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Op 25 mei 2022 vergadert uw Kamer met de minister van EZK over het onderwerp Innovatie. Vanuit
de gezamenlijke provincies geven wij u graag de volgende punten mee voor dit debat.
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaves en transities die om inhoudelijke keuzes en maatregelen
vragen en waarvoor een samenhangend pakket aan investeringen nodig is. Dat vraagt om innoveren en
ontwikkelen op regionale schaal: dáár zit de energie tussen bedrijven, wetenschappers, talent en
maatschappelijke organisaties. In deze dynamiek spelen de provincies een cruciale rol als regisseur van de
regionale economie én aandeelhouder en financier van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Om
dit te kunnen blijven doen en volhouden, zijn een aantal nieuwe afspraken met het Rijk nodig.

Structurele financiering nodig
In 2011 is de invulling van het regionaal economisch beleid gedecentraliseerd naar de provincies. In goede
afstemming met het Rijk hebben wij tal van instrumenten en fondsen ontwikkeld en regionale
ontwikkelingsmaatschappijen en economic boards opgericht. Provincies hebben hiervoor de afgelopen jaren
fors geïnvesteerd met eigen middelen. Voor kennis en innovatie liep dit bedrag op tot rond de €250 miljoen per
jaar (zie Rathenau Instituut). Met cofinanciering van het Rijk en Europese fondsen is gezorgd voor risicokapitaal
en versterking van organiserend vermogen in innovatie en ondernemerschap, bedrijventerreinen, digitale
(breedband) en energie-infrastructuren.
Provincies hebben zich daarmee volop bewezen als regisseurs van de regionale economie. Deze opgebouwde
structuur staat echter onder druk. Onze zorg is dat de budgetten voor het regionaal economisch beleid
teruglopen bij gebrek aan een structureel financieel meerjarenkader met het Rijk. Er is een nieuwe set aan
afspraken nodig over financiering en cofinanciering tussen provincies en Rijk voor het regionaal economisch
beleid.

➢ Wij verzoeken de minister om afspraken met provincies te maken over structurele financiering en
cofinanciering voor het regionaal economisch beleid.
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Basisdienstverlening voor MKB – in alle provincies
De provincies stellen vast dat de dienstverlening voor het MKB onoverzichtelijk is. Er zijn zoveel verschillende
regelingen dat het instrumentarium langs elkaar heen werkt en het MKB onvoldoende wordt bereikt. Dat zien
we bijvoorbeeld sterk terug bij de doelgroep van het brede MKB dat in de komende jaren bedrijfsprocessen,
producten en diensten zal moeten verduurzamen en moet meegaan met de digitalisering van de economie.
Alleen zo zorgen we ervoor dat innovaties ook doordringen tot de haarvaten van onze economie en
daadwerkelijk maatschappelijk effect hebben. De provincies pleiten daarom voor een basisinfrastructuur voor
ondersteuning van en dienstverlening aan het MKB. Zo’n voorziening moet ervoor zorgen dat het MKB effectief
wordt, ongeacht in welke regio het bedrijf zich bevindt. Maatwerk per provincie/regio – vanuit het eigen profiel
en de eigen behoeftes – en een landelijk, generiek kader moeten elkaar aanvullen.
➢

Wij vragen de minister om samen met provincies en gemeenten een landelijke basisinfrastructuur voor
dienstverlening aan het MKB in te richten. Maatwerk per provincie en in de regio staat voorop.

Vraag en aanbod personeel beter op elkaar aansluiten
Alleen met voldoende mensen met kennis en vaardigheden komen innovaties daadwerkelijk tot stand. Maar
beschikbaarheid van het juiste personeel is op dit moment het grootste probleem voor het gehele MKB. Om de
aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren hebben de provincies de afgelopen jaren gewerkt met regionale
Human Capital Agenda’s (HCA). Ze hebben daarmee bewezen dat een regionale benadering werkt door de
personeelsbehoefte van ondernemers rechtstreeks te koppelen aan opleidingen in de regio en hierover breed
afspraken te maken. In Utrecht en Overijssel is de samenwerking met de KvK succesvol waarbij informatie en
advies over regelingen voor ondernemers worden gebundeld en beter beschikbaar gesteld. Ook financierden
provincies tal van projecten voor omscholing en programma's om talent en vakmensen aan te trekken, op te
leiden en vast te houden in de regio. Provincies willen dit, met erkenning van het Rijk, voortzetten en nadere
afspraken maken over (co)financiering van regionale fondsvorming.
Provincies stellen vast dat de Rijksoverheid het vraagstuk van de personeelstekorten aanstuurt vanuit vier
departementen: SZW, OCW, EZK en BZK. Dit leidt tot een pallet aan beleid en regelingen die onvoldoende op
elkaar zijn afgestemd. Er zijn inmiddels ruim 50 regelingen met verschillende doelgroepen en afreken- en
verantwoordingssystemen. Het is vaak aan de provincies en haar partners om de logica te ontdekken; dit kost
veel tijd en inspanning, zonder gegarandeerd resultaat. Ons aanbod is om, samen met het Rijk en gemeenten, de
verkokering tegen te gaan en te bouwen aan een nieuw, meer integraal arbeidsmarktbeleid.

➢

Wij vragen de minister om de regionale HCA te erkennen als waardevolle aanvulling op het traditionele
arbeidsmarktbeleid. En om bij te dragen aan regionale fondsvorming voor talentontwikkeling.

➢

Wij verzoeken de minister voor vereenvoudiging van regelgeving en ontschotting van fondsen en regelingen te
zorgen om zo de effectiviteit van de regionale HCA te vergroten. Benut de inzet en ervaringen van regionale
HCA en betrek provincies en gemeenten om te komen tot meer integraal beleid.
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