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

Onderwerp 

Jaarverslag 2013 Operationeel Programma 'Kansen voor West 2007-2013" 

Doel van deze mededeling: 

Met deze mededeling worden Provinciale Staten aan de hand van het Jaarverslag 
2013 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 augustus j l . heeft de Management Autoriteit Kansen voor West (MA) het jaar
verslag 2013 uitgebracht 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 voort
gang 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 2013 is het zevende jaarverslag van Kansen voor West. Daarmee 
is de uitvoering van het programma in de afrondende fase van de programmape
riode gekomen, die loopt tot en met 31 december 2015. Een goed moment om 
kennis te nemen van de in het jaarverslag beschreven resultaten, voortgang, en 
behaalde Lissabon-doelstellingen. 

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 zoomen 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: 

Kansen voor West is een 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 a 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 subsidieaanvragen 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 vertegenwoordiger van het Ministe
rie van EZ én een vertegenwoordiger namens de andere steden zitting. Een gedeputeerde van de 
provincie Zuid-Holland is voorzitter van de stuurgroep. 
De stuurgroep geeft een definitief advies aan de MA. De AAA neemt uiteindelijk het besluit en gaat 
een uitvoeringsovereenkomst aan met de desbetreffende aanvrager. Voor het opstellen van deze 
overeenkomst wordt de MA 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 voor Flevoland een ver
wachte investeringsimpuls van circa € 82,0 miljoen, verdeeld over de navolgende financierings
bronnen: 

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 2013 zijn de partners ruim over de helft van de programmaperiode. Het einde 
van de programmaperiode is in zicht. Anders dan de aangegeven programmaperiode doet vermoe
den loopt de uitvoering van de projecten binnen dit programma in werkelijkheid nog door tot en 
met 31 december 2015. 

Resultaten uitvoering Kansen voor West (op programmaniveau) 
De uitvoering van het programma verloopt zeer succesvol. Meer dan het beschikbaar gestelde 
EFRO-budget ad € 310,0 miljoen is inmiddels vastgelegd in projecten Het aantal projecten is 217. 

Met deze 217 projecten (2012: 194) is tot en met 2013 een bedrag van € 311,0 miljoen (2012: € 
301,0 miljoen) aan EFRO-middelen vastgelegd in goedgekeurde projectaanvragen. Dit bedrag is 
inclusief ingezette overcommittering door de partners. 
Naar verwachting wordt met de inzet van EFRO-middelen een investeringsimpuls bewerkstelligd van 
€ 1.043 miljoen (2012: € 1.005,0 miljoen). Deze impuls ligt dus nu al zo'n € 273 miljoen (2012: € 
235,0 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. 
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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 (TMl). 

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. Daarnaast is sprake van een aantal faillissementen. De crisis heeft echter geen duidelijk 
stempel gezet op het programma. Wel vereist het bijeenbrengen van de nodige cofinanciering in de 
regionale context meer afweging. Positief daarin is dat de meeste partners overcommittering 
hebben kunnen inzetten, om daarmee een zo volledig mogelijke benutting van de financiële midde
len te krijgen. De Provincie Flevoland heeft in dit verband in april 2013 aan de AAA een garantstel
ling van € 1,5 miljoen voor overcommittering afgegeven (PS-besluit d.d. 10 april 2013). 

Punt van zorg van de AAA is een gewijzigde opstelling van de Audit Autoriteit (AA) (d.i. de controle
rende instantie die jaarlijks rapporteert aan de EC over het functioneren van de AAA). Op basis van 
het rapport van de AA over 2013 heeft de EC dit jaar een procedurele betalingsonderbreking inge
last. Deze heeft vooralsnog niet tot consequenties geleid voor uitvoerders van projecten. De AAA 
spant zich enorm in om aan de verplichtingen van de EC te voldoen, waardoor zij weer betalings-
aanvragen bij de EC kunnen indienen. Tegelijkertijd probeert de AAA in overleg met de AA, het 
ministerie van EZ en de EC meer scherpte te verkrijgen in de toepassing (en handhaving) van de van 
toepassing zijnde Europese en nationale regelgeving. 

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

Resultaten uitvoering Kansen voor Flevoland (KvF) 
Uit het Jaar/erslag 2013 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 wordt verdeeld. 

Zoals eerder gesteld bedraagt het Flevolandse aandeel in het OP West 11%, inhoudende een totaal 
beschikbaar EFRO-budget van € 32,8 miljoen en een verwachte investeringsimpuls van € 82,0 mil
joen. 
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 ruim € 31,6 miljoen. Dit is 96,5% van het totale 
EFRO-budget van € 32,8 miljoen. Naar verwachting wordt hiermee een investeringsimpuls bewerk
stelligd van ruim € 150,0 miljoen (juni 2013: € 142,0 miljoen). Deze impuls ligt daarmee circa € 
70,0 miljoen (juni 2013: € 60,0 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 Verwacht % 

Kansen voor West € 310,0 € 311,0 100,0 € 770,0 € 1.043,0 135,0 
Kansen voor Flevoland €32,8 €31,6 96,5 €82,0 € 151,0 185,0 

De resterende programmaperiode voor Kansen voor Flevoland 
Het restant EFRO-budget bedraagt circa € 2,0 miljoen (inclusief overcommitteringsruimte). Momen
teel worden gesprekken gevoerd met diverse initiatiefnemers om de gelden voor het einde van de 
programmaperiode (i.e. 31 december 2015) volledig te kunnen inzetten. 

Kansen voor West 11 2014-2020 
ln 2013 is veel inzet gericht op het vervaardigen van het Operationeel Programma voor de nieuwe 
structuurfondsenperiode 2014-2020, het Operationeel Programma "Kansen voor West 2014-2020" 
(OP West 11). Het OP West II is in maart van dit jaar ter goedkeuring bij de EC ingediend. Het is de 
verwachting dat de EC dit najaar (2014) het programma zal goedkeuren. 

Voor OP West li is in totaal € 190 min. EFRO beschikbaar. Dit is een kleiner budget dan er beschik
baar is voor het lopende programma voor landsdeel West (OP West). Echter de scope van het huidi
ge programma is breder. Genoodzaakt door de Europese regelgeving is het OP West 11 geconcen
treerd op de thema's Innovatie en Koolstofarme economie (en niet meer op de prioriteiten Attrac
tieve regio's en Attractieve steden). 
Met de programmapartners is overeengekomen dat er van het beschikbare budget voor OP West 11 
€ 15,2 min. EFRO voor Flevoland wordt geoormerkt. Hierdoor blijft er voor de provinciale doelen op 
het gebied van innovatie een vergelijkbaar budget beschikbaar als in de huidige periode (d.i. € 16,9 
min.). 

OP West OP West Kansen voor Flevoland Kansen voor Flevoland 
2007-2013 2014-2020 2007-2013 2014-2020 

EFRO-budget € 310,0 miljoen € 189,8 miljoen € 32,8 miljoen € 15,2 miljoen 

Net als in de huidige programmaperiode (2007-2013) wil de provincie Flevoland een eigen pro
grammadocument voor de uitvoering van het Flevolandse deel van het OP West 11: "Kansen voor 
Flevoland 2014-2020"). Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe programmadocument. Het do
cument zal inzichtelijk maken welke kansen en mogelijkheden - bezien vanuit de vastgestelde 
kaders uit het OP KvW 11 - er liggen voor de provincie Flevoland door een zo efficiënt mogelijke 
inzet van de beschikbare EFRO-middelen over de uitvoeringsperiode tot en met 2023. Het pro
grammadocument zal naar verwachting aan Provinciale Staten ter goedkeuring worden voorgelegd 
in december van dit jaar. 

Ter inzage in de leeskamer 
Bijlage: Jaarverslag 2013 Operationeel Programma "Kansen voor West 2007-2013". 

Verdere informatie 
N.v.t. 


