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Kerntaak Economie 

• Economische structuurversterking
• Werkgelegenheid
• Aanjagen innovatie en kennisontwikkeling in het MKB

• Tot 2015 Economische Agenda: Innovatie en clusterontwikkeling – topsectoren
– High tech systems materials (HTSM) – composiettechnologie, maakindustrie
– Life Sciences & Health (LS&H) – gezondheid mens en dier, zorginnovatie
– Agri&Food – niet primaire landbouw sector
– Crossovers

• Vanaf 2016 Economisch Programma: Flevoland, ecosysteem voor ondernemerschap



Economisch programma

Ecosysteem voor ondernemerschap
• Behoefte van de ondernemer staat centraal.
• Kanteling van aanbod naar vraag gestuurd.
• Ruimte om te proberen (en te stoppen als iets niet werkt)
• Generiek MKB, tenzij…

Programmering in 4 programmalijnen:
• Financiering & Support
• Human Capital
• Internationaal (Markt)
• (ondernemers) Cultuur

• Monitoring en evaluatie  welke impact heeft ons beleid?



Van programma naar uitvoering

Voorbeelden:
• Ontwerpen instrumenten samen met doelgroep: voucherregeling
• Beweging op gang brengen: Win4All
• Oprichting PoC fonds, met EFRO financiering (traject van 1,5 jaar)
• PPS HC regeling – cofinanciering op Rijksregeling
• Diverse samenwerkingsverbanden Human Capital
• Nadere verkenning behoefte ondernemers handelsbevordering (export)
• Inregelen monitoring t.b.v. evaluatie

• Op orde brengen uitvoeringscapaciteit  Transitie OMFL



Transitie OMFL  Horizon

• OMFL niet in staat tot uitvoering Economisch programma (2017)
– Ingericht op uitvoering van voor 2015 (sectoren, innovatie, clusters)
– Kleine organisatie, te weinig slagkracht
– Samengestelde organisatie met Sportservice en toerisme Flevoland en daarmee diffuse identiteit 

• Geen direct aandeelhouderschap MKB en Technofondsen

• Nov 2017 besluit PS inzake wensen en bedenkingen oprichting PoC-fonds
• April 2018 interim directeur voor transitie  
• Mei 2018 PS geïnformeerd 
• Juni 2018 transitiebudget beschikbaar gesteld door PS 
• Dec 2018 besluit PS tot uittreden Sportservice en Toerisme Flevoland per 1-1-2019
• Maart 2019 start huidige directeur
• Juni 2019 fusie OMFL en Beheer Flevoland Participaties tot Horizon 



Nu laatste stap in transitie Horizon  ROM

• In 2016 ROM evaluatie : landsdekkende ROM structuur geadviseerd EZK welwillend

• Relatie ROM, provincie en rijksoverheid conform ROM’s in andere provincies. 
Een samenwerking waarin:

– Het Rijk participeert in een regionaal fonds;
– Het Rijk een structurele exploitatiesubsidie aan de ROM verstrekt voor de regionale ondersteuning op 

landelijke economische instrumenten;
– Een breder economisch netwerk middels de ROM wordt ontsloten.

• Sinds 2017/2018 in gesprek met EZK
• Propositie van provincie naar EZK (nov 2019)

– exploitatiesubsidie gevraagd
– ontwikkeling groeifonds met gedeeld aandeelhouderschap



Financiering & Support

• 2015 kapitaalmarkt onderzoek (Noordvleugel en verdieping Flevoland)

• Flevolands MKB minder succesvol in regelen financiering dan MKB in Noordvleugel

• Oorzaken:
– kwaliteit business plannen 
– hiaten in financieringslandschap (beschikbaarheid en route)

• Oplossingen: 
– financiering, 
– business development, 
– organiseren van kapitaal.



Financieringsfasen en instrumenten

• Proof of Concept fonds
• Technofonds & MKB-fonds
• Voucherregeling

– Persoonlijke ontwikkeling
– Externe expertise

• Business development 
ondersteuners

• Financieringstafel 

• Kapitaalmarktonderzoek 
2019:
Hiaat in groeifase voor 
grote tickets



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. 

• Doelgroep: (innovatief) MKB 
• Omvang: totaal € 16 M 

– Provincie: € 8 M 
– EZK: € 8 M 

• Ticketgrootte: 300 k tot 1,5 M
• Soort financieringen: participaties, mezzanine financiering, reguliere leningen.
• Voorwaarde EZK voor participatie is 100% revolverendheid van fonds. 

– Geen bekostiging voor het aanjagen transities/maatschappelijke opgaven. 
– Geen subsidiefonds.



Groeifonds in Horizon BV structuur



Proces – besluitvorming - vervolg

Provincie
29-10 GS besluit 

– Voornemen oprichten nieuwe BV, wensen en 
bedenkingen PS

20-11 Beeldvorming
4-12 PS oordeelsvorming 

– Wensen en bedenkingen oprichten nieuwe 
verbonden partij

– Financiële kaders fonds (8 M en 
risicoreservering)

18-12 Besluitvorming PS

Rijk – ministerie EZK
• Ambtelijke toets EZK 
• Advies Algemene rekenkamer
• Staatssecretaris
• Ministerraad
• Kamerbrief - start 30 dagen 

voorhangprocedure 2e en 1e kamer

Ambitie EZK: vóór kerstreces kamerbrief.
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