
 

 
Afgelopen vrijdag kwam het BO Economie voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeen.  

 

Bij de mededelingen heeft Amsterdam toegezegd de leden BO op vroegtijdig te informeren 

over de beoogde maatregelen in het kader van het toeristisch beleid.  

Tevens is herbevestigd dat vanuit het BO Economie Robbert Berkhout zitting zal nemen in 

de Stturgroep Verstedelijkingsstrategie.  

 

Vervolgens is gesproken over de nieuwe vraagramingen bedrijventerreinen en kantoren in 

het kader van Plabeka. Dit met name in relatie tot de op te stellen 

Bedrijventerreinenstrategie, die in het kader van de Verstedelijkingsstratgie (NOVEX-MRA) 

zal worden opgesteld. Het Platform Economie heeft al eerder geconstateerd dat de ‘ruimte 

voor werken’ in de MRA steeds schaarser wordt. De Bedrijventerreinenstrategie moet hierop 

een antwoord formuleren, waarbij als uitgangspunt geformuleerd is dat ‘kwaliteit’  boven 

‘kwantiteit’ gaat.  Dit sluit ook goed aan op de aanpak van deelregionale economische 

profielen, waarbij de MRA deelregio’s deze (onderscheidende)profielen verder uitwerken en 

verstreken.   Bij de verdure uitwerking van de Bedrijventerreinenstrategie zal nauw 

samengewerkt worden met het Platform Ruimte/stuurgroep Verstedelijking. Ook is er 

afstemming met het rijk (ministerie EZK).  
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Vervolgens heeft het BO ingestemd met een bijdrage van € 250.000,- voor het programma 

2023 Internationalisering, bestaande uit de onderdelen  

- IN Amsterdam, een one shop stop voor formaliteiten en informative voor 

internationale werknemers 

- Projecten ter stimulering vestigingsklimaat international talent en onderzoek  

- Afspraken tussen provincie NH en AiB mbt internationale acquisitie 

 

De bestuurders hebben afgesproken om begin volgend jaar met elkaar meerjarige afspraken 

te maken over de internationale acquisitie, waarbij ook de rollen en taken van de ROM’s 

(Inwest, Utrecht  en Horizon) betrokken zullen worden.  

 

Ten aanzien van House of Skills heeft het BO ingestemd met de financiële afwikkeling. In het 

komend BO zal op basis van een voorstel van de Board gesproken worden over de wijze 

waarop we de komende jaren de skills-benadering en het ‘leven lang ontwikkelen’ vorm 

willen gaan geven. De opgedane ervaringen (positief en negatief) met House of Skills worden 

hier nadrukkelijk bij betrokken.. 

Ook stemt het BO in met het aanstellen van een kwartiermaker, die er voor moet zorgen dat 

regionale opleidingsnetwerken optimaal aan gaan sluiten op landelijke initiatieven in het 

kader van het national groeifonds.  

 

Tenslotte heeft het BO economie met grote tevredenheid kennisgenomen van de 

doorontwikkeling van het regionale LEAP project naar een landelijke coalitie Duurzame 

Digitalisering, de voortgang van de Transitieversneller/Investeringsagenda en de lobby-

agenda Circulaire Economie.  

 

 

 

 

 


