
Beeldvorming: Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland

Commissie EMS, 1 september 2021



Geschiedenis Groeifonds
• Fonds gericht op het versterken van de regionale economische structuur, 

werkgelegenheid en aanjagen van innovatie en kennis binnen het MKB. In lijn 
met de kerntaak van de provincie op economisch gebied. Financieren groei in het 
MKB. 

• Essentiële stap om Horizon door te ontwikkelen tot een volwaardige ROM
• Provinciale Staten heeft op 18 december 2019 geen wensen en bedenkingen 

geuit betreffende oprichting van Groeifonds Flevoland
• Aantal benodigde producten (Fondsplan, Investeringsreglement, Akte van 

Oprichting, Bestuursovereenkomst, MBO) ontwikkeld voor het Groeifonds
• Gedeputeerde Staten heeft op 10 februari 2021 ingestemd met definitieve 

oprichting van het Groeifonds Flevoland
• Feestelijke lancering op 7 juni met Staatssecretaris Keijzer
• Vanaf september 2021 kan financiering aan bedrijven worden verstrekt



Financieringsfasen en -instrumenten



Aanleiding voorliggend voorstel
• In Flevoland is momenteel weinig financiering beschikbaar in het ticketsegment €50.000 – 400.000 i.c.m. 

de hogere TRL levels (MKB Fonds middelen nagenoeg opgedroogd), terwijl bedrijven die hard getroffen 
zijn door de Corona-crisis juist een vervolg financieringsronde nodig hebben in dit type tickets voor de 
volgende fase (naar exit of andere financieringsvorm)

• In augustus 2020 heeft ministerie EZK toegezegd om €150 miljoen uit het steun- en herstelpakket voor 
economie en banen te investeren in het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 
(hierna: ROM), onder de volgende voorwaarden:
1. EZK wil alleen investeren in fondsen/ROM’s waarmee ze al een aandeelhoudersrelatie heeft.
2. Als gevolg van de investering mag aandelenbelang van het EZK in het fonds/ROM niet groter worden. 
3. Bedrijven die in aanmerking kwamen voor de Corona-Overbruggings-Leningen (COL) faciliteit moeten 

ook gebruik kunnen maken van ter beschikking gestelde middelen.
4. De middelen dienen voor eind 2021 te worden overgemaakt door EZK, lukt dat niet dan vervallen deze

Bovenstaande heeft tot gevolg dat alleen het Groeifonds Flevoland ingezet kan worden om de 
toegezegde EZK middelen (€2.7 mln voor Flevoland) voor Flevolandse ondernemers beschikbaar te 
krijgen. Dit leidt tot een minimale gelijke co-financieringseis van de andere aandeelhouders, in casu de 
provincie Flevoland



Concrete voorstel
• “Luikje” in het Groeifonds Flevoland te creëren waarmee:
o een grotere/bredere groep MKB ondernemers in Flevoland kan worden bediend (uitbreiding naar COL 

doelgroep)
o het fonds uitgebreid wordt met een segment tickets (€50.000 – 400.000) en TRL levels waar momenteel in 

Flevoland weinig middelen voor beschikbaar zijn (MKB fonds droogt op)
o het fonds verbreed en flexibeler wordt

• De voorwaarden voor financiering van bedrijven, de revolverendheidsdoelstelling (100%) en de 
risicobereidheid (25%) van het “luikje” hetzelfde te houden als voor het Groeifonds Flevoland

• Vanuit de provincie Flevoland €2.75 mln beschikbaar te stellen als co-financiering van de €2.7 mln EZK 
middelen. De totale middelen à €5.45 mln worden als extra aandelenkapitaal gestort

• Een bedrag van € 687.500 te onttrekken aan de Brede Bestemmingsreserve (oormerk “Financiering & support 
CMIP”) en deze middelen te storten in de Algemene reserve ter dekking van het potentiële risico op een 
duurzame waardevermindering van de aandelen (25%)



Beoogde effecten
• De combinatie van een ruimere doelgroep met kleinere ticketgroottes biedt het Groeifonds Flevoland 

mogelijkheden om bedrijven die relatief hard geraakt zijn door corona beter te helpen in hun doorstart 
naar groei

• De financieringsmiddelen in het beoogde, en voor Flevoland belangrijke, ticketsegment wordt weer op 
peil gebracht

• Bredere en flexibeler inzet van het Groeifonds Flevoland 
• Door de middelen middels een apart “luikje” te koppelen aan de doelstellingen van het Groeifonds, 

worden deze middellange termijn middelen ingezet om ondernemers door de coronacrisis te helpen 
en in staat te stellen om de transitie naar groei te maken, daarbij bijdragende aan de lange termijn 
doelstellingen van het Groeifonds Flevoland en het Flevolands economisch beleid

• Voorstel sluit aan bij het corona-maatregelenpakket dat in het kader van de Najaarsnota 2020 door 
Provinciale Staten is goedgekeurd

• €2.7 mln EZK middelen komen beschikbaar voor het Flevolandse bedrijfsleven
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