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MAASTRICHT - Provinciale Staten hebben vandaag groen licht gegeven voor een Limburgs MKB fonds. 

Een initiatiefvoorstel daarvoor van CDA Statenlid Jeu Titulaer kreeg unanieme steun. Ondernemers in de 

provincie krijgen de mogelijkheid om met steun van de provincie Limburg de financiering rond te krijgen 

voor toekomstige investeringen. 60 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. 30 miljoen voor leningen 

aan bedrijven en 30 miljoen voor subsidies en risicodragend vermogen voor innoverende ondernemers. 

Dat maakte het CDA vandaag trots bekend.  

Het MKB is dé motor van de Limburgse economie, weet het CDA. Circa 99 procent van het Limburgse 

bedrijfsleven bestaat uit het MKB (bedrijven met minder dan 250 werknemers in dienst). Het MKB ondervindt 

momenteel, door de financiële crisis en de positie van de banken hierin, problemen bij het vinden van 

financiering. Vooral kleinere bedrijven waarvan de solvabiliteit en de rentabiliteit door de crisis zijn uitgehold, 

kunnen moeilijk aan krediet komen. Limburg wil deze bedrijven de helpende hand bieden. In het fonds is 60 

miljoen euro beschikbaar voor het Midden en Kleinbedrijf in Limburg. Dit bedrag komt uit de financiële reserves 

van de provincie, die nu nog belegd zijn in buitenlandse staatsobligaties. De provincie Limburg zal dankzij het 

MKB-fonds deze gelden inzetten ín en vóór het Limburgse bedrijfsleven. 10 miljoen is beschikbaar voor de co-

financiering van kredietunies. Het MKB leningenfonds wordt gevuld met 20 miljoen euro. Het Limburg Business 

Development Fund wordt gevuld met afgerond 30 miljoen euro. Hieruit wordt innovatie gefinancierd van de eerste 

fase van idee tot en met de pilotfase van businessontwikkeling. Met het totaalpakket kan het bedrijfsleven weer 

flink vooruit.  

,,Het MKB is de motor van onze economie. De Provincie heeft als taak deze motor draaiende te houden. Niet 

slechts stationair, maar liefst op volle toeren. Vele bedrijven die nu hun bedrijf of hun investeringsplannen niet 

gefinancierd krijgen, kunnen gebruik maken van ons voorstel. De economie en de werkgelegenheid in onze 

provincie zullen er zeker mee gebaat zijn“, aldus initiatiefnemer Jeu Titulaer. 

 

 

 


