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In zijn algemeenheid gaf de commissie aan dit een goed initiatief te vinden. Wel waren er de 
nodige vragen. Men wilde weten of het een maatregel van tijdelijke aard betreft, of dat na 
afloop van de twee jaar er een nieuwe aanvraag voor ondersteuning zal worden ingediend. 
Ook wil men gaande de twee jaar die dit project duurt op de hoogte worden gehouden van de 
voortgang en resultaten. Vraag is voorts wat er met middelen gebeurt die overblijven in het 
geval er minder belangstelling vanuit het bedrijfsleven blijkt te zijn. Het blijk dat MKB en 
VNO/NCW relatief kritisch zijn ten opzichte van dit initiatief; waar ligt dit aan? Ook is het de 
vraag waarom de overheid c.q. de Kamer van Koophandel dit initiatief moet nemen en de 
markt dit niet oppikt en aanbiedt aan bedrijven. Is er specifiek aandacht voor de doelgroepen 
lager opgeleiden en allochtonen? De commissie wilde tot slot graag zekerheid dat er geen 
risico’s op ongeoorloofde staatssteun worden gelopen. 
 
Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat de Kamer van Koophandel goed zicht heeft op waar 
de verschillende doelgroepen behoefte aan hebben en dat hier ondezoek naar is gedaan. De 
reserves van MKB en VNO/NCW komen voort uit het feit dat deze instanties een eigen 
digitaal loket hebben en een vorm van concurrentie vrezen. Het betreft echter een aanvulling.
De looptijd van deze maatregel is twee jaar en nadien stopt het dan ook. Gezien de beperkte 
duur van het project is het voorstel om niet tussentijds te evalueren en te zoeken naar 
eventuele alternatieven voor geld dat niet besteed wordt. Ieder jaar zal er een rapportage over 
de bereikte resultaten worden opgesteld. Voorafgaand aan de vergadering van Provinciale 
Staten van 22 maart a.s. zal meer informatie over het aspect staatssteun worden verstrekt. 
 
Naar de mening van de commissie kan dit een sterstuk zijn voor de vergadering van 
Provinciale Staten van 22 maart 2010. 
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