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Agendapunt 6. Provinsjale begrutting 2023, begrutting 2023 F0ns
neisoarch Stoartplakken Fryslàn en aktualisaasje
leezjesferoardering

Korte titel motie MKB fonds

De Staten, in vergadering b[een op 9 november 2022 gehoord hebbende de
beraadslaging;

constaterende dat:
- steeds meer ondernemers in de knel komen door de hoge energieprijzen;
- de inflatie naar 14,5 procent is gestegen in septemberl;
- de impact van energieprijzen op industrie en bedrijven groot is;
- een aantal energie-intensieve bedrijven hun productie stilgelegd hebben of minder

produceren door de hoge gasprijs. Dit heeft gevolgen voor de Friese economie;

oveMegende dat:
- ondernemers in het midden- en kleinbedri.jf (mkb) die veel energie gebruiken,

kunnen gebruik maken van de Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) in. Hiermee
krijgen ze de helft van de gestegen energiekosten vergoed. Deze vergoeding geldt
als een ondernemer meer dan 12,5 procent van zijn omzet kwijt is aan
energiekosten. De vergoeding is maximaal '160.000 euro per ondernemer;

- niet alle mkb-ers gebruik kunnen maken van de TEK, terwijl ook zij last hebben van
de gestegen energieprijzen en inflatie;

- het nog onvoldoende duidelijk is wat de impact is van de hoge energieprijzen is op
de industrie en het bedrijÍsleven;

- een steun in de rug een welkome aanvulling is voor bedrijven waardoor de lange
termijn verduurzamingsplannen versnelt worden zodat de afhankelijkheid van
aardgas snel afneemt.

. een íonds op te richten voor het midden- en kleinbedrijÍ (mkb) in Fryslàn;

. in dit fonds 2,5 miljoen beschikbaar stellen, vanuit de extra opbrengsten van
Windpark Fryslàn;

. Provinciale Staten te informeren over de uitwerking van dit fonds in februari 2023
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