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Geachte colleges,  
 
Op 5 juni jl. heeft de Stuurgroep Regionale Samenwerking uw gemeente geïnformeerd over een tweetal 
voorstellen voor wat betreft de nieuwe samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen: één voorstel voor het 
instellen van een Gemeenschappelijk Orgaan en één voorstel tot deelname aan de Stichting Economic 
Board regio Arnhem-Nijmegen. Dit met het verzoek om vóór 1 oktober 2015 een besluit te nemen over 
deze voorstellen.  
 
Tijdens het tweede Portefeuillehoudersoverleg Economie op 2 juli jl. zijn de stand van zaken voor wat 
betreft de triple helix en de voorstellen zoals deze door de stuurgroep zijn verspreid besproken. Bij de 
behandeling van dit onderwerp kwam naar voren dat er onder de regiogemeenten behoefte bestaat aan 
aanvullende informatie over de triple helix. Dit ten behoeve van de besluitvorming in de colleges en 
gemeenteraden. Met deze brief komen wij tegemoet aan dit verzoek. In het onderstaande geven wij een 
aanvullende toelichting op de belangrijkste aspecten van de triple helix-samenwerking en daarmee op de 
eerder verspreide voorstellen.  
 
De inhoudelijke koers 
De belangrijkste opgaven voor de toekomstige Economic Board zijn een sterkere profilering van de regio 
Arnhem-Nijmegen als geheel in internationaal en nationaal verband, de lobby op witte vlekken in ons 
regionaal economisch vestigingsklimaat en het stimuleren van duurzame economische groei en innovatie 
in de regio. Dit doen de triple helix-partners door focus aan te brengen en in te zetten op het versterken 
van de topsectoren Health, Energy en Food én de cross-overs daartussen. Het stimuleren van 
samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en bedrijven, het leggen van verbindingen tussen 
de topsectoren en een krachtige profilering en lobby staan hierbij centraal. 
 
De brede basiseconomie – bestaande uit onder meer de sectoren logistiek, chemie, maakindustrie, 
creatieve industrie en HTSM (High Tech Systems en Materials; bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
semiconductors door NXP)– vormt het solide fundament en schept de randvoorwaarden om (ook op de 
topsectoren) te kunnen excelleren. Diverse goede (triple helix-)initiatieven in onze regio zetten zich in op 
het verder versterken van onze brede basiseconomie. Deze initiatieven zijn succesvol en hebben een 
grote toegevoegde waarde voor de regionale economie. De Economic Board regio Arnhem-Nijmegen 
werkt complementair aan deze initiatieven en zal – vanuit haar focus op de drie genoemde topsectoren 
en de cross-overs daartussen – daar waar mogelijk ook de samenwerking zoeken. Dit vanuit de 
overtuiging dat op deze manier de onmiskenbaar aanwezige kansen kunnen worden verzilverd en de 
economie van onze regio duurzaam wordt versterkt.  
 
 
 
 

 

De colleges van Burgemeester en Wethouders in de 

regio Arnhem Nijmegen 
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Onderwerp : aanvullende informatie Triple Helix ten behoeve 
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De werkwijze  
De motor van de triple helix-samenwerking is de Economic Board. De Economic Board wordt gevormd 
door vertegenwoordigers vanuit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. De Economic 
Board krijgt juridisch vorm in de Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan de samenstelling van de Economic Board en in het najaar van 2015 
zal de Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen en daarmee ook de Economic Board zelf, in 
juridische zin worden opgericht. Haar belangrijkste taak is vanuit eigen kracht bij te dragen aan de 
(inter)nationale profilering en een economische duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit 
doet de Economic Board door economische samenwerking in de regio aan te jagen, ideeën te verbinden 
en zowel binnen als buiten de regio ontwikkelingsrichtingen en kansen te agenderen. De Economic Board 
wordt hierbij ondersteund door een projectorganisatie.  
 
De Economic Board bepaalt en bewaakt haar eigen missie, visie en doelstellingen. Omdat de Economic 
Board is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de 
overheid, bepalen deze drie geledingen tezamen de koers. In de Economic Board worden de gemeenten 
in de regio Arnhem-Nijmegen rechtstreeks vertegenwoordigd door een bestuurder vanuit de gemeente 
Arnhem, de gemeente Nijmegen en een regionale portefeuillehouder economie. Op dit moment verzorgt 
de heer Van Asseldonk, burgemeester van Overbetuwe, deze rol namens de regiogemeenten. We stellen 
u voor om zijn lidmaatschap te continueren in de Economic Board en dit te bespreken in het 
eerstvolgende regionale portefeuillehoudersoverleg Economie.  
 
Regionale kansen, initiatieven of projecten die de gemeenten signaleren, kunnen via de 
vertegenwoordigers van de overheidsgeleding in de Economic Board worden ingebracht. Tegelijkertijd 
kan de overheidsgeleding van de Economic Board inzage geven in de verschillende werkzaamheden en 
vorderingen. Het regionale portefeuillehoudersoverleg Economie vervult hierin een belangrijke rol, omdat 
de boardleden vanuit de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de betreffende regiogemeente hierbij 
aansluiten en daar ook de interactie met de regiogemeenten plaatsvindt. Hiermee wordt een solide en 
continue verbinding gelegd tussen de Economic Board en de regiogemeenten.  
 
Reikwijdte Economic Board 
De Economic Board levert in het najaar van 2015 een nadere en concrete invulling van de 
uitvoeringsagenda op. Daarin formuleert de Economic Board ambitieuze, maar ook heldere en meetbare 
doelen voor een periode van vijf jaar. Jaarlijks legt de Economic Board hierover verantwoording af. Waar 
de Economic Board werkt aan duurzame economische groei en innovatie en het krachtig positioneren 
van onze regio, haar kennisinstellingen en bedrijven, is het (fors) versterken van de economische kracht 
van ons stedelijk netwerk ook een doel en taak van de individuele gemeente, de samenwerkende 
regiogemeenten, de provincie Gelderland, maar ook het Rijk1. Deze overheden zijn en blijven primair 
verantwoordelijk voor het ruimtelijke domein en staan daarmee aan de lat voor het vestigingsklimaat, een 
aantrekkelijke leefomgeving en een goede bereikbaarheid.  
 
Organisatie en financiering 
Zoals gezegd wordt de Economic Board in haar werkzaamheden ondersteund door een 
projectorganisatie. De projectorganisatie heeft als primaire taak uitvoering te geven aan de strategische 
agenda en de daaruit voortkomende projecten en activiteiten. Voor de financiering van de Economic 
Board en het projectbureau wordt uitgegaan van een bedrag vanuit de samenwerkende regionale 
overheden van € 1,- per inwoner per jaar. In de financiële paragraaf van het voorstel voor de oprichting 
van een Gemeenschappelijk Orgaan is deze bijdrage verwerkt. 
 

                                                      
1 Zie bijvoorbeeld de integrale MIRT-agenda van het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen, waarin de 
regiogemeenten in samenspraak met de provincie en het Rijk de gezamenlijke ambities en projecten presenteren 
voor een forse versterking van de regionale economie.  
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Naast de bijdrage van de gemeenten, hebben zowel de kennisinstellingen als het bedrijfsleven hun 
bijdrage aan de triple helix toegezegd. Enerzijds zullen zij door het leveren van capaciteit (inzet van 
medewerkers) het projectbureau versterken, hiervoor worden thans afspraken gemaakt met een aantal 
beoogde deelnemers uit het bedrijfsleven. Ook financieel zullen de kennisinstellingen en bedrijven in de 
triple helix participeren via bijdragen aan projecten.  
 
Wij verwachten u met de reeds toegezonden stukken en deze toelichting voldoende over de triple helix 
geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Marjolijn van de Zandschulp op 06- 13980267.  Verder zien wij uit naar een positieve besluitvorming over 
de voorstellen in uw gemeente.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Stuurgroep Regionale Samenwerking, 
 
Namens deze, 
 
 
 
 
 
Gert Boeve 
secretaris 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.a.a.: Nijmegen (Van der Zandschulp), Arnhem (Boeve, Molenaar), Overbetuwe (Van Asseldonk).  


