
VVD: 
Dank voor de informatie over de activiteiten op dit vraagstuk waar de provincie -met steun 
van de VVD-fractie- al langer inspanningen op levert. GS kondigt aan dat er een 
statenvoorstel komt waarin een beroep wordt gedaan op de COVID reserve. Wat is er aan dit 
vraagstuk door COVID19 veranderd?  
Het wordt steeds meer duidelijk dat de steun aan ondernemers ná corona steeds 
belangrijker wordt. Er zal veel hulp nodig zijn bij onder andere de schulden die zijn 
opgebouwd (zie ook COVID-19 actieplan). Dit kan leiden tot een toenemende druk op 
bedrijfsopvolging (en in bredere zin de voortbestaan van een bedrijf, waarbij opvolging een 
van de mogelijkheden is). Ook verwachten we dat veel oudere ondernemers het bedrijf niet 
weer opnieuw willen opbouwen na deze periode maar dat liever aan een ander laten. We 
willen de gereserveerde middelen volledig uit de COVID-reserve onttrekken om daarmee te 
kunnen voorzien in een grote toeloop aan ondersteuningsvragen. Wij verwachten dat de 
acute hulp minder relevant wordt en dat de hulp ná corona steeds belangrijker wordt. De 
COVID reserve is juist ook bedoeld om de economische impact van Covid na de pandemie 
op te vangen. Door nu stappen te zetten kunnen we voorkomen dat de economische 
infrastructuur van de Provincie door Covid en gebrekkige opvolging extra schade oploopt.   
 
GroenLinks: 
* We zijn blij dat er goed gekeken wordt naar bedrijfsopvolging in het MKB. Het MKB is 
tenslotte de kern van onze regionale economie. We zien dat er in de pilots tot nu toe veel 
aandacht is uitgegaan naar de agrarische sector. Het is helaas duidelijk dat we in Nederland 
de omslag zullen moeten maken naar natuurinclusieve landbouw, een kleinere veestapel, en 
daarmee ook een kleinere agrarische sector. Wordt bij deze bedrijfsopvolging ook gekeken 
naar de optie dat de activiteiten van een bedrijf in het geheel worden afgebouwd? 
Voor de start van een opvolgingstraject wordt in de eerste plaats gekeken naar de 
haalbaarheid en realiteit. Als de kansen voor opvolging zeer gering zijn, dan kan besloten 
worden om geen traject voor opvolging te starten. Na de start van het traject kan, na een 
diepere analyse, alsnog duidelijk wordt dat er voor het betreffende bedrijf weinig 
toekomstmogelijkheden zijn. Resultaat kan dan zijn dat niet meer wordt gewerkt aan 
opvolging en dat voor een andere weg wordt gekozen (verkopen, opkopen, faillissement).   
 
SGP 
wat is de afweging geweest om ervoor te kiezen het bedrag voor dit beleid geheel (500.000 
euro) te dekken uit de coronareserve? 
Zie antwoord hier boven bij de door de fractie van de VVD gestelde vraag 


