
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Economische Actieagenda Noordvleugel 

Doel van deze mededeling: 

Het Informeren van de Staten over de Economische Actieagenda van de 
Noordvleugel. 

Toezegging/motie/amendement: 

N.V.t. 

Inleiding: 

De afgelopen jaren is binnen de Noordvleugel (Metropoolregio Amsterdam inclu
sief deel Flevoland en de regio Utrecht, inclusief Amersfoort) gewerkt aan inten
sivering van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overhe
den. Ook zijn sinds begin 2012 bestuurders van de betrokken provincies, stadsre
gio's en grote steden enthousiast bezig om de samenwerking tussen de overhe
den in belde deelregio's te verbeteren. De regio Amsterdam-Utrecht is wereld
wijd bekend als (Internationaal) aantrekkelijke regio om te ondernemen, te 
werken, te wonen, te studeren en te recreëren. 
Deze Economische Actieagenda schetst de ambitie en kracht van de Noordvleugel 
en de acties die nodig zijn om de positie verder uit te bouwen. 
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Mededeling: 

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op 20 augustus zijn waardering 
uitgesproken voor de Economische Actieagenda van de Noordvleugel en heeft 
met genoegen vastgesteld dat dit een goede illustratie is van samenwerking 
tussen de verschillende overheden, 
zie Economische Actieagenda Noordvleugel ( HB 1505366) 

Het vervolg 

In het kader van behoud en versterking van de economische structuur en de 
internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel zijn vele acties mogelijk. 
In de actieagenda wordt nadruk gelegd op: 
• Het stimuleren van kennisontwikkeling en Innovatie, onder meer als antwoord 
op grote maatschappelijke uitdagingen (Noordvleugel als 'smart regio'). 
• Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
• Het aantrekken van bedrijven, talent en Investeringen. 

Naast agendering van acties die op middellange termijn rendement opleveren 
(aansluitend bij de agenda's van het Rijk en de EU), wordt met name Ingezet op 
een aantal initiatieven waarmee snel aan de slag kan worden gegaan, waarbij het 
initiatief bij regionale overheden ligt, en waaraan samenwerking tussen de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en regio Utrecht een duidelijke meerwaarde 
biedt. 

Ter inzage in de leeskamer 
Voor alle Statenleden is een gedrukt exemplaar van de Economische Actieagenda 
Noordvleugel beschikbaar. 

Verdere informatie 

n.v.t. 


