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Onderwerp

Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om thematische ‘Slimme
Specialisatie Platformen (S3-Platformen)’ te ontwikkelen, is het Vanguard Initiative (hierna:
VI) in 2014 als “bottom-up” initiatief opgericht om te pionieren als S3-Platform.
Op de politieke jaarvergadering van het VI van februari 2016 is vastgesteld dat het VI zich de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een volwassen netwerk, waarbij ook de status van een
‘formeel’ netwerk hoort. Om hier invulling aan te geven is toegewerkt naar het opzetten van
een vereniging zonder winstoogmerk (Association sans but lucratif) naar Belgisch recht.
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd (ingevolge artikel 158, lid 2 van de Provinciewet en
de Beleidsnota verbonden partijen 2016-2019) in te stemmen met de toetreding van
Gedeputeerde Staten tot het VI (inclusief financiering) op basis van bijgevoegde statuten.
Inhoud

Maatschappelijk doel
In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is opgenomen dat voor het behalen van de provinciale
doelen samen wordt gewerkt met andere regio’s, ook over de grens heen. Daarbij is onder
meer het VI als voorbeeld genoemd. De provincie Zuid-Holland is medio 2014, met de
ondertekening van de ‘Letter of Engagement’ door de Commissaris van de Koning lid
geworden van het VI.
Momenteel is het VI één van de meest toonaangevende S3-Platformen in Europa. Het VI is
een politiek initiatief dat de rol van de regio’s wil versterken in het Europees innovatie- en
industrieel beleid. Het engagement van de betrokken regio’s is gericht op het aanjagen van
bottom-up markt gedreven (industry led) innovatieve en industriële vernieuwing in Europese
prioritaire gebieden door middel van Europese interregionale Triple helix samenwerking.
In nauwe samenwerking met de Europese Commissie werden binnen het VI in 2013 eerste
instantie verschillende thematische Pilots (samenwerkingsverbanden) opgezet met de focus
op Advanced Manufacturing (geavanceerde maakindustrie):
1) Efficient and Sustainable Manufacturing;
2) High Performance Production through 3D Printing;
3) Advanced Manufacturing for Energy Related Applications in Harsh Environments;

Statenvoorstel - Toetreden tot vereniging Vanguard Iniative

Pagina 1 van 5

PZH-2016-576082762 dd. 17-01-2017

Later, in 2015, zijn er nog twee Pilots aan toegevoegd, waarvan één op initiatief van ZuidHolland en Lombardije (Bioeconomy):
4) New Nano-Enabled Products;
5) Bioeconomy (gecoördineerd door Zuid-Holland en Lombardije)
De Pilots vormen de kern van het VI. In de Pilots werken de regio’s onder het motto ‘learning
by doing’ volgens een gezamenlijk geformuleerde visie door middel van de Vanguard bottom
up methode ‘Learn-Connect-Demonstrate-Commercialize’ aan het faciliteren van de
ontwikkeling van Europese interregionale en marktgedreven waarde ketens, investeringsplannen en business cases; de zogenoemde ‘Cases for Joint Demonstration’.
Daarbij worden eerst de sterktes van de verschillende regio’s in kaart gebracht (Learn),
worden deze vervolgens aan elkaar gelinkt (Connect) om ten slotte te komen tot coinvesteringen door de verschillende (private en publieke) actoren in de regio’s, in het
bijzonder in aan elkaar gelinkte demonstratie-infrastructuur of andere demonstratie projecten
(Demonstrate & Commercialize).
In de bovengenoemde processen rond de ‘Cases for Joint Demonstration’ loopt men vaak
tegen ondersteunings- of financieringsbehoeften aan die momenteel nog niet goed
georganiseerd zijn op Europese, Nationale of regionale schaal. VI verzamelt deze behoeften
en agendeert deze in een structurele dialoog bij de Europese Commissie, de Europese
Investeringsbank, en bij de regio’s zelf. Op deze wijze kunnen innovatie stimulerings- en
beleidsinstrumenten worden geagendeerd en mogelijk verbeterd.
Naast de 5 pilots heeft het VI werkgroepen als;
- EU Policy Influencing
- Financial Instruments
- Future of Vanguard
- Pilot sustainability and monitoring (samenwerking tussen de Pilots)
- Communicatie
Juridische aspecten

Het VI zou een juridische entiteit moeten worden, zodat:
- het VI in staat is financiering aan te vragen;
- het VI partner kan worden in projecten of projecten kan steunen;
- er één juridische entiteit verantwoordelijk is voor de acties van het VI;
- er een professionele organisatie structuur kan worden opgebouwd;
- de activiteiten van het VI door de gezamenlijke leden (deelnemende regio’s) kunnen
worden bekostigd (vanuit het lidmaatschapsgeld).
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd (ingevolge artikel 158, lid 2 van de Provinciewet en
de Beleidsnota verbonden partijen 2016-2019) in te stemmen met de toetreding van
Gedeputeerde Staten tot het VI (inclusief financiering) op basis van bijgevoegde statuten.
Volgens de statuten worden de leden van het bestuur van het VI gekozen door en uit de
General Assembly. De gedeputeerde Bom wordt lid van deze GA en kan zich op grond van
de statuten kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het bestuur van het VI.
Financien en dekking
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Het VI zal vanaf het moment dat het een vereniging is (begin 2017 met de drie oprichtende
regio’s Vlaanderen, Tampere, Baskenland), facturen gaan sturen naar de huidige VI leden
om het lidmaatschap te betalen zodat de regio’s formeel lid kunnen worden. Iedere regio zal
z’n eigen besluitvormingsprocedure doorlopen.

De hoogte van het lidmaatschapsgeld aan het VI bedraagt vooralsnog ongeveer € 15.000,per jaar en is als volgt berekend (zie ook bijlage 2):
- Elk Vanguard pilot project (5 in totaal) zal € 64.000,- per jaar ontvangen;
- 5 x € 64.000 = € 320.000,-. Dit bedrag gedeeld door het aantal regio’s (momenteel 30
regio’s) vormt de Single Pilot Participation Fee;
- Daarnaast zal elke regio 1000,- bijdragen aan de operationele kosten van de ASBL
Vanguard (€ 1000 Fee);
- The Single Pilot Participation Fee en de 1000 Euro Fee samen vormen de totale
membershipfee: 10.666 (320.000/30) + 1000,- = € 11.666,-;
- Een klein aantal regio’s bepaalt nog of ze echt gaan toetreden. Mochten ze niet
toetreden dan kan het bovenstaande bedrag licht stijgen. Vandaar dat het
lidmaatschapsgeld vooralsnog op € 15.000,- wordt ingeschat;
- In de statuten is het lidmaatschapsgeld gemaximaliseerd op 25.000,Provinciale dekking zal worden gevonden binnen programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend.
Formele bevoegdheid van Provinciale Staten
Het instemmen met lidmaatschap van het VI is op grond van de Provinciewet en de Beleidsnota
verbonden partijen een bevoegdheid van Provinciale Staten.

Procedure
Eerdere besluitvorming

De provincie Zuid-Holland is medio 2014, met de ondertekening van de ‘Letter of
Engagement’ door de Commissaris van de Koning lid geworden van het VI.
Vervolgproces
N.v.t.
Rol van externe partijen
In Europees verband zijn meerdere regio’s uit diverse landen betrokken bij deze vereniging en al
dan niet lid hiervan.
Overige bestuurlijke afspraken
De Provincie Zuid-Holland is van het begin actief in het Smart Specialisation Platform Vanguard
Initiative op basis van de slimme specialisatie strategie van Operationeel Programma West. Zo
trekt Zuid-Holland binnen VI samen met Lombardije de pilot Bio-economy, één van de
speerpunten van ons economisch beleid. Weliswaar hechten ook de andere Randstadprovincies
aan de realisatie van de slimme specialisatie strategie, maar zij geven op dit moment geen
prioriteit aan actieve deelname aan het netwerk, en worden dan ook geen lid.
Omdat de inhoudelijke basis voor deelname voor Zuid-Holland wel gelegen is in de gezamenlijke
slimme specialisatie strategie, ligt het voor de hand dat gedeputeerde Bom daar waar relevant
mede namens de Randstad inhoudelijk inbreng zal leveren in het VI. De basis voor de inbreng
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namens de vier Randstadprovincies is gelegen in de gezamenlijke inzet als gedefinieerd in de
door de vier PS-en vastgestelde Randstadstrategie, waarbij het VI als een van de instrumenten is
benoemd om de doelen te realiseren.
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het Statenvoorstel van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2017, met het
besluitnummer PZH-2016-576082762;
Gelet op artikel 158, lid 2 van de Provinciewet en de Beleidsnota verbonden partijen 2016-2019;

Besluiten:
1.
2.

In te stemmen met de toetreding van Gedeputeerde Staten tot het Vanguard Initiative op
basis van bijgevoegde statuten;
In te stemmen met het provinciaal aandeel in de (lidmaatschap)kosten met een maximum
van € 15.000 op jaarbasis.

Den Haag, 22 februari 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,

Bijlagen:
a. 2016 11 07 Vanguard statutes version to HLDM-Final.pdf
b. 2016 11 07 Meeting follow up.pdf

Den Haag, 17 januari 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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