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Onderwerp: Voortgang Noordelijke lnnovatie Agenda; herziening Economische Zaken

innovatie- en ondersteu nin gsstructuur

Geachte voorzitter/leden,

ln onze brief van 24 oktober 2014, kenmerk4313.112014006150, hebben wij u geÏn-

formeerd over de inhoud en de stand van zaken van de Noordelijke lnnovatie Agenda

(NlA) als uitwerking van de Research and lnnovation Strategy (RlS3).

ln de brief van 16 december 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten van

Groningen haar Provinciale Staten nog ge'informeerd over de laatste stand van zaken

Door middel van deze brief informeren wij u ook over de laatste stand van zaken als

het gaat over de toekomstige innovatie- en ondersteuningsstructuur voor Noord-

Nederland.

De NIA kent drie lijnen: Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, Krachtig

MKB en Vernieuwen lnnovatiesysteem. De NIA is tot stand gekomen in een intensief

en co-creatief proces met bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschap-

pelijke organisaties. Hierbij zijn ook de noordelijke clusterorganisaties Energy Valley,

Wateralliance, HANNN, Greenlincs en de NV NOM betrokken geweest.

ln de NIA is beschreven dat er voor de overheden een belangrijke opgave ligt voor het

vernieuwen van het innovatiesysteem die ondersteunend moet werken aan de overige

lijnen. Wijwillen op basis van de inhoud en aanbevelingen uit de NIA samen met de

clusterorganisaties en de NOM komen tot een adequate tweedelijns innovatie- en

ondersteuningsstructuur voor het noordelijke bedrijfsleven. Daarbij ligt de nadruk op

het stimuleren van cross-sectorale samenwerking rondom de vier maatschappelijke

opgaven voor Noord-Nederland. De clusterorganisaties/NOM hebben hierbij een be-

langrijke taak. Daarom vragen wij nu aan de genoemde organisaties om in onderling

overleg, te komen tot een gezamenlijk gedragen voorstel met daarin opgenomen de

door ons gewenste taken van businessdevelopment, acquisitie, kennisontwikkeling,

netwerkvorming en branding.
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De richting die wij daarvoor aanreiken is terug te vinden in bijgevoegde notitie 'Uit-
gangspunten van de toekomstige EZ innovatie- en ondersteuningsstructuur van
Noord-Nederland'. Deze uitgangspunten zijn door de drie colleges van Gedeputeerde
Staten van Fryslân, Drenthe en Groningen omarmd en zijn tevens vastgesteld in de
Bestuurscommissie Economische Zaken van 1 I november 201 4.

Naast de inhoudelijke kaders spelen uiteraard ook de financiële kaders een belang-
rijke rol bijde inrichting van het nieuwe bouwwerk. De overheden hebben te maken
met krimpende budgetten en daarnaast behoren projectsubsidies, zoals die voorheen
vanuit subsidieprogramma's (onder andere Koers Noord/OP EFRO) werden gebruikt
voor het financieren van clusterorganisaties, tot de verleden tijd. Wij willen daarom op
een meer structurele basis, vastgelegd in de provinciale begrotingen, middelen ter
beschikking stellen voor de financiering hiervan. Ons voornemen is om voor deze
nieuwe aanpak jaarlijks een bedrag van maximaal € 2.250.000,- (van en voor de drie
provincies) beschikbaar te stellen. De huidige provinciale bijdragen aan de NV NOM
en de clusterorganisaties bedragen € 3,3 miljoen en de bezuiniging bedraagt daarmee
in totaal ca.32%. De inschatting is dat deze bezuiniging deels opgevangen kan
worden door meer samenwerking (efficiëntie) en minder versnippering te bewerkstel-
ligen tussen de genoemde organisaties.
Bij de Voorjaarsnota 2015 zal een voorstel worden ingediend voor het reserveren van
middelen voor de structurele bijdrage aan de clusterorganisaties/NOM vanaf 2016.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

Bijlage(n):
- Uitgangspunten toekomstige EZ innovatie- en ondersteuningsstructuur van

Noord-Nederland
- Brief BC EZ aan clusterorganisaties
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Uitgangspunten van de toekomstige EZ innovatie- en ondersteunings-
structuur van Noord-Nederland 

 
Overwegende dat: 

 
- De Noordelijke InnovatieAgenda (hierna: NIA) door de provincies is 

omarmd als richtinggevende agenda, waarbij de overheid voornamelijk 
een faciliterende rol heeft richting bedrijfsleven en kennisinstellingen; 

- De NIA vraagt om een vernieuwing van de uitvoeringsstructuur ( eco-
systeem), op basis van de volgende verbeterpunten/behoeften: 
 
• Aanpassing van de huidige structuur afgestemd op de vraag van 

het bedrijfsleven en kennisinstellingen; 
• Helderheid en transparantie van de structuur en in de aansturing; 
• Meer slagkracht en inzet naar MKB breed; 
• Taakstellend en structureel budget voor langere periode vanuit 

provincies, waarbij eenduidig opdrachtgeverschap centraal staat; 
• Business development ('het geheel aan activiteiten gericht op de 

laatste fase van innovatieprocessen, die een direct effect beogen 
op de winst- en verliesrekening van ondernemingen in Noord-
Nederland -valorisatie-) komt onvoldoende uit de verf en is te ver-
snipperd en niet altijd vraag gestuurd (vanuit het bedrijfsleven);  

• Nadrukkelijker stimuleren en vergroten van cross-overs tussen sec-
toren en thema's; 

• de Noordelijke Rekenkamer en ook de SER Noord-Nederland in 
het verleden aanbevelingen hebben gedaan ten aanzien van her-
ziening uitvoeringsstructuur en die in de NIA zijn verwerkt. 

 
 

hebben wij als drie noordelijke provincies het voornemen om: 
 

1. Vanaf het begrotingsjaar 2016 structureel per provincie een taakstel-
lend budget van  
€ 750.000 beschikbaar wordt gesteld voor de functionaliteiten kennis-
ontwikkeling, netwerkvorming, branding, acquisitie en businessvelop-
ment als onderdeel van het nieuw in te richten innovatie ecosysteem 
die bijdraagt aan de uitvoering van de NIA. De € 750.000 is een afge-
leide van de huidige verleende bijdragen rekening houdend met afne-
mende beschikbare overheidsmiddelen, meer samenwerking (efficiën-
tie) met name rond business development. Wij vragen de huidige rele-
vante organisaties in de uitvoeringsstructuur (i.c. NOM, Wateralliantie, 
Energy valley, Greenlincs, HANNN)  om  binnen dit budget op korte 
termijn  (streefdatum is 1 januari 2015) met een uitgewerkt en gedra-
gen inrichtingsvoorstel te komen.  
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2. Wij stellen hiervoor de volgende randvoorwaarden:  
 

a) De clusters richten zich op kennisontwikkeling, branding (passend bin-
nen en bijdragend aan de totaalbranding van Noord-Nederland) en 
netwerkvorming binnen hun cluster. Daarbij willen we de clusterorgani-
saties uitdagen om ook Europese middelen te genereren voor het leg-
gen van partnerschappen.  
 

b) Business development is een belangrijke taak. Binnen business deve-
lopment is ook voldoende aandacht voor crossovers. Dit vereist een 
goede onderlinge samenwerking. Er komt een gedragen voorstel van 
genoemde organisaties waarbij er geen sprake meer zal zijn van een 
versnipperde inzet op business development; 
 

c) De NOM is primair verantwoordelijk voor risicodragende financieringen 
aan het bedrijfsleven en acquisitie van nieuwe bedrijvigheid in Noord-
Nederland. 
 

d) 2015 betreft een overgangsjaar. We werken vanaf 2015 toe naar de 
nieuwe situatie per 1 januari 2016. 
 

e) Provincies houden zelf stuur op inzet eigen middelen zonder daarbij af 
te wijken van koers inhoud NIA. Deze laatste wordt vnl. bepaald door 
op te richten IFNN. 
 

f) In principe stellen de provincies geen middelen meer beschikbaar voor 
andere organisaties die zich richten op bovengenoemde taken. Dit om 
het speelveld overzichtelijk te houden.  
 

g) Er is ruimte voor provincies om aanvullende opdrachten te geven aan 
uitvoeringsorganisaties zonder dat dit leidt tot een vergroting van het 
aantal organisaties. De ruimte voor de provincies om aanvullende op-
dracht te verlenen mag niet ondermijnend werken voor bovengenoem-
de uitgangspunten. 
 

h) Wij onderkennen dat de bestaande clusterorganisaties naar organisa-
tiegraad ongelijksoortig zijn. De uitwerking van genoemde uitgangs-
punten zal dus per cluster(organisatie) verschillend kunnen zijn.  

 
 

 
 
Opgesteld door werkgroep EZ innovatie- en ondersteuningsstructuur 
4 november 2014 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de directies van  

Energy Valley 

HANNN 

Greenlincs 

Wateralliantie 

Platform HTSM-Noord 

NV NOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen, 11 december 2014 

 

 
Behandeld door : J.H. Cock 
Telefoonnummer : 0592 36 5244 
E-mail :  
Ons kenmerk : UP-14-22431 
Bijlage(n):  : 1 

Onderwerp : Verzoek om te komen tot een gedragen voorstel voor 

taken business development, branding, netwerkvorming, 

kennisontwikkeling en acquisitie met ingang van 2016 

 

 

Geachte heren, 

 

Begin juli 2014 heeft de Taskforce RIS, met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden haar advies in de vorm van de Noordelijke Innova-

tie Agenda 2014-2020 (NIA) aangeboden aan haar opdrachtgever, de SNN be-

stuurscommissie Economische Zaken.   

De NIA vormt een nadere uitwerking van de Research and Innovation Strategy 

Noord-Nederland (RIS3). De NIA kent drie lijnen; oplossingen voor maatschappelij-

ke uitdagingen, krachtig MKB en vernieuwen innovatie-ecosysteem.  

De Taskforce is in de lead om de uitvoering van de NIA verder vorm te geven. Uw 

organisatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan. 

In de NIA is beschreven dat er voor de overheden een belangrijke opgave ligt voor 

de toekomstige herziening van de tweedelijnsinnovatie- en ondersteuningsstructuur 

die ondersteunend moet werken aan de overige lijnen. 

 

Nu de inhoud van de ambities en richting bekend is, wordt momenteel gewerkt aan 

de verdere uitrol van de agenda inclusief de daarbij behorende tweede lijns- inno-

vatie-ondersteuningsstructuur. 

  

In deze nieuwe periode zien wij ook een belangrijke rol weggelegd voor de (clus-

ter)organisaties HANNN, Energy Valley, Wateralliantie en Greenlincs en voor het 

platform HTSM-Noord en de NV NOM om een bijdrage te leveren aan het tot stand 

komen van de in de NIA geformuleerde uitdagingen.  
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Wij willen daarom samen met u komen tot een adequate tweede lijnsinnovatie- en 

ondersteuningsstructuur voor het noordelijk bedrijfsleven. Daarom vragen wij u 

om, in onderling overleg, begin 2015 te komen tot een gezamenlijk gedragen voor-

stel met daarin opgenomen de door ons gewenste taken van businessdevelopment, 

acquisitie, kennisontwikkeling, netwerkvorming en branding. De richting die wij 

daarvoor aanreiken kunt u terug vinden in bijgevoegde notitie Uitgangspunten van 

de toekomstige EZ innovatie- en ondersteuningsstructuur van Noord-Nederland. 

Deze uitgangspunten zijn door de drie provincies omarmd en is in de Bestuurs-

commissie Economische Zaken van 18 november j.l. vastgesteld. 

 

Naast de inhoudelijke kaders spelen uiteraard ook de financiële kaders een belang-

rijke rol bij de inrichting van het nieuwe bouwwerk. 

 

De provinciale overheden hebben te maken met krimpende budgetten veroorzaakt 

door kortingen op het Provinciefonds en daarnaast behoren projectsubsidies, zoals 

die voorheen vanuit subsidieprogramma's (o.a. Koers Noord/OP EFRO) werden ge-

bruikt voor het financieren van clusterorganisaties, tot de verleden tijd. Dit bete-

kent dat wij ons genoodzaakt zien op alle domeinen van de provinciale begroting 

rekening te houden met bezuinigingen.  

Anderzijds onderschrijven wij ook de ambities van de NIA en zien wij de noodzaak 

van een adequate tweede lijnsinnovatie- en ondersteuningsstructuur. Wij zijn daar-

om voornemens om op een meer structurele basis, wij gaan voorshands uit van 4 

jaar, middelen ter beschikking te stellen. Ons voornemen is om voor deze nieuwe 

aanpak jaarlijks een bedrag van maximaal € 2.250.000 (van en voor de 3 provin-

cies) beschikbaar te stellen. De huidige provinciale bijdragen bedragen  

€ 3,3 miljoen en de bezuiniging wordt daarmee in totaal ca. 32 %. Deze brief is, 

voor zover van toepassing, een formele aankondiging van de voorgenomen korting 

op de subsidie voor uw organisatie met ingang van 2016.  

 

Wij zullen uw organisaties binnenkort uitnodigen voor een gesprek over de verdere 

invulling. Namens de drie provincies zal gedeputeerde Konst dit gesprek met u voe-

ren. Onze insteek daarbij is om op basis van onze notitie Uitgangspunten van de 

toekomstige EZ innovatie- en ondersteuningsstructuur te komen tot een overeen-

komst op inhoud en financiering die per 1 januari 2016 operationeel moet zijn. 

 

Hoogachtend,   

 

de Bestuurscommissie Economische Zaken 

 

 

 

 

 

 

Y.P. van Mastrigt, voorzitter 

 

 

 

 
 


