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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De TFI is op 23 februari 2005 officieel van start gegaan op basis van een convenant met een looptijd 
tot 1 april 2009. Ter voorbereiding op besluitvorming over de voortzetting van de TFI hebben 
provincie, BRU en de gemeenten Utrecht en Amersfoort een evaluatie laten uitvoeren door een extern 
bureau (zie bijlage 1). Daarnaast heeft de TFI zelf een tussenrapportage gemaakt voor de periode 
2005-2007 (zie bijlage 2). 
 
Evaluatie TFI 
Hoewel de zeer ambitieuze doelstelling om in 2010 de meest innovatieve regio van Nederland te zijn 
en tot de top 5 van Europa te behoren niet gehaald zal worden, is de conclusie van de evaluatie dat de 
opzet van de TFI op hoofdlijnen geslaagd is. De TFI heeft gezorgd voor een aantal belangrijke stappen 
in het zijn van een innovatieve regio en heeft een basis gelegd voor het verder stimuleren van 
innovatie in de regio. Het advies is dan ook het werk van de TFI voort te zetten met behoud van de 
sterke punten en met aandacht voor de in het rapport genoemde verbeterpunten. De TFI is er in 
geslaagd het onderwerp innovatie meer op de kaart te zetten, een platform te creëren voor 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, diverse initiatieven te bundelen en een aantal projecten 
succesvol uit te voeren. De TFI is er niet of beperkt in geslaagd het MKB te betrekken bij de TFI, 
brede bekendheid in de regio te verwerven, te sturen op doelstellingen en de programmaraad effectief 
te faciliteren 
 
Voortzetting TFI 
De stichting en het programmabureau blijven bestaan. Het programmabureau krijgt een basisbezetting 
van minimaal 4 FTE. De belangrijkste taak van het programmabureau is het ontwikkelen van 
projecten gericht op het MKB binnen de focusgebieden van de TFI: innovatief ondernemerschap, 
creatieve industrie, ICT & zakelijke dienstverlening, duurzaamheid & milieutechnologie. Het 
dagelijks bestuur blijft bestaan uit ongeveer 6 vertegenwoordigers van bedrijfsleven en 
kennisinstellingen. De overheden vormen een ‘Raad van Toezicht’ (werktitel) die jaarlijks het 
inhoudelijke programma vaststelt. Een brede vertegenwoordiging van onderwijs, overheden, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven (voorheen de programmaraad) adviseert de ‘Raad van Toezicht’ en 
zet thema’s en ontwikkelingen op de agenda.  
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Er dient op korte termijn een kwartiermaker aangesteld te worden die de organisatie verder vorm gaat 
geven, een inhoudelijk programma op hoofdlijnen opstelt en de EFRO subsidieaanvraag voorbereidt. 
De kwartiermaker wordt gedetacheerd bij de TFI en zal t.z.t. de functie van TFI directeur overnemen. 
De kosten van de kwartiermaker worden verrekend met de provinciale bijdrage aan de TFI. 
 
Jaarrapportages 2005 en 2006 
Op 18 december 2007 hebben wij de TFI jaarrapportages 2005 en 2006 voorzien van goedkeurende 
accountantsverklaringen vastgesteld (zie bijlage 3). De TFI lag eind 2006 financieel op schema en de 
provinciale bijdrage is vastgesteld op €700.000 in 2005 en €1.310.000 in 2006. De jaarrapportage 
2007 hebben wij nog niet ontvangen. 
 
Voorgeschiedenis 
De TFI is in 2005 opgericht door overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de provincie 
Utrecht. Het is een stichting met een programmabureau en een programmaraad, waarin alle partners 
vertegenwoordigd zijn. De doelstelling van de TFI is het bewerkstelligen van duurzame economische 
groei door versterking van het innovatievermogen van bedrijven, het aantrekken van nieuwe 
innovatieve bedrijven en het verankeren van innovatief ondernemerschap in de kennisinfrastructuur.  
De activiteiten en de financiering van de TFI zijn vastgelegd in een businessplan met een looptijd van 
4 jaar. Het totale budget bedraagt ruim €7 mln. De provincie Utrecht heeft €3,5 mln. bijgedragen.  
 
Essentie / samenvatting 
Op 1 april 2009 loopt het TFI convenant af. De provincie Utrecht, BRU en de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort hebben een externe evaluatie laten uitvoeren naar het functioneren van de TFI. De 
conclusie is dat de opzet van de TFI op hoofdlijnen geslaagd is. Het advies is dan ook de TFI in 
aangepaste vorm voort te zetten. Op korte termijn zal een kwartiermaker worden aangesteld om de 
nieuwe organisatie verder vorm te geven en een inhoudelijk programma op hoofdlijnen op te stellen. 
Voor de financiering van de TFI zal een EFRO aanvraag ingediend worden. Hiermee kan tot 65% van 
de kosten gedekt worden. Voor de overige 35% is cofinanciering nodig van de overheden en overige 
TFI partners. Omdat het nog ongeveer een jaar zal duren voordat de EFRO middelen beschikbaar zijn, 
zal het programmabureau van de TFI in 2009 volledig door de TFI partners gefinancierd moeten 
worden. Hiervoor wordt een provinciale bijdrage van €250.000 gevraagd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het effect van de huidige TFI wordt o.a. gemeten in termen van aantal extra arbeidsplaatsen, 
investeringen en nieuwe bedrijven. Voor de opvolger van de TFI zullen de beoogde effecten in het nog 
op te stellen inhoudelijke programma opnieuw gedefinieerd worden.  
 
Financiële consequenties 
begrotingspost naam:  Nieuw innovatiebeleid (MKB) 
oorspronkelijk beschikbaar: € 1.500.000 t/m 2011 
reeds eerder aangewend: € 0 
voorstel nu aan te wenden: € 250.000 in 2009  
nog aan te wenden: € 1.250.000  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Wij kiezen ervoor de uitvoering van een deel van het innovatiebeleid buiten de eigen organisatie te 
plaatsen. Enerzijds beperkt dit de mogelijkheden om te sturen. Anderzijds wordt hierdoor veel 
intensiever samengewerkt door partijen in de regio. Dit laatste is noodzakelijk om het innovatiebeleid 
succesvol te kunnen uitvoeren. Overigens biedt de nieuwe TFI organisatie meer 
sturingsmogelijkheden dan de huidige organisatie. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
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Voorgesteld wordt de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) voort te zetten na 1 april 2009. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 juni 2008; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 mei 2008, ECV, 2008int221948; 
 
Besluiten:  
1. tot voortzetting van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) na 1 april 2009. 
2. in 2009 een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen t.b.v. de financiering van het TFI 

programmabureau uit het budget Nieuw innovatiebeleid (MKB) 
3. een bedrag van € 1.250.000 uit het budget Nieuw innovatiebeleid (MKB) 
 te reserveren t.b.v. de financiering van de TFI in de periode 2010-2013. 
4. kennis te nemen van de TFI Jaarrapportages 2005 en 2006. 
 

.

voorzitter,  
 

griffier, 
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 Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 158 Provinciewet 
De TFI zal een subsidie krijgen. Voor het toekennen van de subsidie is een wettelijke grondslag nodig 
en mogelijk zal een wijziging van de Algemene Subsidieverordening worden voorgesteld. Dit zal u in 
een afzonderlijk voorstel voorgelegd worden. 
 
2. Beoogd effect 
Het effect van de huidige TFI wordt o.a. gemeten in termen van aantal extra arbeidsplaatsen, 
investeringen en nieuwe bedrijven. Voor de opvolger van de TFI zullen de beoogde effecten in het nog 
op te stellen inhoudelijke programma opnieuw gedefinieerd worden.  
 
3. Argumenten 
3.1 De afgelopen 3 jaar is er vooral gezaaid. De komende jaren kan er geoogst worden.  
De TFI heeft een goede basis gelegd voor de toekomst. De TFI heeft het onderwerp innovatie meer op 
de kaart gezet en overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar gebracht. Er is er veel 
geïnvesteerd in het opbouwen van kennis en netwerken in de focusgebieden en de TFI wordt gezien 
als belangrijke partner bij het stimuleren van innovatie in de regio. 
3.2 De TFI is nodig om invulling te geven aan de gebiedsgerichte economische 
stimuleringsprogramma’s van het Rijk en de EU. 
Een regionale organisatie die projecten kan ontwikkelen en uitvoeren is noodzakelijk om de provincie 
Utrecht optimaal te laten profiteren van subsidieregelingen zoals Pieken in de Delta en Kansen voor 
West (EFRO). Succesvolle voorbeelden in andere regio’s zijn o.a. de Amsterdamse Innovatie Motor 
(AIM) en Brainport in Eindhoven. 
3.3 Voortzetting van de TFI past binnen de kaders van het Economisch Beleidsplan 2007-2011 en het 
Uitvoeringsprogramma 2008-2011.  
 
3 Kanttekeningen 
De kans op EFRO subsidie is groot, maar het is het niet 100% zeker dat de aanvraag gehonoreerd zal 
worden. Als de EFRO subsidie niet doorgaat, dan zullen de TFI partners ook in de periode 2010-2013 
het programmabureau volledig zelf moeten financieren. Wij kunnen hiervoor de resterende € 
1.250.000 inzetten. De projecten die het programmabureau gaat ontwikkelen en uitvoeren, kunnen via 
de subsidieregelingen Pieken in de Delta en EFRO gefinancierd worden. Cofinanciering voor deze 
projecten is beschikbaar via het provinciale cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta en EFRO. 
Op dit moment hebben nog niet alle TFI partners de financiering geregeld voor het geval de EFRO 
subsidie niet doorgaat en is er nog geen nieuw convenant gesloten tussen de TFI partners. 
 
5. Financiën 
Via het Uitvoeringsprogramma 2008-2011 is voor de periode 2009 t/m 2011 in totaal € 1.500.000 
beschikbaar voor de opvolger van de TFI (budget Innovatiebeleid MKB). 
 
In 2009 is in totaal € 500.000 nodig om een programmabureau met 4 FTE basisbezetting te 
financieren. De dekking is als volgt: 
Provincie Utrecht € 250.000 (50%) 
Gemeente Utrecht € 150.000 (30%) 
Gemeente Amersfoort € 50.000 (10%) 
BRU en overige TFI partners € 50.000 (10%) 
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De projecten die het programmabureau in 2009 ontwikkelt en uitvoert worden gefinancierd via de 
subsidieregelingen Pieken in de Delta en EFRO. Cofinanciering van de provincie voor deze projecten 
loopt via het provinciale cofinancieringsfonds voor Pieken in de Delta en EFRO.  
 
In de periode 2010 t/m 2013 kan zeer waarschijnlijk 65% van de kosten van zowel het 
programmabureau als de projecten gefinancierd worden met EFRO subsidie. De projectomvang is nog 
niet bekend maar uitgaande van de huidige TFI zou er nog ongeveer € 2.500.000 cofinanciering nodig 
zijn van de overheden en overige TFI partners. Daarnaast is aanvullende financiering nodig voor TFI 
taken die mogelijk niet binnen de EFRO aanvraag passen. Omdat de totale kosten en de gevraagde 
provinciale bijdrage voor de periode 2010-2013 nog niet bekend zijn, wordt voorgesteld de resterende 
€ 1.250.000 uit het Uitvoeringsprogramma 2008-2011 hiervoor te reserveren. De kosten voor de 
kwartiermaker zullen in mindering worden gebracht op de huidige en toekomstige provinciale 
bijdrage.  
 
6. Realisatie 
Het streven is de verdere uitwerking van de TFI organisatie, het inhoudelijke programma en de EFRO 
subsidieaanvraag eind 2008 gereed te hebben.  
 
7. Juridisch 
Voorgesteld wordt om de financiering van de TFI via een subsidie te doen. Hiervoor is een wettelijke 
grondslag nodig en die zal hetzij gevonden worden in de bestaande subsidieregeling voor EFRO 
(Bijlage ASV artikel 7.2 lid 1) hetzij door een wijziging van de Bijlage van de ASV.  
 
8. Europa 
Vooralsnog is het de bedoeling om de TFI te subsidiëren. Het is nog onduidelijk via welke wettelijke 
regeling deze subsidiering zal plaatsvinden. In de eisen van EFRO wordt duidelijk gesteld dat er geen 
sprake mag zijn van staatssteun. De TFI moet staatssteunproof zijn, anders is het niet mogelijk om met 
EFRO geld subsidie te verlenen.  
 
9. Communicatie 
Zie persbericht 
 
10. Bijlagen 
1. Evaluatie Taskforce Innovatie, PriceWaterhouseCoopers, maart 2008  
2. Resultaten Taskforce Innovatie Regio Utrecht, Tussentijdse rapportage periode 1 april 2005 –  

1 december 2007 
3. TFI Jaarrapportages 2005 en 2006 
4. Persbericht 
 


