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Resultaatomschrijving
Achtergrond en Doelstelling
Op 20 juni heeft de regioraad ingestemd met het voorstel van de Innovatiesprong Twente, waarbij
onder andere € 15 miljoen is gereserveerd voor het Innovatiefonds Twente voor specifiek Twentse
projecten op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De Innovatiesprong
Twente beoogt om de positie van Twente als top innovatieve regio op het gebied van High Tech
Systemen en Materialen te verstevigen. De provincie Overijssel zal € 42 miljoen inzetten in het
Innovatiefonds Overijssel waarvan een gedeelte ook bestemd is voor de Innovatiesprong Twente.
De regioraad heeft een amendement aangenomen waarin staat dat de regioraad op voorstel van het
dagelijks bestuur de globale randvoorwaarden vaststelt voor het aandeel van Regio Twente in het
innovatiefonds. Op basis hiervan worden de definitieve toetsingskaders vastgesteld voor het
Investment Committee waarop zij de projecten en initiatieven beoordelen.
Daarnaast verlangt de regioraad een jaarlijkse verantwoording door de Strategy Board via het DB
over de uitvoering van haar taken, besteding van de middelen en de monitoring van de resultaten.
Om dit te verwezenlijken is de afgelopen maanden gewerkt aan de concrete vormgeving van een
revolverende innovatiefonds in samenwerking met de provincie Overijssel.
Doelstelling
- Het realiseren van een gezamenlijk Innovatiefonds van Regio Twente met de provincie
Overijssel en een daarbij horende governance, waarbij de regionale middelen van € 15
miljoen van Twente op een verantwoorde wijze worden geïnvesteerd en gerapporteerd,
met duidelijke kaders en criteria waaronder die investeringen plaatsvinden. Dit in lijn met

-

-

het genomen besluit van de regioraad op 20 juni. De verwachting is dat met het
Innovatiefonds Twente een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen
van het programmaplan; de toename van het Bruto Regionaal Product, verhoging van
percentage R & D bij bedrijven en het aantal bedrijven dat is aangesloten bij de
Innovatiesprong.
De risico’s die Regio Twente loopt a.g.v. de financiering van het fonds uit de inkomende
dividend betaling van Twence niet groter te laten zijn dan de eerder met regioraad
afgesproken voorfinanciering van € 8 miljoen.
Heldere verantwoordingsstructuur op te stellen tussen de Strategy Board, het Investment
Committee, het dagelijks bestuur en de regioraad.
Het vergroten van de bekendheid Innovatieloket/innovatiefonds en aansluiting van MKB
uit alle Twentse gemeenten bij HTSM-agenda. Ook deze doelstelling moet aanzienlijk
bijdragen aan verhogen van het aantal bedrijven dat is aangesloten bij de
Innovatiesprong.

Resultaat
A. Oprichting van fonds en uitwerking van fondsplan waarmee is ingestemd door uw bestuur.
Hierin zijn opgenomen:
- de investeringscriteria
- governance fonds
- statuten
- fondsinstructie/ afspraken tussen provincie en regio
- uitgifteregime (i.h.k.v. inkomsten dividend Twence)
B. Interne verantwoordingslijn (relaties binnen Twente) en rapportageafspraken
- Implementatie en werking van het fondsplan
- Opname in organisatie van Regio Twente
- Inschakeling projectbureau AvT-IST i.v.m. controles/ rapportages
C. Uitvoeringsplan aansluiting gemeenten/ MKB bij HTSM - Kennispark

Afbakening
In deze bestuursopdracht komen de andere pijlers niet aan bod (Human Capital Agenda Twente,
Regiobranding, TBT) en wordt ook niet gesproken over het Innovatiefonds voor gemeenten van 5
miljoen. Hier is een apart bestuursvoorstel voor. Eventuele linken van dat fonds aan dit fonds zullen
in die bestuursopdracht worden opgenomen.
De inhoudelijke doelstellingen zoals afgesproken in de Strategy Board (roadmap HTSM en het
eindrapport Innovatiesprong Twente) maken geen deel uit van deze bestuursopdracht.
De financiering van het Innovatieloket is ook niet opgenomen in deze bestuursopdracht. Deze is via
een separaat DB voorstel aan u voorgelegd.

Fasering en werkzaamheden

Eind 2011 tot en met 20 juni 2012 (gerealiseerd)
 besluitvorming regioraad 20 juni
Op initiatief van CdK en vrz Regio aanpassing regionale strategie voor innovatiebeleid
Innovatiesprong toegelicht tijdens twee informatiebijeenkomsten, commissievergadering
Almelo, gemeenteraad Rijssen-Holten, college B & W Hellendoorn
Besluit instemming regioraad instelling innovatiefonds, inclusief amendement Enschede
over randvoorwaarden en criteria
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Mei 2012- december 2012 (in afstemming met provincie)
 besluitvorming randvoorwaarden en criteria/ opstellen fondsplan
opdracht K + V
definiëren van business case
bestuurlijk overleg gedeputeerde provincie en voorzitter Regio (geweest)
ambtelijke EZ werkgroep gemeenten
juridisch advies Kienhuis Hoving over fondsplan
RR besluitvorming kaders, criteria en randvoorwaarden 14 november
DB besluitvorming fondsplan/overeenkomst provincie verwacht december 2012
September 2012- mei 2013
 implementatie van fonds
opstellen juridische documenten
instellen investment committee
inrichting van ambtelijke organisatie voor monitoring,
inbedden evaluatie moment werking systeem
van start met ontwikkeling business cases door Innovatieloket
Oktober 2012- december 2013
 uitvoeringsplan aansluiting gemeenten/MKB bij HTSM-roadmap/agenda
I.s.m. Kennispark ontwikkelen van plannen om gemeenten, daarbij denkend aan colleges
B & W, maar ook ambtenaren EZ en bedrijfscontactfunctionarissen te betrekken bij de
HTSM roadmap. Doel is om het lokale MKB aan te laten sluiten bij de Innovatiesprong
door contacten met andere innovatieve bedrijven en de kennisinstellingen.

Verantwoordingsstructuur
Het Investment Committee rapporteert jaarlijks aan de Strategyboard, provincie Overijssel en Regio
Twente. Zij hebben de mogelijkheid om jaarlijks door middel van een fondsinstructie de koers van het
fonds aan te passen. Het Investment Committee rapporteert via het dagelijks bestuur aan de regioraad.
In het fondsplan zal de gehele governancestructuur worden opgenomen met duidelijkheid over de rollen
van Investment Committee, fondsbeheerder, het Innovatieloket en de provincie Overijssel en Regio
Twente.
De verwachting is dat minimaal de helft van de het Innovatiefonds van de provincie Overijssel van € 42
miljoen in de regio Twente wordt besteed. Na een jaar wordt geëvalueerd of deze veronderstelling juist
is.
Ook zal jaarlijks bekeken worden of de inbreng van Regio Twente voldoende is om te voldoen aan de
investeringsbehoefte van het Investment Committee voor Twentse projecten in de HTSM. Afhankelijk
van de inkomsten van Twence en de behoefte van de andere programmalijnen kan bekeken worden of
de inbreng versneld moet en/of kan worden ingebracht.
Onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtgever zal de uitvoering
voortgangsbewaking worden gedaan door het projectbureau Agenda van Twente- IST.

van

de

Geld
De ambtelijke voorbereidingskosten worden gedekt uit budget van projectbureau AvT-IST. Hieronder
vallen de uren van de coördinator projectbureau AvT-IST en de senior financieel adviseur .
Daarnaast zijn er kosten te verwachten door de juridische advisering van Kienhuis Hoving en zal een
bijdrage worden verleend aan een deel van de meerkosten van het door de provincie Overijssel
ingehuurde adviesbureau K + V. Zij hebben het fondsplan opgesteld. De verwachte kosten bedragen
minimaal € 40.000. Afhankelijk van totale kosten moet gekeken worden of dit opgebracht kan worden
uit het budget projectbureau AvT-IST, dan wel verzoek gedaan wordt aan DB om dit gedeeltelijk van
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de investeringsbudget Innovatie (€ 30.2 miljoen) te betalen.
Het fonds zal worden gevuld uit dividend van Twence, in principe 5 keer € 3 miljoen. In fondsplan zal
opgenomen (moeten) worden dat storting afhankelijk is van dividenduitkering Twence, maar ook de
mogelijkheid geboden worden om meer te storten indien de uitgaven van de fondsbeheerder daar om
vragen en de inkomsten daar de mogelijkheid toe bieden. De verwachting is dat de kosten van de
fondsbeheerder maximaal 5 % van de totale fondsomvang behelzen.

Risico’s
-

voldoende business cases, voldoende krachtig MKB in regio Twente
mogelijkheid dat terugstortingen in revolverend fonds lager zijn dan verwacht
inkomsten dividend Twence

Informatie en communicatie
Communicatie zal in overleg tussen projectleider/ communicatieadviseur met bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever plaatsvinden.
Vanuit de overheid laten zien welke inzet wordt gepleegd op innovatie en de link met de
innovatiesprong. Maar gekozen is voor een overheid op afstand; dat betekent geen communicatie op
projectniveau; inzet is om Twénte te promoten als Toptechnologische Regio en niet de onderliggende
financierders.
Er moeten afspraken gemaakt worden met de provincie Overijssel over de rol van de
overheidspartners/ aandeelhouders bij de wijze van communicatie gezien de veranderende rol van
de overheid. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een communicatiemoment bij de start van het fonds, de
evaluatie en de jaarlijkse rapportages.
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