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Zuidelijke Rekenkamer:
Informatie over resultaten Innovatiefonds provincie Limburg schiet ernstig tekort
De provincie Limburg beschikt alleen over summiere niet getoetste informatie over de resultaten
van financieringen in het kader van het Innovatiefonds provincie Limburg. Gedeputeerde Staten
(GS) hebben bij de oprichting van het fonds onvoldoende aandacht gegeven aan de wijze waarop de
resultaten van het fonds zouden kunnen worden aangeduid. Ook hebben zij nagelaten om afspraken
te maken over de informatie die Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV (BIPL) aan moest
leveren bij het verzoek aan GS om goedkeuring van investeringsbesluiten. Daarnaast ontbraken
afspraken over rapportering inzake feitelijke resultaten.
Tot die conclusies komt de Zuidelijke Rekenkamer naar aanleiding van een inventariserend
onderzoek naar de feitelijke resultaten van het Innovatiefonds provincie Limburg. Het fonds is in
2009 door de provincie opgericht als een middel om innovaties bij het midden- en kleinbedrijf te
stimuleren teneinde de kenniseconomie te bevorderen. Voor het fonds maakten PS in eerste
instantie € 20 miljoen vrij. In 2012 werd dit bedrag verhoogd met € 10 miljoen.
Ook maakt de rekenkamer kritische opmerkingen bij de informatievoorziening aan Provinciale
Staten (PS). Zo hebben GS geen aandelenparticipaties van BIPL in bedrijven aan PS voorgelegd voor
het kenbaar maken van wensen en bedenkingen, ondanks een eerder gedane toezegging daartoe. De
rekenkamer constateerde dat GS geen enkele participatieovereenkomst die BIPL had afgesloten
hebben ontvangen, waardoor de provincie geen inzicht had in het aantal bedrijven waarmee BIPL
participatieovereenkomsten had gesloten en in de omvang van het aandeel van BIPL in deze
bedrijven.
Naar aanleiding van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan dat de provincie zich opnieuw
beraadt op het inzetten van een instrument om het bedrijfsleven risicovol te ondersteunen.
Tevens beveelt zij aan om de kaderstelling en inrichting van de controle door PS te verbeteren.
In hun reactie op het onderzoek van de rekenkamer erkennen GS dat de informatievoorziening
vanuit het fonds naar de provincie en vanuit GS naar PS onvoldoende is geweest. Ook kondigen zij
aan dat zij in het eerste kwartaal van 2014 een plan aan PS voorleggen, waarin aangegeven wordt
op welke manier zij een integratie tot stand willen brengen van het instrumentarium voor het
stimuleren van innovatie.
De Zuidelijke Rekenkamer heeft het rapport Resultaten van het Innovatiefonds provincie Limburg op
5 december 2013 aangeboden aan Provinciale Staten.
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