
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Jaarverslag 2012 programma "Kansen voor West" 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling worden Provinciale Staten aan de hand van het Jaarverslag 
2012 van de Management Autoriteit Kansen voor West nader geïnformeerd over 
de voortgang van het Europese programma "Kansen voor West". 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t. 

Inleiding: 

In juni j l . heeft de Management Autoriteit Kansen voor West (MA) het jaarverslag 
2012 gepresenteerd over de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen 
voor West EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 2007-2013 (OP 
West). Middels deze mededeling wordt u nader geïnformeerd over de voortgang 
met betrekking tot dit programma. Het jaarverslag geeft de gelegenheid om 
terug te blikken vanaf 2007 en vast te stellen waar de gezamenlijke partners met 
de uitvoering van het programma precies staan. 

Het jaarverslag 2012 is het zesde jaarverslag van Kansen voor West. Daarmee is 
de uitvoering van het programma ruim over de helft van de programmaperiode 
gekomen, die loopt tot en met 31 december 2015. Een goed moment om kennis 
te nemen van de in het jaarverslag beschreven resultaten, voortgang, behaalde 
Lissabon-doelstellingen en beschrijving van de belangrijkste punten van de (tus-
sen)evaluatie. 

Achtereenvolgens komen in de mededeling de volgende zaken aan de orde. 
Allereerst wordt een korte beschrijving gegeven van de organisatie én de (finan
ciële) kaders van het programma. Vervolgens wordt u meegenomen in de uitvoe
ring van het programma Kansen voor West (KvW) en Kansen voor Flevoland (KvF) 
door kort in te zoemen op de bereikte (financiële) resultaten tot nu toe. De 
mededeling wordt afgesloten met een doorkijk voor de Provincie Flevoland wat 
betreft de resterende programmaperiode en de nieuwe programmaperiode 2014-
2020. 

Voor een gedetailleerde analyse verwijzen wij u naar het jaarverslag zelf (bijge
voegd). 
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Mededeling: 

Context en organisatie van het programma 
Kansen voor West is een geïntegreerd structuurfondsprogramma voor Landsdeel 
West, dat de grondgebieden van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht 
en Flevoland omvat, met daarin een subdelegatie voor de vier grote steden 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
Aan de basis van KvW staat de Lissabonstrategie die moet leiden tot economische 
groei en meer en betere banen in de Europese Unie. Voor Landsdeel West bete
kent dit dat de concurrentiekracht van de regio moet worden versterkt door het 
investeren in thema's als innovatie, onderzoek & ontwikkeling, kennisuitwisse
ling, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame 
energie. 
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De AAA is verantwoordelijk voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele KvW-
programma en daarmee verantwoordelijk voor de doeltreffendheid en deugdelijkheid van het 
beheer van en de controle en het toezicht op de uitvoering van het KvW-programma. De MA is 
ondergebracht bij de Gemeente Rotterdam en wordt voor het programmadeel West-Regio onder
steund door het Programmabureau Landsdeel West. 

Het Programmabureau Landsdeel West is gevestigd bij de provincie Flevoland en ondergebracht bij 
de afdeling Programma Management Europa (PME). PME opereert als Programmabureau voor de 
acht partners in het OP West Regio. Dat betekent dat de aanvragen van de acht partners bij de 
afdeling PME binnenkomen. Een aanvraag wordt vervolgens getoetst op volledigheid. Is de aanvraag 
volledig dan wordt deze vervolgens door het Programmabureau in behandeling genomen en getoetst 
aan de hand van een door de AAA vastgesteld Toetsingskader. Nadat een aanvraag door PME is 
goedgekeurd wordt een preadvies door de afdeling opgesteld en voorgelegd aan de Stuurgroep 
West-Regio. In de stuurgroep hebben de vier provincies, de vier grote steden, een vertegenwoordi
ger van het Ministerie van EZ én een vertegenwoordiger namens de andere steden zitting. Een 
gedeputeerde is voorzitter van de stuurgroep. 
De stuurgroep stelt het definitieve advies op en legt deze voor aan de AAA. De AAA neemt uiteinde
lijk het besluit en gaat een uitvoeringsovereenkomst aan met de desbetreffende aanvrager. Voor 
het opstellen van deze overeenkomst wordt de AAA ook ondersteund door de afdeling PME. 

Budget en financiering (op programmaniveau) 
De Europese Commissie (EC) heeft in 2007 een bedrag van ruim € 310,0 miljoen uit het EFRO ter 
beschikking gesteld voor de uitvoering van KvW in Landsdeel West. Samen met de publieke en 
private cofinanciering van respectievelijk € 393,0 miljoen en € 67,0 miljoen is de verwachte inves
teringsimpuls ruim € 770,0 miljoen aan het einde van de programmaperiode (i.e. 31 december 
2015). De Provincie Flevoland participeert hierin voor 11%. Dit betekent een verwachte investe
ringsimpuls van circa € 82,0 miljoen, verdeeld over de navolgende financieringsbronnen: 

1. EFRO: € 32,8 miljoen; 
2. publieke cofinanciering: € 42,0 miljoen (waarvan € 10,5 miljoen van de Provincie Flevoland); 
3. private cofinanciering: € 7,2 miljoen. 

Met het jaarverslag 2012 zijn de partners ruim over de helft van de programmaperiode. Een goed 
moment om te bekijken waar we met z'n allen staan en ook waar we naartoe gaan. 

Resultaten uitvoering Kansen voor West (op programmaniveau) 
De uitvoering van het programma verloopt zeer succesvol. Nagenoeg het gehele EFRO-budget werd 
in 2012 vastgelegd (95%). Er werden 29 nieuwe projecten gecommitteerd voor ruim € 40,0 miljoen 
EFRO. Het totaal aan projecten komt daarmee op 194. 

Met deze 194 projecten is tot en met 2012 een bedrag van € 301,0 miljoen aan EFRO-middelen 
vastgelegd in goedgekeurde projectaanvragen. Dit is 97% van het totale EFRO-budget van € 310 
miljoen (2011: 85%). Dit bedrag is inclusief € 6,7 miljoen ingezette overcommittering door de 
partners. 
Naar verwachting wordt met de inzet van EFRO-middelen een investeringsimpuls bewerkstelligd van 
€ 1.005,0 miljoen (2011: € 860 miljoen). Deze impuls ligt dus nu al zo'n € 335,0 miljoen (2011: € 90 
miljoen) boven de geprognosticeerde investeringsimpuls van € 770 miljoen. 

Nu het programma nagenoeg is ingevuld valt de grote verscheidenheid aan instrumenten van de 
investeringen op. Uiteraard worden veel subsidies verstrekt maar daarnaast investeert het pro
gramma ook via fondsen (kredieten, leningen, participaties), revolverende fondsen en regelingen. 
De Provincie Flevoland draagt daar nadrukkelijk in bij via de projecten Technofonds Flevoland, 
Innovatie Incentive Lelystad (MKB-regeling voor.innovatieve bedrijven in Lelystad) en de Technolo
gische Milieu Innovatie Regeling (TMI). 



Mededeling 

Bladnummer 
3 
Documentnummer 
1505706 

De vraag naar nieuwe investeringen is nog steeds groot, getuige het groot aantal potentiële pro
jectaanvragen. Naar verwachting zal dan ook in de loop van 2013 het resterende budget van het 
programma vastgelegd worden in projecten. 

In overeenstemming met de vorige jaren blijken de negatieve effecten van de crisis op het pro
gramma mee te vallen. Slechts enkele projecten geven aan dat de cofinanciering achterblijft of 
wegvalt. Maar verder heeft de crisis geen duidelijk stempel gezet op het programma. Wel is er 
sprake van budgetverschuivingen tussen de drie prioriteiten van het programma omdat blijkt dat 
investeren in onderzoek en innovatie in prioriteit 1 toeneemt. Ook de Provincie Flevoland heeft in 
2012 een budgetverschuiving doorgevoerd van € 3,0 miljoen ten laste van prioriteit 3 naar prioriteit 
1 (€1,5 miljoen) en prioriteit 2 (€ 1,5 miljoen. 

In de regionale context lukt het goed om de nodige cofinanciering rond te krijgen en tijdig vrijval 
bij projecten op te vangen. Hiervoor hebben de partners overcommittering ingezet om daarmee 
een volledige benutting van de financiële middelen aan het einde van de programmaperiode te 
krijgen. 
Onlangs heeft de Provincie Flevoland in dit verband aan de AAA een garantstelling van €1,5 miljoen 
voor overcommittering afgegeven (besluit PS d.d. 10 april 2013). 

Conclusie jaarverslag 
De uitvoering van het programma verloopt voorspoedig, alle partners werken doeltreffend samen, 
controles door de certificering- en audit autoriteit laten mooie resultaten zien en het belangrijkste 
is dat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de economische kracht van de Randstad. 

Voor de uitvoering van het programma op prioriteitenniveau wordt u verwezen naar het jaarver
slag. 

Resultaten uitvoering Kansen voor Flevoland (KvF) 
Uit het Jaarverslag 2012 kunnen niet direct de resultaten voor de provincie Flevoland gelezen 
worden. Vandaar dat voor de Flevolandse situatie de resultaten voor u op een rij worden gezet. Het 
betreffen hier de resultaten tot en met 30 juni van dit Jaar. 

Op 6 september 2007 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Uitvoeringsdocument "Kansen 
voor Flevoland" (KvF). Het uitvoeringsdocument is een nadere uitwerking van het OP West voor de 
Flevolandse situatie. Het document maakt duidelijk welke doelstellingen van het OP West welke 
prioriteit krijgen van de Provincie Flevoland en hoe het beschikbare EFRO-budget over de doelstel
lingen en prioriteiten worden verdeeld. 

Zoals eerder gesteld bedraagt het Flevolandse aandeel t.o.v. het OP West 11%, inhoudende een 
totaal beschikbaar EFRO-budget van € 32,8 miljoen en een verwachte investeringimpuls van € 82,0 
miljoen. 
In totaal zijn tot en met juni van dit jaar 23 projecten in uitvoering genomen. Per die datum is met 
deze projecten een EFRO-budget vastgelegd van € 31,2 miljoen. Dit is 95,1% (juni 2012: 87,0%) van 
het totale EFRO-budget van € 32,8 miljoen. Naar verwachting wordt hiermee een investeringsim
puls bewerkstelligd van circa € 142,0 miljoen (juni 2012: € 136,0 miljoen). Deze impuls ligt daar
mee circa € 60,0 (juni 2012: € 50,0 miljoen) boven de geprognosticeerde investeringsimpuls van 
€ 82,0 miljoen. 

Conclusie Kansen voor Flevoland 
De uitvoering van het programma Kansen voor Flevoland verloopt vergelijkbaar met de uitvoering 
van het programma Kansen voor West en kan eveneens als zeer succesvol worden bestempeld. Met 
name het multipliereffect van de inzet van EFRO-middelen is in de Provincie Flevoland hoger dan 
op programmaniveau, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 
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Tabel Resultaten uitvoering programma's 
EFRO-budget Committeringen % Investeringsimpuls Verv/acht % 

Kansen voor West € 310,0 € 301,0 97,0 € 770,0 € 1.005,0 130,0 
Kansen voor Flevoland €32,0 €31,2 95,1 €82,0 € 141,9 173,0 

De resterende programmaperiode voor Kansen voor Flevoland 
Voor de resterende programmaperiode is nog slechts een EFRO-budget beschikbaar van circa € 1,5 
miljoen over de drie prioriteiten. Dit bedrag is exclusief het overcommitteringsbudget van € 1,5 
miljoen (hiervan is reeds een bedrag van € 717.000 geoormerkt t.b.v. de Overslaghaven Lelystad). 

Het resterende EFRO-budget inclusief overcommittering zal naar verwachting voor het einde van dit 
jaar vastgelegd kunnen worden in reeds ingediende en nog potentiële projectaanvragen: 
- 3̂  uitbreiding van de zeer succesvolle TMI-regeling; 
- de realisatie van een Roboticalaboratorium door het Technocentrum Flevoland; 
- het project "Ontwikkeling Airport Garden City" door de Ontwikkeling Maatschappij Airport 

Lelystad Almere (OAAALA). 

Het vervolg 

Kansen voor West II 2014-2020 
Langzamerhand worden de contouren van het structuurfondsenprogramma 2014-2012 duidelijk 
zichtbaar. Op alle niveaus wordt door de partners gewerkt aan dit nieuwe regionale programma 
"Kansen voor West M". Opvallend is dat het in een aantal opzichten te vergelijken is met het huidi
ge programma, vooral wat betreft de investeringen in onderzoek en innovatie. Naar verwachting zal 
dit programma aanzienlijk kleiner worden dan het huidige, omdat de EU-begroting lager is in deze 
periode. Uitsluitsel daarover wordt mogelijk voor het einde van het jaar gegeven. 

Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 

Bijlage: Jaarverslag 2012 "Operationeel Programma kansen voor West " ,12 juni 2013. 

Verdere informatie 

N.v.t. 


