FICHE - INNOVATIE
Innovatie is een van de belangrijkste bronnen van economische groei. Daarbij gaat het om nieuwe producten,
diensten én processen die het product verbeteren en/of de productiviteit verhogen. Provincie Utrecht koppelt het
belang van innovatie ook steeds nadrukkelijker aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
energietransitie, verduurzaming, circulaire productie, gezonde mensen, waardevolle digitalisering. Het biedt nieuwe
kansen voor ondernemers en investeerders om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gericht zijn op
deze transities. Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om het bestaande bedrijfsleven te ondersteunen bij het
implementeren van noodzakelijke innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van energie, digitalisering of personeel.
Welke ontwikkelingen en uitdagingen spelen er?
Met de komst van de ROM Utrecht Region is de slagvaardigheid op het gebied van innovatie in de regio flink
toegenomen. Door de krachten in de regio te bundelen zijn we in staat om veel gerichter en effectiever te werken
aan innovaties in de regio. De regionale economische agenda (REA) hebben we hierbij met alle partners in de regio
opgesteld als inhoudelijk kompas; gezonde mens (Life sciences & health), toekomstbestendige leefomgeving (earth
valley/duurzaamheid) en digitalisering (media/ICT). Het is zaak om deze zogenaamde regionale ecosystemen de
komende jaren verder te ontwikkelen met concrete projecten en programma’s. Dat is ons doel; Een regionale
investeringsagenda waar de hele regio zich in herkent en die door Den Haag en Brussel wordt erkend.
Wat zijn de implicaties hiervan voor gemeenten?
Ook de gemeenten worden natuurlijk geconfronteerd met de grote maatschappelijke vraagstukken en zoeken naar
oplossingen. Zowel voor de eigen lokale en regionale problemen, als voor de uitdagingen waarvoor het lokale
bedrijfsleven zich gesteld ziet. Denk aan de stijgende energieprijzen, gevolgen van digitalisering voor
bedrijfsprocessen en medewerkers, maar ook de schuldenlast die bedrijven nog met zich meedragen als gevolg van
de coronacrisis. Tegelijkertijd zitten er ook in de regio pareltjes van startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers die
door de ROM worden ondersteund. De uitdaging waar we met elkaar voor staan is om met alle aanwezige kennis en
innovatieve bedrijvigheid in de regio op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de groei waar we met onze
regio voor staan; groen, gezond en slim!
Welke beleidstrajecten lopen er?
Het economisch beleid van de provincie richt zich voor wat betreft innovatie op een aantal onderdelen die in
gezamenlijkheid bijdragen aan het innovatie-ecosysteem van de regio, waaronder:
➢
➢
➢
➢

Startups; ondersteuning van startups via de incubators Dutch Game Garden en UtrechtInc en via Startup Utrecht
bij toegang tot kapitaal, talent en internationalisering.
Scale-ups en innovatieve bedrijven; provincie Utrecht is aandeelhouder van de ROM Utrecht region die
bedrijven ondersteunt bij innoveren, investeren en internationaliseren.
In de Economic Board Utrecht (EBU) leveren leiders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hun
bijdrage aan de toekomst van de regio met strategisch advies en lobbykracht.
De MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) stimuleert innovatie bij het MKB via kennisvouchers,
haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Wat betekent dit voor u als raadslid?
In bovengenoemde regelingen is de provincie op verschillende manieren betrokken – als initiatiefnemer,
toezichthouder, uitvoerder of in een andere rol. Als u vragen heeft op het gebied van innovatiebeleid zijn wij altijd
bereid om deze te beantwoorden. Ook als u suggesties heeft voor het opschalen van gemeentelijk beleid of voor het
starten van nieuwe projecten gaan we graag het gesprek met u aan. Kortom; schroom niet om uw vragen en ideeën
met ons te delen. Uw gemeente en de provincie staan voor u klaar.
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