
Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda
Specifieke aandachtspunten

Wij vragen u bijzondere aandacht voor drie generieke punten:

1. Strategie Board; 

2. Revolverende fondsen; 

3. Cofinanciering Europese programma's. 

1. Strategie Board

De Stichting Strategie Board Zuidwest-Nederland beoogt de regio West-Brabant en 
Zeeland nationaal en internationaal te positioneren en profileren als top kennis regio op de 
topclusters Biobased, Logis- tiek en Maintenance. Hiermee ondersteunt de Strategie 
Board de businesscases Biobased Economy en Containerisatie uit de Economische 
Agenda, alsmede de haven- en industriesector in z'n alge- meenheid.

Voorjaar 2013 is door de Stichting aan de provincie Zeeland een subsidie gevraagd van € 
125.000 voor zowel 2013 als 2014. Omdat de Strategie Board zich nog moest bewijzen, is 
besloten om alleen een subsidie ad € 125.000 te verlenen voor 2013 en het 
subsidievoornemen voor 2014 aan PS voor te leggen. Dit doen we hierbij.

In 2013 zijn door de Strategie Board o.a. uitgevoerd:
Lobbyactiviteiten op de terreinen biobased economy, logistiek en maintenance richting 
Brussel, Rijk/topsectoren en tijdens overige netwerkbijeenkomsten (bijv. Oesterpartij);
Ondersteuning van de branding van de regio via nieuwsbrief en website;
Opstellen van een concept Koepelvisie;
Positie Zuidwest-Nederland in nieuwe OP-Zuid programma behartigd (t.o.v. bijv. 
Brainport); Lobby voor KIC raw materials;
Harmonisatie van de aanpak voor de drie speerpuntsectoren.

Het voornemen voor 2014 is o.a.:
Uitwerking geven aan de Koepelvisie;
Implementatie Raadmap Delta 2020 plus urgentieprogramma 2014-2016;
Implementatie netwerk- en lobbyagenda;
Kapitaalmarktonderzoek financiering roadmap;
Verbindingen met Vlaamse triple helix partners verder verkennen en versterken; 
Intensivering samenwerking met triple Helix partners in binnen- en buitenland; Bevorderen 
koppeling van het regionale innovatieve MKB met het groot industrieel bedrijf; Sturing op 
uitvoering van de Human Capita! agenda van de drie topclusters.

Gelet op de aanzienlijke bezuinigingsdoelstelling die de provincie voor 2014 moet 
realiseren, stellen wij u voor om de subsidie voor de Strategie Board voor 2014 terug te 
brengen tot € 75.000. Dit bedrag is in het Jaarplan 2014 Economische Agenda 
opgenomen onder het bestedingsplan "Economie alge- meen".

De Stichting geeft aan dat men voor de periode na 2014 een meerjarige 
prestatieovereenkomst of subsidieovereenkomst nastreeft. Het voorstel is om in 2014 
hierover een voorstel aan PS voor te leg- gen als de afwikkeling van de subsidie over 
kalenderjaar 2013 is afgerond. De Strategie Board profi- leert zich als een 



netwerkorganisatie met het bedrijfsleven krachtig in the lead. Medefinanciering van de 
Stichting door het bedrijfsleven ligt dan ook voor de hand.


