
 

Pagina 1 van 4 

1. Opening en verslag 

 

a. Vaststellen agenda 

b. Vaststellen verslag BAC RE 15 September 2022  

c. Vaststellen verslag BAC special 13 oktober 2022 

2. Algemene Mededelingen 

a. NFIA uitnodigen op BAC RE 02-02-2023 

3. Strategische agenda 

 

Programmalijn Samenhangend Investeren  

 

3a. Missiegedreven Innovatiebeleid 

In november verschijnt de Hoofdlijnenbrief over de herijking van het missie gedreven 

innovatiebeleid (MTIB). Op basis van de door de BAC RE op 15 september vastgestelde 

uitgangspunten voor een position paper over deze herijking is hiervoor door het IPO 

inbreng geleverd. Daarnaast is op verzoek van EZK samen met ROM NL een bijdrage 

geleverd aan een bijlage bij de hoofdlijnenbrief over regionale samenwerking.  

 

3b. Cofinanciering VFF  

Sinds 2021 financieren het Rijk en een aantal provincies gelijkwaardig de regionale 

valorisatiefondsen via de Vroege Fase Financiering (VFF). De jaarlijkse Rijksbijdrage van 

€15 miljoen voor deze regeling is tot en met 2023 begroot; financiering van Rijkszijde 

daarna is onzeker. Er is bestuurlijke actie nodig om de middelen bij EZK op de agenda te 

houden.  

 

3c. MIT 2023 

Provincies hebben met EZK overeenstemming bereikt over de verdeling en inzet van 

middelen voor de MIT-subsidieregeling 2023. De verdeling is vrijwel identiek aan die van 

2022. Deze verdeling wordt ter kennisneming voorgelegd. 

 

 

 

 

 BAC Regionale Economie  

 Op 24 november 2022  

    

 

Agenda 
 

 Betreft BAC Regionale Economie 

 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 24 november 2022 10:00-12:00 

 Locatie Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 

 Genodigden J. Baljeu (ZH/ Voorzitter), R. Strijk (UT), M. van Gruijthuijsen (NB), IJ. Rijzebol (GR), M. 
Stolk (ZH), J. Appelman (FL), I. Zaal (NH), J. de Bat (ZE), S. Satijn (LB), H. Witjes (GL), H. 

Brink (DR), F. Douwstra (FR) 
C. Stolwijk, M. Maasdam, M. Mentjox, A. Lammerse, K. Oud, A. van der Lem (notulist) 

 Verhinderd E. van Hijum (OV), 
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Programmalijn Ruimtelijke Economie  

 

3d. GRIP op grootschalige bedrijfsvestigingen 

In het kader van Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen wordt toegewerkt naar 

oplevering van 6 actielijnen in februari 2023 ten behoeve van de bijdrage aan het 

startpakket. Voor drie actielijnen staan provincies aan de lat en liggen tussenproducten ter 

instemming voor. Daarnaast wordt de BAC RE ook gevraagd zich uit te spreken over 

bestuurlijke afspraken in aanvulling op de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken in het 

kader van Grip.   

 

Programmalijn Digitalisering  

 

3e.  Stand van Zaken Digitale Werkplaatsen (mondelinge mededeling) 

 

3f.  Werkbezoek Staatssecretaris van Huffelen van digitalisering (mondelinge 

mededeling) 

   

3g. Regionale Scan Digitaliseringsaanbod MKB   

In de BAC RE jl. is het voorstel om in iedere provincie de regionale scan van het 

digitaliseringsaanbod voor het MKB uit te voeren aangenomen. De provincies gaan 

komende maanden aan de slag met de uitvoering daarvan. Voor de uitvoering van de 

regionale digitaliseringsscan is een planning opgesteld door PTVT.   

 

Programmalijn Human Capital  

 

3h. Stand van Zaken Groeifondsvoorstel human capital 

Op 15 september 2022 heeft de BAC RE ingestemd om op de haalbaarheid te verkennen 

voor een Groeifondsvoorstel voor regionale fondsvorming met betrekking tot human 

capital. Daartoe is een globaal beschreven voorstel ter eerste beoordeling voorgelegd aan 

RVO. Op basis van de feedback hebben drie provincies het initiatief genomen om een 

externe partij het voorstel verder te laten uitwerken en parallel daaraan de haalbaarheid 

voor indiening bij het Nationaal Groeifonds (NGF) of andere financieringsbronnen in kaart 

te brengen. Op dit moment vindt nog geen besluitvorming plaats over wel of niet indienen 

van een NGF-voorstel. 

 

Programmalijn Circulaire Economie  

 

3i. Circulaire Economie 

Conform afspraak ligt ter instemming een tussenrapportage over de voortgang binnen de 

ontwikkelpaden van de Krachtenkaart Circulaire Economie voor aan de BAC RE. Daarnaast 

wordt u gevraagd u uit te spreken over de HNP position paper plastics en kennis te nemen 

van ontwikkelingen ten aanzien het Nationaal Programma Circulaire Economie en het 

kennisplatform Verschilmakers. 

 

Programmalijn Vrijetijdseconomie  

 

3j. Beëindiging inzet IPO vrijetijdseconomie per 1.1.2023 

Het IPO Bestuur heeft op 8 september jongstleden besloten dat Vrijetijdseconomie als 

onderdeel van het programma Regionale Economie per 2023 komt te vervallen en 

daarmee de inzet en ondersteuning van het IPO bureau voor Vrijetijdseconomie. In deze 
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notitie wordt u meegenomen in de stappen die worden gezet om dit besluit te kunnen 

effectueren. 

 

Programmalijn Europa 

  

3k. HNP Werkplan 2023 

Het HNP Werkplan 2023 biedt het kader dat richtinggevend is voor de HNP-activiteiten in 

Brussel voor het komend jaar. In de gedeelde dossiers van het IPO en het HNP zal in 2023 

de focus liggen op energievoorziening, vergroening en digitalisering. Het werkplan ligt ter 

kennisgeving voor.  

4. Rondvraag en sluiting  
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