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In zijn algemeenheid is de commissie niet onder de indruk van het beeld dat opgeroepen wordt door de 
evaluatie van de TFI. Er komen nog al wat punten naar voren waarop de TFI niet goed scoort. Met 
namen de ontbrekende aandacht voor en betrokkenheid van het MKB valt op. Ook gaat de organisatie 
van de TFI op de schop, zonder dat er nu heldere doelen zijn geformuleerd voor de komende jaren. 
Het is derhalve vreemd dat nu voor een aantal jaren ineens financiering ter beschikking moet worden 
gesteld. 
 
Vanuit de commissie wordt het voorstel gedaan om het stuk aan te houden en in de 
commissievergadering van september terug te komen met een beter onderbouwd stuk. In zijn 
algemeenheid geeft de commissie aan wel de intentie te hebben om door te gaan met de TFI. 
 
Gedeputeerde Ekkers en dhr. Camps (voorzitter TFI) brengen hier tegenin dat het zaak is om snel 
duidelijkheid te scheppen voor zittende medewerkers en voor mensen die men beoogt aan te trekken. 
Blijft die duidelijkheid en continuïteit uit, dan zullen mensen de organisatie verlaten c.q. zal het 
onmogelijk zijn om goede mensen aan te trekken. 
 
Ook de ambitie om binnen korte tijd de provincie Utrecht Europees in de top 5 van innovatieve regio’s 
te krijgen lijkt veel te hoog. Gedeputeerde Ekkers geeft aan dat deze ambitie niet geldt voor het brede 
veld van innovatie, maar wel voor deelaspecten zoals biosciences en gaming. 
 
Ook mist de commissie verbindingen met het programma Cultuur en Economie, het nog te behandelen 
stuk over de Acquisitie van kennisintensieve bedrijven etc.  
 
De commissie wil beter de kaders voor de TFI nieuwe stijl kunnen stellen en zou graag snel overleg 
voeren met de nieuw aan te stellen kwartiermaker. 
 
Samenvattend heeft de commissie grote vraagtekens of het voorstel in deze vorm behandelrijp is voor 
Provinciale Staten van 23 juni 2008. 
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