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Regio Utrecht: Gezond stedelijk leven

• Meest Competitieve Regio

• Grote verstedelijkingsopgave

• Verdichten en vergroenen

• Groei accentueert maatschappelijke opgaven

• Regionale samenwerking cruciaal



Economische samenwerking

De regio Utrecht economisch sterk en concurrerend, maar:

• governance versnipperd en onoverzichtelijk

• gebrek aan zichtbaar economisch leiderschap 

• economisch instrumentarium niet strategisch gericht

• relatief weinig investerend vermogen



Economische samenwerking

1. Ambitie: Gezond Stedelijk Leven

2. Regionale Economische Agenda

3. Triple Helix Netwerk 

4. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

5. Publieke opdrachtgevers
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Regionale Economische Agenda

Gezond Stedelijk Leven

Maatschappelijke Opgaven Regionale Economie



Redeneerlijn:

• Gezonde verstedelijking = Maatschappelijke opgaven = Economische kansen

• Noblesse Oblige

Doel van de agenda:

• Maatschappelijke meerwaarde / brede welvaart

• Economisch instrumentarium strategisch richten op impact

Regionale Economische Agenda



Product

?

Regionale Economische Agenda is:

1. Inhoudelijke ambitie regio – FOCUS op hoofdlijnen

2. Opdracht aan het ecosysteem

3. Oproep aan overheden: 
• breder instrumentarium maatschappelijk richten

• lef en lange termijn



Maatschappelijke opgaven: niet nieuw

?
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Wel nieuw: opgaven als criterium

?

1. Toekomstbestendige leefomgeving
• Energietransitie
• Circulaire Economie
• Klimaatadaptatie
• Duurzame mobiliteit

2. Gezonde mensen
• Preventie
• Sociale Innovatie
• Verbinding thema’s voeding en gezondheid

3. Digitalisering
• Digitale inclusiviteit
• Datagedreven innovatie
• Media- en datawijsheid



Richten van het regionale ecosysteem

?

• Innovatie en ondernemerschap

• Triple helix netwerk

• Grensontkennend samenwerken

• Investeren en ontwikkelen

• Financieren

• Internationaliseren

• Onderzoek en onderwijs

• Ondernemende overheden



Cruciale randvoorwaarden

?

• Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt – vaardigheden

• Vestigingsklimaat op orde

• Breed commitment overheden



Triple Helix Ontbijtsessies - EBU



Resultaten ontbijtsessies: behoefte aan perspectief

Bedrijven en organisaties hebben behoefte aan een kompas. Aan vrijwel elke
tafel werd gevraagd om een vorm van regie. Geen top-down regie maar wel in co-productie

- het gezamenlijk vastleggen, uitdragen en mogelijk maken van de regionale ambitie: 
gezonde mens, toekomstbestendige groene stad, verstandige digitalisering

Maatschappelijke opgaven hangen op een complexe manier met elkaar samen. Bedrijven en 
instellingen vinden een meer systematische benadering noodzakelijk: 
- regie op regionale innovatieprocessen: integraal in het doel (“doorbreek beleidssilo’s”), werkbaar 

in de uitvoering
- voor de uitvoering: ontwikkel flexibele roadmaps met partners. Ze geven richting, maken 

samenhang zichtbaar, en bieden handvatten om de eigen rol (corporates, startups, kennis en 
onderwijs, overheden) optimaal vervullen.

Zet alle beleidsinstrumenten in: trekken, duwen, verleiden, handhaven, wortel en stok.

Dat vraagt om langjarig, collectief bestuurlijk draagvlak én de bestuurlijke durf om te kiezen
voor programma’s en oplossingen die deze ambitie daadwerkelijk dichterbij brengen. 



Resultaten ontbijtsessies: behoefte aan communicatie

er is behoefte aan inzicht welke pilots, experimenten, demo’s en living labs er waar 
plaatsvinden. Welke lessen kunnen daaruit worden geleerd? Welke resultaten zijn 
schaalbaar? Hoe heffen we bestaande fragmentatie en kleinschaligheid op?

er is behoefte aan verbinding en community building. Welke ondernemer zit in welke niche, 
wie heeft welke specialisatie? Welke stappen kunnen of moeten we gezamenlijk (als 
bedrijven, of als triple helix) zetten? Hoe kunnen opleidingen beter aansluiten bij werkveld?   

er is behoefte aan economische regiomarketing, aan profiel. Op het gebied van groen, 
gezond en slim kent de brede regio Utrecht (incl. Foodvalley, incl. Gooi en Vecht) de mooiste 
voorbeelden, de beste kennis. Dat wordt echter niet als collectief op de kaart gezet. Daardoor 
worden in Den Haag, in Brussel en bij private financiers kansen gemist.   



Complexe vraagstukken oplossen

split incentives: investeringen in bv. gezonde mobiliteit (overheid), gezond ontworpen wijken (bouw, 
projectontwikkeling, beleggers), gezonde voeding worden gedaan door andere partijen dan zijn die 
baat hebben bij gezonde mens (bv. zorgverzekeraars)

wet- en regelgeving: een waterbedrijf dat energie gaat leveren MAG DAT? Diensten en maakindustrie 
in één gebouw: MAG DAT? demonteren van 70’s woningen en hergebruik materialen: MAG DAT?

complexe samenwerkingsvormen: wel noodzakelijk en gevraagd. Onderling vertrouwen essentieel 

op aantal thema’s voldoende pilots voor innovatie 
-> opschaling naar business = kiezen en organiseren

bundeling innovatieve uitvraag voor massa en economische impact: ORGANISEREN 
bewijslast maatschappelijk en economisch rendement innovatieve investeringen: ORGANISEREN



Planning REA 2019

• Nov / dec: Politieke besluitvorming

• Oktober: Definitieve REA gereed

• Sept / okt: Consultatieronde


