordt uiteindelijk het volledige bedrag aan cofinanciering 
opgehaald, indien de andere aandeelhouders hun bijdrage leveren. 

 In de meest recente aandeelhouders-vergadering van IQ hebben alle aandeelhouders uitgesproken 
voornemens te zijn om hun aandeel voor de cofinanciering te leveren. Uiteraard wordt hierbij nog het 
voorbehoud gemaakt voor bestuurlijke besluitvorming.

Verdeling 
(bedrag x € 

1)
Provincie Zuid Holland 14.679.195
Gemeente Rotterdam 7.679.194
Gemeente Leiden 1.707.383
Gemeente Delft 1.493.960
Gemeente Den Haag

Sticting Holdingfonds Economische 
Investeringen Den Haag (HEID)

3.679.194

Gemeente Westland 426.846
Technische Universiteit Delft 426.846

Libertatis Ergo Holding (Universiteit 
Leiden) 426.846

Erasmus MC Holding 426.846

Leids Universitair Medisch Centrum 426.846

Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden 426.846

Totaal cofinanciering 31.800.000
Rijksbijdrage 31.800.000
Totale fondsuitbreiding 63.600.000
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Financiële aspecten

De volgende financiële aspecten vragen de aandacht:

 De fondsversterking wordt vormgegeven als uitgifte van nieuwe aandelen of als een 
agiostorting. De kapitaalstorting leidt daarmee tot een even grote stijging van de waarde van 
de participatie in IQ op de balans van de GRD. Er is daardoor geen bijdrage van de 
Drechtsteden gemeenten nodig.

Er is een risico van waardevermindering. IQ heeft de afgelopen jaren een verlies gehad, dat is 
opgelopen tot 20% van het huidige aandelenkapitaal. Er moet dus rekening worden gehouden met 
een afwaardering van de huidige participatie. De meerjarige prognose is echter positief. Het 
merendeel van de bedrijven waarin is geïnvesteerd kent een groei, waardoor een succesvolle verkoop 
te verwachten is. Voor de aanvullende kapitaalstorting wordt daarom op voorhand geen 
waardevermindering verwacht.

Tegenover het risico staat een kans op positieve resultaten. Er wordt echter geen rekening gehouden 
met toekomstig dividend. IQ is ingericht als revolverend fonds, de opbrengsten worden gebruikt om 
opnieuw te investeren. Er is wel een kans op financiële meevallers waardoor het mogelijk wordt 
dividend uit te keren. Dit wordt dan als een incidentele meevaller ingeboekt.

 Kanttekeningen
Transitie

Gemeenten hebben het principebesluit genomen tot vorming van een service-organisatie als 
onderdeel van de gemeente Dordrecht. De Sociale Dienst wordt dan ondergebracht in de GR Sociaal. 
Gezien de activiteiten van InnovationQuarter ligt het voor de hand dat dat aandeelhouderschap 
overgaat naar de gemeente Dordrecht.

Voor de overgang van de service-organisatie naar Dordrecht wordt een overdrachtsbalans opgesteld. 
Daarin wordt de participatie in IQ opgenomen, inclusief een voorstel voor herwaardering zoals 
hiervoor beschreven.

Consequenties

 Financiële consequenties
Zie onder financiële aspecten

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

Onderliggende stukken
1. 1. DR 5 okt voorstel kapitaalstorting IQ.pdf
2. 20200901 Brief EZK fondsversterking IQ.pdf
3. 20210302 Brief GS Zuid Holland inzake co financiering.pdf
4. Ontwerp besluit kapitaalstorting  IQ.pdf
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5. Beantwoording vragen SGPCU kapitaalstoring IQ.pdf
6. Technische Vragen SGP CU Kapitaalstorting IQ.pdf


