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Onderwerp

Cofinanciering Rijksmiddelen IQCapital

Geachte collegeleden,

Eind september 2020 heeft staatssecretaris Mona Keijzer een brief gestuurd over versterking van

het fondsvermogen van de ROM’s (zie bijlage). In deze brief wordt de wens uitgesproken om, in
het kader van het nationale investeringspakket ‘Noodpakket banen en economie’, gezamenlijk als
aandeelhouders te investeren in de ROM’s. In Zuid-Holland gaat het om InnovationQuarter. Doel
hiervan is om werkgelegenheid en bedrijvigheid te beschermen en gelijktijdig ook te investeren in
het verdienvermogen van de toekomst. Met

het versterken van het fondsvermogen van de ROM’s

worden de ROM’s in staat gesteld nieuwe financieringsrondes te doen om het eigen vermogen en
daarmee de solvabiliteitspositie van veelal innovatieve MKB-ers in hun portefeuilles te versterken.

Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat de regio’s cofinanciering verschaffen.
De middelen zullen door het Rijk verdeeld worden over de ROM’s op grond van het aandeel van
de regio’s in het BNP. Voor InnovationQuarter gaat het om een Rijksbijdrage van maximaal €31,8
Bezoekadres

miljoen voor IQCapital. Aan de regionale aandeelhouders wordt gevraagd dit bedrag te matchen.
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Als provincie willen wij uiteraard graag dat dit bedrag gematched wordt om zo de Rijksmiddelen

2596 AW Den Haag

van

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

€31,8 miljoen

ten goede te laten komen aan investeringen in Zuid-Holland. Als gekeken

wordt naar de aandeelhoudersposities dan zou

de provincie €21,3 miljoen moeten matchen. Dit is

echter, binnen de kaders van de meerjarenbegroting, niet haalbaar.

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

InnovationQuarter heeft de afgelopen jaren veel betekend voor bedrijven in Zuid-Holland. Sinds
de start in 2014 heeft IQCapital

€40 miljoen geïnvesteerd in bedrijven in Zuid-Holland. En is er

De parkeerruimte voor

€125 miljoen additioneel privaat kapitaal aangetrokken. Daarnaast zijn er meer dan 1.600

auto’s is beperkt.

arbeidsplaatsen gecreëerd, onder andere bij meerdere bedrijven in uw gemeente. Voorts zijn er
160 bedrijven in Zuid-Holland die een Corona-overbruggingslening hebben ontvangen. De
bedrijven die een Corona-overbruggingslening hebben ontvangen hebben hierna vaak een
structurele financieringsvraag. Om deze bedrijven te helpen overleven en groeien is het van
cruciaal belang dat er voldoende kapitaal aanwezig is in de regio, mede om te voorkomen dat
deze bedrijven alsnog failliet gaan.
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IQCapital kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige werkgelegenheid in
Zuid-Holland. In bijgevoegd overzicht hebben we een voorstel gedaan voor de verdeling van de
regionale cofinanciering. Voor wat betreft de provinciale bijdrage moet er nog een definitieve
beslissing worden genomen in het kader van de Voorjaarsnota door Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten. Min. EZK heeft aangegeven dat er in de eerste helft van 2021 een
overeenkomst gesloten moet zijn, vandaar dat wij u deze brief nu toesturen. Laten we met elkaar
inzetten om de maximale Rijksbijdrage binnen te halen. We sturen dan ook brieven aan alle
aandeelhouders van InnovationQuarter.

We hopen dan ook dat u het gevraagde aandeel kunt inbrengen. Met de gemeente Rotterdam en
Den Haag zijn we in gesprek of zij een grotere bijdrage kunnen leveren dan naar rato van hun
aandeelhouderspositie. Zo proberen we met elkaar de maximale Rijksbijdrage binnen te halen.
We zouden het zeer spijtig vinden als we middelen vanuit het Rijk voor bedrijven in onze
provincie mislopen. Graag gaan we dan ook het gesprek hierover met u aan. Wij horen graag uw
reactie.
Gezien de vertrouwelijke informatie in deze brief vragen wij u hier prudent mee om te gaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:
-

Voorstel verdeling regionale cofinanciering Rijksmiddelen IQCapital

-

Brief Mona Keijzer fondsversterking IQ

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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