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Urgentie

 de koers van bedrijven

 de arbeidsmarkt

 de kracht van de economie

Informatisering en technologische ontwikkeling 

veranderen fundamenteel:

Flexibilisering Kwaliteitsniveaus

Economische groei is géén natuurlijk gegeven, 

daar moeten we hard voor werken

Dat urgentiebesef ontbreekt!

? ?



 Vroeger : tussen landen

 Nu : tussen regionale technologieclusters 
geconcentreerd in stedelijke regio’s 
(bundeling talent, innovatie en quality of life)

Regio’s zijn de arena’s van de concurrentiestrijd tussen 
bedrijven/regionale clusters

Regio’s moeten veel sterkere rol krijgen in economisch, 
innovatie- en ruimtelijk ordeningsbeleid

Concurrentie



Fysieke vestigingsklimaat 
moet op orde zijn als 
onderdeel van een 
totaalpakket voor het 
optimaal faciliteren van 
clusters

Verbreed fysiek 
vestigingsklimaat van 
bedrijfslocaties naar ook 
multimodale bereikbaar-
heid, incubators, shared 
onderzoeksfaciliteiten, e.d.

Hoe versterk je cluster 
ecosystemen?



Actieplan: 
Regionale Economische
Versnellingsagenda’s

Actie 1: Regio's maken in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen 

Regionale Economische Versnellingsagenda's

• Hechte samenwerking tussen stedelijke regio’s, provincies, triple helix-

organisaties en bedrijfsleven moet verder worden versterkt

• Focus op het verder vergroten van het Bruto Regionaal Product in alle regio's

• Aanvulling op het topsectorenbeleid door substantiële aandacht voor regionale 

ecosystemen



Actie 2: De regio's maken een investeringsimpuls mogelijk voor versterking van 

de ecosystemen van toonaangevende clusters van 400 mln. per 

jaar, waaraan de rijksoverheid een kwart bijdraagt

• Om regionale ecosystemen te versterken is een jaarlijkse impuls nodig van 400 

mln. euro, als volgt op te delen:

– Provincies/gemeenten :  100 mln. euro

– Bedrijfsleven/kennisinstellingen :  200 mln. euro

– Rijksoverheid :  100 mln. euro

• De gelden worden ingezet voor specifieke cluster-projecten o.a. 

innovatieversterking, arbeidsmarkt, ontwikkeling onderzoeksfaciliteiten en 

inrichting vestigingsmilieus



Actie 3: De doorgroei van ondernemingen wordt bevorderd door de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen de financiële ruimte te geven om 
(staatsgegarandeerde)achtergestelde leningen ter beschikking te stellen 

• In de praktijk blijken bedrijven moeite te hebben om kapitaal (meerdere miljoenen) te 

verkrijgen om echt door te groeien. 

• Regionale ontwikkelingsmaatschappijen worden financieel in staat gesteld 

staatsgegarandeerde achtergestelde leningen te verstrekken



Actieplan: Versterking 
breed fysiek vestigings-
gingsklimaat met het oog 
op (regionale/clusters) kansenplanning

Actie 4: In de MIRT-aanpak wordt nadrukkelijk gefocust op aan clusters 
gerelateerde fysieke vestigingscondities (uiteenlopend van multimodale 
infrastructuur tot specifieke interactiemilieus als campussen of 
circulaire productielandschappen)

Actie 5: De huidige aanbodgerichte bedrijventerreinplanning wordt ingeruild 

voor faciliterende kansenplanning vanuit de regio’s

Actie 6: De Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt in de toepassing ‘ja, 

mits’

Actie 7: De Omgevingswet wordt maximaal benut om adaptiviteit en flexibiliteit in 

bedrijventerreinplanning aan te brengen



Regionale groeikracht en het fysieke vestigings-

klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De Commissie is er van overtuigd dat regionale 

samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen, 

gemeenten en provincie cruciaal is om het 

verdienvermogen van Nederland goed te 

benutten, ondersteund met het juiste 

instrumentarium vanuit de nationale overheid op 

economisch- en ruimtelijk ordeningsgebied


