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ECONOMIC BOARDS:

Praatclub
of motor van
de regionale
economie?
De economic boards zijn in opkomst. Nederland telt er inmid
dels ongeveer twintig. De boards kunnen een belangrijke
katalysatorfunctie vervullen en een brug vormen tussen de
triple helix van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfs
leven. Een aantal boards zijn primair een overleg- en adviesor
gaan. Anderen gaan veel verder in hun activiteiten. Wat doen
de boards wel en wat juist niet? En wat leveren de economic
boards écht op voor het verdienvermogen in de regio?
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juist door de provincie. In een aantal
gevallen draagt ook het bedrijfsle
ven bij. Sommige boards borduren
voort op bestaande structuren, ter
wijl andere helemaal vanaf nul be
ginnen.

De economic boards hebben op het
oog veel gelijkenissen. Wie de mis
siestatements van verschillende
boards leest, ziet dat ze zich bezig
houden met de belangrijke thema’s
van deze tijd: digitalisering, circula
riteit, energietransitie, gezondheid.
Het zijn onderwerpen die een grote
impact hebben op de economie en
daarmee ook op het onderwijs en
het bedrijfsleven. Ze richten zich
op innovatie, start-ups en het ves
tigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er
veel verschillen. Zo is de financiering
van economic boards in elke regio
anders. De meeste worden betaald
door deelnemende gemeenten of

Net als de bedrijven in de regio heeft
de Economic Board Utrecht daarom
een naar buiten gerichte blik. ‘We
zoeken de verbinding in projecten en
businessmodellen die herhaalbaar
zijn in de rest van het land. Daarbij
richten we ons op de grote maat

Proposities
Inmiddels heeft de EBU veertien
proposities in de markt gezet waar
in Utrechtse bedrijven samenwer
ken. Van Mil wijst op het initiatief
033 Energie, een energieloket waarin
ondernemers samenwerken om wo
ningen in Amersfoort op grote schaal
energieneutraal te maken. 033 Ener
gie is onderdeel van een breder plan
om in de komende 2 jaar 50.000 wo
ningen in de regio te verduurzamen
tot nul-op-de-meter. ‘Dat is een busi
nesscase die niet alleen in de regio is
te maken, maar overal in Nederland.
En zelfs daarbuiten ’, zegt Van Mil.
‘Door woningen te combineren berei
ken we voldoende schaalgrootte om
het investeerbaar te maken voor onze
ondernemers. Ook het Rijk vraagt om
die schaalsprong met regiodeals en
de nieuwe nationale investerings
bank Invest-NL.’
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e eerste economic boards zagen aan
het begin van de jaren 2000 het le
venslicht. Maar regionale samenwer
king tussen overheid, bedrijven en
kennisinstituten bestaat al langer.
Het succesverhaal van triplehelix
samenwerking Brainport Eindhoven
laat zien dat het mogelijk is om een
regio nationaal en internationaal op
de kaart te zetten als innovatieve
koploper. Inmiddels vinden we eco
nomic boards in heel Nederland.

Utrecht
Voor de start van de Economic Board
Utrecht (EBU) in 2013 was in de re
gio nauwelijks sprake van regionale
samenwerking, vertelt directeur Ton
van Mil. ‘Bedrijven in de regio Utrecht
hebben het versterken van de regi
onale economie over het algemeen
laag op hun agenda staan. Ze zijn
niet hier gevestigd omdat ze binding
hebben met de regio, maar omdat ze
graag in het midden van het land wil
len zitten. Ze verdienen hun geld el
ders. Onze eerste uitdaging was dan
ook om bij het bedrijfsleven binnen
te komen.’

temen. Zo zijn we gekomen tot onze
agenda: groen, gezond, slim.’

Duin- en Bollenstreek
Ook de Duin- en Bollenstreek heeft
sinds het voorjaar van 2018 een eco
nomic board. Vijf gemeenten uit de

‘We hebben de triple helix nodig
om de lijnen uit te zetten voor
de toekomst. Waar gaan we
straks ons geld mee verdienen?’
schappelijke opgaven gezondheid
en energietransitie. Een belangrijke
kracht van bedrijven in de regio is
de ontwikkeling van intelligente sys

regio hebben de verantwoordelijk
heid voor het budget van hun eco
nomische agenda uitbesteed aan de
board, een programma van ongeveer
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5 miljoen euro. Marco van Lente is
partner bij organisatieadviesbureau
Twynstra Gudde en als interim-di
recteur betrokken geweest bij de
oprichting van de economic board
Duin- en Bollenstreek. ‘Wethouders
van de deelnemende gemeenten za
gen dat de regio heel hoog scoorde
op woonklimaat, maar dat het econo
misch klimaat sterk achterbleef. De
oplossing werd gezocht in een geza
menlijk economisch beleid.’
Van oudsher vormen het toerisme en
de sierteelt de economische motor
van de Duin- en Bollenstreek. Daar
naast zijn ook de branches spacetech
en zorg in opkomst. Binnen die vier
branches heeft de board een aantal
projecten geïnitieerd. Een daarvan is
het verkrijgen van de status van ‘kuur
oord’ voor Noordwijk. Dit Europese
keurmerk kan een belangrijke aanjager
zijn van het toerisme. Van Lente: ‘Dit is
een project met regionale impact. Het
verkrijgen van de status kost ongeveer
200.000 euro, maar daarmee ben je er
nog niet. Het is ook belangrijk dat on
dernemers het over gaan nemen, dat
we marketing ontwikkelen en dat de
hotels voorbereid zijn op de komst van
een nieuwe doelgroep toeristen. Dat
hele traject kan de economic board
aanjagen en begeleiden.’
Verdienvermogen
De Stichting Kennisalliantie Bedrijven
terreinen Nederland (SKBN) presen
teerde enige tijd geleden het rapport
Het nationale verdienvermogen en de
cruciale rol van regio’s. De SKBN pleit
daarin voor de komst van regionale
economische
versnellingsagenda’s
voor sterkere ruimtelijk-economische
clusters. Ook zouden Rijk, provincies,
gemeenten en het bedrijfsleven vol
gens de opstellers van het rapport
honderden miljoenen per jaar ex
tra moeten investeren in de regio’s.
SKBN-voorzitter Theo Föllings ziet voor
de economic boards een belangrijke
rol weggelegd in het vergroten van het
regionaal verdienvermogen. ‘Op aller
lei vlakken zijn de regio’s aan zet. Dat
geldt voor het sociale domein, voor de
economie en de energietransitie. We
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hebben de triple helix nodig om de
lijnen uit te zetten voor de toekomst.
Waar gaan we straks ons geld mee ver
dienen? In het licht van digitalisering
en de energietransitie is dat een heel
urgente vraag.’
Een aantal economic boards fungeert
inderdaad primair als overleg- en ad
viesorgaan voor overheden. Steeds
meer boards kiezen er inmiddels voor
om hun rol breder in te vullen en zelf
met de voeten in de klei te gaan staan.
Grote boards als de Economic Board
Amsterdam hebben naast hun advies
functie een uitvoeringsorganisatie op
gezet. In de Duin- en Bollenstreek was
vanaf het begin duidelijk dat de econo
mic board een redelijk autonome sta

nemers weg te nemen. Bijvoorbeeld
bij het project 033 Energie. ‘Om de
verduurzaming van woningen verder
op te schalen, is ook een oplossing
nodig voor een aantal financierings
vraagstukken, vertelt hij. ‘Zo hebben
maatregelen om een woning nul-opde-meter te maken vaak een lange
terugverdientijd. Banken werken met
een financieringshorizon waarbij ze
niet verder kijken dan 15 jaar. Vooral
VvE’s (vereniging van eigenaren, red.)
van appartementencomplexen lopen
daardoor klem, die kunnen geen fi
nanciering vinden. Samen met een
aantal regionale overheden en pu
blieke partijen zijn we daarom bezig
zelf een financieringsoplossing op te
zetten. Als Economic Board gaan we

‘Ook in regio’s waar zowel een
ROM als een economic board
aanwezig is hoeven die twee
elkaar niet in de weg te zitten’
tus heeft en voor een groot deel zelf
beslist over de inzet van het aan hem
toebedeelde uitvoeringsprogramma
met bijbehorend budget. ‘Als je de re
gionale verdienkracht wil versterken,
moet je ook regionaal handelen’, zegt
Van Lente. ‘Een valkuil voor veel eco
nomic boards is dat ze ervoor kiezen
om vooral veel te overleggen en een
netwerk op te bouwen, maar dat er
feitelijk niets gebeurt in de regionale
economie. Ook al is de financiële bij
drage van de board in de Bollenstreek
beperkt, toch kan het de stimulans zijn
voor ondernemers om te investeren.
De board heeft ook als opdracht mee
gekregen om cofinanciering van het
bedrijfsleven te bewerkstelligen.’
Barrières wegnemen
Volgens Van Mil kunnen de boards
veel doen om barrières voor onder

tussen de bank en VvE’s staan. Door
de financieringsbehoefte van meer
dere verenigingen te bundelen, is het
voor de bank ineens heel interessant.
Zo positioneren we ons midden in de
energietransitie. Datzelfde proberen
we te doen met proposities voor de
gezondheidszorg.’
Governance
‘Een goed governancemodel voor eco
nomic boards is essentieel’, stelt Van
Lente. De board in de Duin- en Bollen
streek, bestaande uit zwaargewichten
afkomstig uit de triple helix, fungeert
als raad van toezicht op het uitvoe
ringsprogramma dat wordt uitgevoerd
door een programmadirecteur. ‘Dat is
een helder model waarmee de board
een regionale speler geworden is die
echt iets kan bereiken. De economic
board heeft concrete doelstellingen
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Boards

ROM’s, participatie- en herstructureringsmaatschappijen
per provincial werkgebied

NOM Investeringsen ontwikkelingsmaat
schappij voor
Noord-Nederland

ECONOMIC BOARD REGIO ZWOLLE
ECONOMIC BOARD DE DIAMANT

STRATEGISCHE BOARD
STEDENDRIEHOEK

AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

ECONOMIC BOARD GOOI & VECHTSTREEK

ECONOMIC BOARD DUIN- EN BOLLENSTREEK

Ontwikkelingsbe
drijf Noord-Hol
land Noord

Ontwikkelings
maatschappij
Flevoland

Herstructurerings
maatschappij
Overijssel

ECONOMIC BOARD UTRECHT

Wadinko

ECONOMIC BOARD THE HAGUE
ECONOMIC BOARD ZUID-HOLLAND

Ontwikkelings
maatschappij
Utrecht

ECONOMIC BOARD ROTTERDAM
ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN

InnovationQuarter

Ontwikkelingsen Herstructure
ringsmaatschap
pij Gelderland

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
TWENTE BOARD

ECONOMIC BOARD ZEELAND

THE ECONOMIC BOARD

FRUITDELTA RIVIERENLAND

Brabantse
Ontwikkelings
Maatschappij

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD DRECHTSTEDEN

voor toerisme, werkgelegenheid en de
vergroting van de naamsbekendheid
van de streek. Ik zou het mooi vinden
als ook andere economic boards zo
gaan werken en impact proberen te
hebben.’
Deze regisserende manier van sti
muleren in de Bollenstreek ziet Föl
lings ook terug in bijvoorbeeld Regio
Rivierenland. ‘De overheid, het be
drijfsleven en de kennisinstellingen
verenigd in de board zien toe op de
programmaontwikkeling van de door
hen gezamenlijke benoemde speer
punten. Daarmee voorkom je dat je
als bestuursorgaan ook uitvoerings
orgaan wordt waardoor verhoudingen

PAGINA 11

LIOF

Impuls Zeeland

ECONOMIC BOARD
WEST-BRABANT

vertroebelen en belangen door
elkaar gaan lopen.’
‘Het is een complex veld’, beaamt
Van Mil. ‘Maar ik voorzie toch dat
de strikte scheiding tussen economic
boards en bijvoorbeeld de regiona
le ontwikkelingsmaatschappijen – de
ROM’s – steeds ver zal vervagen.’ De
vijf Nederlandse ROM’s waren in 2017
betrokken bij bijna de helft (48%) van
de venturecapitalinvesteringen in Ne
derland en bij 40 procent van de groei
kapitaalfinancieringen. Voor Utrecht
geldt dat er niet van oudsher een ROM
is waar bedrijven kapitaal kunnen op
halen. Wel is er de Ontwikkelingsmaat
schappij Utrecht (OMU) die werkt aan de

Ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg

ECONOMIC DEVELOPMENT
BOARD NOORD-LIMBURG

herstructurering van bedrij
venterreinen. Van Mil: ‘We
onderzoeken daarom of we
niet zelf een ontwikkelings
maatschappij moeten optui
gen. Ook in regio’s waar zowel een ROM
als een economic board is zijn hoeven
die twee elkaar niet in de weg te zitten.
Ze kunnen elkaar juist versterken. In
vesteringsfondsen en participatiemaat
schappijen – die de ROM’s feitelijk zijn
– zoeken in hun netwerk een dealflow
van kansrijke proposities. Tegelijkertijd
hebben economic boards kennis en een
aantal businesscases die heel succesvol
kunnen worden. Die twee werelden gaan
elkaar steeds meer raken en juist op dat
snijvlak ligt een win-winsituatie.’
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