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Kern mededeling: 

ln vervolg op de evaluatie van de OMFL over de periode 2007 - 2012 (1461322) 
die in 2013 via mededeling aan provinciale staten is aangeboden (1477393) is in 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in oktober 2013 aangekon
digd dat er nog een onderzoek naar de governance zal worden gedaan van de 
OMFL eri de Fondsen. Dit onderzoek is in november 2014 opgeleverd. Het onder
zoek is een voorlopig slotstuk in een transformatie die de OMFL heeft doorge
maakt in vooral de periode 2013 - 2014, als gevolg van taakstellende ombuigin
gen en het aflopen van het EFRO project 'Kansen voor Flevoland'. 

Met het eindrapport wordt richting gegeven aan de toekomstige governance van 
de OMFL en de meer op afstand te plaatsen relatie tussen provincie en OMFL. Via 
de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in de opdrachtgeversrelatie kan 
de provincie haar invloed uitoefenen. 

Mededeling: 

De onderzoek naar de governance van de OMFL, inclusief de fondsen wordt u 
aangeboden met het doel u hiervan kennis te laten nemen. 

De hoofdconclusies van het onderzoek zijn samengevat: 
a) Breng op dit moment geen wijzigingen aan in de huidige juridische vormgeving 
van de OMFL en de sturingsrelatie met de fondsen. De sturingsrelatie is op hoofd
lijnen adequaat. 

De onderzoekers concluderen dat de indirecte relatie met de Fondsen adequaat 
is en daarmee aan de regels van 'good governance' voldoet. Tevens concluderen 
zij dat de OMFL als intermediaire organisatie op afstand van de overheid dient te 
staan en geen onderdeel van de overheid moet zijn. Zij heeft ten doel verbinding 
te realiseren tussen beleid en uitvoering, als schakel tussen kennisinstellingen, 
bedrijven en overheid. In de uitvoering van innovatiebeleid fungeert de OMFL als 
'partner' van bedrijven om hen te helpen. De BV-vorm is daarbij het meest 
geëigend. 

b) Benoem geen afgevaardigde commissaris namens de provincie. 

De wens om een afgevaardigd commissaris in de Raad van Commissarissen, zoals 
aanbevolen bij de evaluatie van de OMFL in 2013, is niet logisch aangezien de 
provincie vanuit het (100%) aandeelhouderschap eigenstandig kan bepalen wie 
worden benoemd in de Raad van Commissarissen. 

Registratienumnier 

1699831 

Datum / 

10 februari 2015 

Auteur' 

Drs. J:P. Algra 

Afdeling I Bureau • \ 

RE 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

: Portefeuillehouder 

Appelman, J .N .J . 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

.—.-^ 
n 1 

c) Bespreek de voor- en nadelen voor een 'one tier board' met de OMFL. 

De onderzoekers concluderen dat er enkele voor- en nadelen zitten aan een one 
tier board ten opzichte van de huidige RvC. Zij geven in overweging dit te be
spreken met de OMFL. Dat kan in de Algemene vergadering van Aandeelhouders 
(AvA). 

d) Vul in de komende jaarcyclus (jaarplan, subsidiebeschikking en voortgangsstu
ring) meer in op sturing van resultaten en minder op activiteiten. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) in de huidige vorm bestaat sinds 
mei 2004\ De OMFL geeft uitvoering aan het economisch beleid van de provincie 
Flevoland. OMFL richt zich momenteel met name op stimulering van de topsectoren 
Agri & Food, High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health. 
Daarnaast richt OMFL zich op groeikansen in de vrijetijdseconomie. OMFL heeft de 
rechtsvorm van een BV, met de provincie Flevoland als enig aandeelhouder. 

In Flevoland zijn daarnaast vier fondsen actief die zich richten op het verstrekken 
van achtergestelde leningen en het verstrekken van risicokapitaal in de jonge fase 
van kansrijke bedrijven (vanaf de seed-fase tot doorgroei). Het betreft het MKB 
Fonds Flevoland B.V., het Technofonds Flevoland B.V., het Regionaal Economisch 
Ontwikkelingsfonds Flevoland B.V. (REOF) en het Technologische MKB Innovatie 
Fonds Flevoland (TMI-fonds). 

Het beheer van de fondsen is in handen van de Beheer Flevoland Participaties B.V. 
Hierin neemt OMFL voor 50% deel, de Rabobank voor 12,5% en 37,5% van de 

\ aandelen is ingekocht door de Beheer BV. Het REOF en het TMI fonds zijn 
'opgehangen' aan de Aanjager BV, waarin OMFL 100% aandeelhouder is. 

1.2 De vraag 

De provincie wenst een concreet expertadvies over de vraag hoe de governance van 
de OMFL en de fondsen het best kan worden ingericht, gegeven de beleidsdoelen en 
gegeven de doelen die de provincie heeft met het instrument OMFL/fondsen en met 
inachtneming van relevante ontwikkelingen in het economisch domein. De vraag van 
de provincie gaat zowel over de sturingsrelatie tussen provincie en OMFL/fondsen 
als over de vormgeving van de governance en sturing binnen de OMFL en de 
fondsen. De provincie heeft op voorhand aangegeven dat sprake moet zijn van een 
zakelijke relatie tussen de provincie en OMFL/fondsen, waarbij niet de relatie maar 
de prestatie voorop staat. Daarbij zijn er geen beperkingen vooraf; ook de huidige 
juridische structuur van de OMFL/fondsen (BV met 100% aandeelhouderschap bij de 
provincie) mag ter discussie staan. 

Naast het advies over de governance van OMFL en de fondsen is tevens advies 
gewenst over de wijze waarop Sport Service Flevoland kan opgaan in de OMFL. 
Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie en het kenniscentrum van het 
provinciale sport- en beweegbeleid en geeft uitvoering aan de provinciale sportnota 
2013 - 2016 'Sportbeleid dat rendeert in Flevoland'. Daarbij merken we op dat SSF 
de facto al is ondergebracht bij de OMFL. In het advies hanteren we dat als 
vertrekpunt en richten we ons vooral op de vraag hoe de samenwerking effectief kan 
worden gemaakt. 

We merken op dat sturing en governance een afgeleide is van de ambitie en opgave. 
Wij zijn van mening dat besturing en verantwoording primair gericht moet zijn op het 
realiseren van de gedefinieerde ambitie en opgave. 

^ OMFL komt voort uit Holding Flevoland BV die is opgericht in 1996. 



1.3 Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek naar de governance van de OMFL en de fondsen is opgebouwd 
vanuit de volgende samenhangende elementen: 
1. Feitelijke weergave ('foto') van de huidige stand van zaken van de inzet van het 

instrument OMFL/fondsen en de sturing op en binnen de OMFL/fondsen 
(governance). 

2. Analyse van relevante ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de 
sturingseisen. Welke ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van 
OMFL/fondsen en de sturingsrelatie met de provincie? 

3. Advies over de vormgeving van de sturingsrelatie tussen de provincie en 
OMFL/fondsen en binnen de OMFL en de fondsen. 

Wij hebben diverse documenten geraadpleegd en sleutelpersonen geïnterviewd. Het 
conceptrapport is afgestemd met vertegenwoordigers van de provincie, de OMFL en 
de fondsen. We hebben geen gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, gemeenten en andere aandeelhouders van de fondsen 
(gemeenten en banken). In de bijlagen geven we een overzicht van geïnterviewde 
personen. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 presenteren we de 'foto' van de governance. We kijken naar de 
opdrachtomschrijving, het huidige sturings- en verantwoordingsarrangement tussen 
de provincie en OMFL/fondsen, de huidige sturing binnen OMFL en de huidige 
sturingsrelatie met de fondsen. 

In hoofdstuk 3 schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op 
het ecosysteem voor innovatie en dus van invloed zijn op de toekomst van de OMFL 
en de fondsen, inclusief de governance. We gaan in op de trend dat overheden, 
ondernemers, kennisinstellingen steeds meer samen werken aan de innovatieagenda 
en uitvoering, het belang van intermediaire organisaties, ontwikkelingen in de 
Noordvleugel en het al dan niet benutten van het innovatiepotentieel in de provincie 
Flevoland. 

In hoofdstuk 4 geven we duiding aan deze bevindingen en ontwikkelingen en 
presenteren we onze conclusies en aanbevelingen voor de governance van de 
OMFL. 



2 De 'foto' van de governance 

2.1 inleiding 

Om tot een gezaghebbend advies te komen over de governance van de OMFL en de 
fondsen is het nodig om eenduidig en feitelijk vaststellen wat het doel van de inzet 
van OMFL en de fondsen is, hoe op beide niveaus (intern OMFL en de fondsen en 
de externe relatie tussen de OMFL/fondsen - provincie) de sturing is bedoeld en hoe 
het in de praktijk werkt. De foto bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Opdrachtomschrijving aan OMFL (inhoud en rol OMFL); 
• Het huidige sturings- en verantwoordingsarrangement tussen provincie en OMFL; 
• De huidige sturing binnen OMFL; 
• De huidige sturingsrelatie met de fondsen. 

Daarnaast gaan we in dit hoofdstuk in op de taken en positie van Sportservice 
Flevoland. 

2.2 Opdrachtomschrijving OMFL en SSF 

OMFL ] 
De OMFL bestaat in de huidige vorm sinds mei 2004. Bij de oprichting van OMFL zijn 
door de provincie de volgende uitgangspunten geformuleerd: i 

j 
Uitgangspunten OMFL: 1 
• De toegevoegde waarde OMFL moet zitten in het initiëren/aanjagen/uitwerken van 

initiatieven en/of projecten die bijdragen aan versterking van de economische' structuur 
die door anderen niet worden opgepakt. 

• De OMFL moet een 'doe' organisatie zijn, gericht op initiëren en uitwerken van projecten. 
• OMFL dient vraaggericht te werken en speelt een stimulerende rol bij de vraagarticulatie. 

Klanten zijn die organisaties die binnen Flevoland een project willen realiseren dat ten 
goede komt aan de economische infrastructuur in Flevoland. | 

• OMFL dient beperkt te zijn qua omvang en moet duidelijke prioriteiten stellen.I OMFL is 
geen praatclub. 

• OMFL wordt (mede naar aanleiding van signalen uit diverse organisaties) bewust 
gepositioneerd op afstand van de provincie om bottom-up projecten te realisereri. 

• De betrokkenheid van OMFL bij initiatieven is op middellange termijn per definitie tijdelijk. 

Over de doelen en aandachtsgebieden is bij de oprichting het volgende 
meegegeven: j 

Doelen OMFL bij oprichting: 
• Actief bevorderen van investeringen en werkgelegenheid. ; 
• Aantrekken van (bestaande) bedrijvigheid van buiten Flevoland. i 
• Stimuleren van economische samenwerking. 
• Opbouwen van kennis en netwerken. 
• Vervullen van een makelaarsrol tussen overheid en bedrijfsleven. j 

I 
Binnen de volgende aandachtsgebieden: 
• Thematische bedrijvenparken en -centra (als ontwikkelaar van projecten tbv kansrijke 

(door)startende bedrijven. 
• Projectmanagement en -uitvoering. i 
• Economische gebiedspromotie. 



In de periode 2012-2013 heeft de provincie zich - mede door het aflopen van het 
project 'Kansen voor Flevoland', de opgelegde bezuinigingsdoelstelling en de 
evaluatie van de OMFL over de periode 2007 - 2012 - opnieuw georiënteerd op de 
rol en positie van OMFL. Er zijn vervolgens nieuwe afspraken gemaakt tussen 
provincie en OMFL. 

Deze afspraken zijn neergeslagen in het jaarplan 2014 van OMFL. Kern van de afspraken 
uit 2014 is dat OMFL als regionale ontwikkelingsmaatschappij uitvoering geeft aan het 
economisch beleid van de provincie, zoals verwoord in de Economische Agenda 2012 -
2015^. OMFL doet dat door proactief te zoeken naar kansen voor versterking en groei van 
de Flevolandse economie en door te investeren in goede relaties met onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden. OMFL vervult daarmee een 
makelaarsfunctie in de regionale economie. OMFL stimuleert dat kennis wordt omgezet 
naar vermarktbare producten en diensten (kennisvalorisatie), waarmee concrete 
arbeidsplaatsen worden gegenereerd. Daarbij wordt gefocust op de strategische keuzes in 
de provinciale plannen: 
• Uitbouwen van de Flevolandse kenniseconomie; het leveren van een bijdrage aan de 

doelstelling 'een ondernemend, innovatief, uitdagend klimaat'. 
• Investeren in de vrijetijdseconomie; gericht op de doelstelling 'een aantrekkelijke 

leefomgeving en voorzieningen'. 

Bij de uitbouw van de Flevolandse kenniseconomie richt OMFL zich op de volgende 
clusters (programmalijnen): 
• Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Doel: Versterken duurzame, 

innovatieve voedselproductieketens in Flevoland. 
• High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Doel: Versterken kennisintensieve 

maakindustrie in Flevoland. 
• Life Sciences & Health (LSH). Doel: Verbeteren kwaliteit in gezondheid en zorg 

Flevoland. 
• Vrijetijdseconomie. Doel: Versterken vrijetijdseconomie in Flevoland. 

In totaal beschikt de OMFL over 9,35 fte (13 personen), die uitvoering geven aan de taken 
van de OMFL. 

SSF 
Sportservice Flevoland (SSF) is de uitvoeringsorganisatie van het provinciale sportbeleid 
en het kenniscentrum voor sport en bewegen in Flevoland. SSF is een zelfstandige 
stichting die uitvoering geeft aan de sportnota 2013 - 2016 'Sportbeleid dat rendeert in 
Flevoland'. Daarin is onder andere geformuleerd dat sport niet langer alleen een doel 
op zich is, maar voornamelijk als middel voor economische ontwikkeling van 
Flevoland wordt ingezet, waarbij sportevenementen centraal staan. Er wordt 
nadrukkelijk ingezet op samenhang tussen en samenwerking met andere 
beleidsterreinen. 

De nadruk van de inzet van SSF ligt op: 
• aanjagen van sport- en beweegprojecten: Sportservice Flevoland blijft nauw betrokken 

bij de uitvoering van het provinciaal beleid, zoals de organisatie van evenementen, 
kernsporten en gehandicaptensport. 

In de Economische Agenda ligt de nadruk op het bouwen van vitale coalities en het 
stimuleren van clustervorming rond kansrijke clusters. 



• de functie als kenniscentrum voor gemeenten, sportverenigingen en andere| sport- en 
beweegaanbieders in Flevoland. Hierbij is een belangrijk rol weggelegd] voor het 
Olympisch Netwerk Flevoland, onderdeel van Sportservice Flevoland. Dit Netwerk is 
er voor de Flevolandse topsporters, talenten, coaches, topsportverenigingen en 
bedrijven die bij topsport en talentontwikkeling zijn betrokken. 1 

In de economische agenda van Flevoland wordt de verbinding gemaakt tussen de 
toeristisch-recreatieve sector en sport en cultuur onder de noemer 'vrijetijdse'conomie'. 
Verbindingen tussen deze elementen dragen bij aan de doelstelling dat meer Flevolanders 
en bezoekers hun vrije tijd doorbrengen in Flevoland. j 

Ongeveer 5 jaar geleden is SSF gestart met een transitie naar meer betrokkenheid 
van het bedrijfsleven en de markt bij de funding van activiteiten. Mede j door de 
economische crisis is deze transitie niet goed gelukt. De crisis heeft er ook toe geleid 
dat de provinciale subsidie verlaagd is van ongeveer 1,6 miljoen euro naar 0,4 
miljoen euro. Beide ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de stichting tot de 
conclusie is gekomen dat de organisatie te klein was om zelfstandig verder'te gaan. 
Pogingen om aan te sluiten bij Sport Service Noord-Holland zijn gestrand. Irji overleg 
met de provincie Flevoland bleef aansluiting bij de OMFL als enige reële 
mogelijkheid over. Inmiddels is de uitvoeringsorganisatie van SSF ondergebracht bij 
de OMFL. De directeur van de OMFL is op dit moment directeur a.i. van SSF'. 

2.3 De liuidige sturingsrelatie provincie - OMFL ; 

Vooraf i 
In 2013 heeft er een evaluatie van de OMFL plaatsgevonden door de ambtelijke 
organisatie van de provincie Flevoland. Een bevinding in de evaluatie is dat de 
OMFL in de geëvalueerde periode (2007-2012) in de aansturing een grote rriate van 
vrijheid heeft gekregen. De Provincie wilde de ontwikkeling van OMFL als 
professionele organisatie bevorderen en liet vanuit die gedachte veel ruimte bij het 
opstellen en uitvoeren van jaarplannen. Het provinciaal opdrachtgeverschap'werd op 
hoofdlijnen ingevuld^ via de jaarlijkse subsidiebeschikkingen en de 
aandeelhoudersvergadering. < 

In de periode tot 2012 was er beperkt sprake van een structurele en gestructureerde 
sturingsrelatie tussen provincie en de OMFL op ambtelijk niveau. Het huidige college 
heeft bij aantreden aangegeven dat de provincie zakelijker wenst om te gaaiii met de 
provinciale steunfuncties, waaronder de OMFL. In het verleden is gebleken dat - in 
de ogen van de provincie - de OMFL teveel een eigen koers is gaan varen, die soms 
niet strookte met de provinciale doelen en belangen. Mede vanwege deze ervaringen 
en het aflopen van het omvangrijke project "Kansen voor Flevoland", het verjtrek van 
de directeur OMFL in 2013 en de bestuurlijke wens tot verzakelijking van de 
sturingsrelatie is eind 2012 de ambtelijke sturingsrelatie met de OMFL herijkt. Dat 
heeft geleid tot een set van afspraken die voor het eerst zijn doorgevoerd in de 
jaarcyclus 2013 en daarna doorgezet naar de jaarcyclus 2014. , 

De belangrijkste afspraken zijn'': i 
1. De Provincie sluit jaarlijks een prestatiegerichte subsidiebeschikking af met OMFL. 

Met uitzondering van de uitvoering van de programma 'Kansen voor Flevoland'. 
Aanbevelingen uit de evaluatie OMFL (maart 2013), door GS bekrachtigd op 9 april 2013. 



2. In de RvC wordt een (namens de provincie) afgevaardigd commissaris benoemd in 
plaats van de oud-gedeputeerde EZ. Deze commissaris mag niet een actieve 
overheidsbestuurder zijn. 

3. Naast de AvA vindt er regelmatig bestuurlijk overleg plaats met de afgevaardigd 
commissaris over inhoud en voortgang, zodat de belangen van de provincie geborgd 
worden. 

4. Minimaal vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen hoofd van de afdeling Ruimte 
en Economie en/of de ambtelijk accountmanager met de directie van OMFL over 
inhoudelijke en financiële voortgang en de strategische planning. 

5. Zes keer per jaar vindt overleg plaats binnen OMFL op clusterniveau met de 
teamleiders. 

6. Op operationeel niveau is frequent werkoverleg tussen beleidsadviseurs en 
projectleiders OMFL. 

7. Per kwartaal rapporteert de OMFL schriftelijk over de voortgang van de projecten. 

Behoudens de tweede en derde afspraak zijn alle afspraken geëffectueerd. Over de 
afgevaardigde commissaris spreken we in het vervolg van dit rapport. 

Sturing op vier niveau's 
Aansturing van OMFL door de provincie vindt plaats door middel van: 
• de aandeelhouderslijn in de vennootschap, 
• de jaarlijkse subsidiebeschikking voor het Jaarplan van OMFL (kaderstellend) 
• periodieke voortgangsbesprekingen en bestuurlijk overleg (bestuurlijk en 

managerial) 

• operationele ambtelijke afstemming (beleidsinhoudelijk en projectniveau). 

We werken deze onderdelen van de sturingsrelatie hieronder uit. 
De aandeelhouderslijn 
De provincie is 100% aandeelhouder van de OMFL. De Commissaris van de Koning (CdK) 
vertegenwoordigt de provincie als aandeelhouder. Blijkens de statuten van de OMFL uit 
2004 heeft de AvA de volgende bevoegdheden: 
• Benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur(en)^ 
• Vaststellen van de jaarrekening en verlenen van décharge aan het bestuur 
• Besluiten tot fusie of splitsing, wijziging van de statuten of ontbinding van de 

vennootschap. 

De AvA komt formeel tweemaal bijeen. De AvA wordt voorgezeten door de voorzitter van 
de rvc van OMFL. De Commissaris van de Koning en/of de verantwoordelijk 
gedeputeerde, de directeur OMFL en ambtelijke vertegenwoordiging (accountmanager) 
van de provincie zijn daarbij aanwezig. 

De sturingsrelatie tussen de provincie en de OMFL via de aandeelhouderslijn wordt door 
de provincie vooral gezien als een formele sturingslijn, waarbij de nadruk ligt op vaststellen 
van de jaarrekening en de koers voor het volgende jaar. 

Subsidiebeschikking 
Jaarlijks wordt door de OMFL een jaarplan opgesteld. Het jaarplan komt vanaf 2013 tot 
stand door intensief overleg tussen de provincie en de OMFL over richting en invulling van 

De rvc van de OMFL kan eveneens directeuren ontslaan en schorsen, maar niet 
benoemen. 



het jaarplan. Het door de provincie vastgestelde jaarplan van de OMFL vormt de basis 
voor de te verstrekken subsidie door de provincie. 

OMFL krijgt jaarlijks een beschikking van de provincie voor haar basisfinanciering. Voor 
het jaar 2014 is door de provincie Flevoland op 24 januari 2014 een exploitatiesubsidie 
toegezegd van € 1.168.095, waarvan € 746.095 bestemd is voor de organisatie en 
€422.000 voor uitvoering van reguliere projecten. Dit laatste bedrag wordt aangewend 
voor Out of Pocket (OOP) kosten voor de speerpunten uit de Economische Agenda 
(4x € 45.000) en voor de promotionele activiteiten van Toerisme Flevoland (€ 242.000). 

De provincie toetst de subsidieaanvraag van de OMFL aan de Algemene 
Subsidieverordening Flevoland 2012. Tevens wordt het activiteitenplan getoetst aan de 
doelstellingen van het provinciale economisch beleid, zoals vastgelegd in de economische 
agenda. 

De provincie koppelt aan de subsidiebeschikking een aantal prestatie-indicatoren. Er is 
voor gekozen om OMFL gericht (mede) invulling te geven aan de versterking van de 
topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) en Life Sciences & Health (LSH). 

De provincie stelt de volgende eisen aan de prestaties: 
1. Van de 4 programmalijnen wordt tenminste 80% van de activiteiten gerealiseerd 
2. Per kwartaal rapporteert de OMFL in een beknopte rapportage over de voortgang per 

programmalijn. Als de provincie het nodig acht, kan ook tussentijds om een 
voortgangsrapportage gevraagd worden. 

Daarnaast worden de volgende eisen gesteld aan de subsidieverlening: 
• De subsidie mag alleen worden gebruikt voor de activiteiten die in het jaarplan 2014 

zijn genoemd. 
• Bij beëindiging of verandering van activiteiten waarvoor een subsidie is gegeven, dient 

de OMFL dat onmiddellijk schriftelijk te melden aan de provincie, inclusief alle feiten 
en omstandigheden die daartoe hebben geleid. 

• Bij elke communicatie-uiting in het kader van het activiteitenplan is de OMFL verplicht 
te melden dat deze activiteiten (mede) mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de 
provincie Flevoland. 

In het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Flevoland 2012-2015 is aangegeven 
dat de voortgang aan de Staten wordt teruggekoppeld op basis van prestatie-indicatoren 
op programmaniveau.® 

Voortgangsbespreking en bestuurlijk overleg 
Periodiek is er voortgangsoverteg (tenminste viermaal per jaar) tussen de provinciale 
accounthouder OMFL en de directeur OMFL over inhoudelijke en financiële voortgang en 
de strategische planning. De accounthouder van de provincie informeert het hoofd van de 
afdeling over de uitkomsten^. 

Daarnaast vindt bestuurlijk overteg plaats tussen de directeur-bestuurder van de OMFL en 
de gedeputeerde over de realisatie van de gestelde doelen en eventuele bijstelling van de 
te volgen koers van de OMFL. Dit overleg is tot op heden niet structureel. Aangezien er 

OMFL Begroting en Jaarplan 2014 
Dit overleg is in 2014 ook meerdere keren gevoerd als driemanschap: hoofd afdeling, 
accounthouder en directeur OMFL. 



nog geen afgevaardigde commissaris is benoemd, is de afspraak om regelmatig bestuurtijk 
overleg plaats te laten vinden tussen gedeputeerde en de afgevaardigde commissaris van 
de OMFL is nog niet geëffectueerd. 

Operationele ambtelijke afstemming 
Periodiek (viermaal per jaar) vindt overteg plaats tussen de projectleiders van de OMFL en 
de betrokken beleidsmedewerkers van de provincie over de voortgang van het jaarplan. 
Doel is om elkaar te informeren, terug te kijken hoe de samenwerking verloopt en vooruit 
te kijken naar de inzet in de komende periode. 

Daarnaast zijn er per cluster uit het jaarplan duo's gevormd van een projectleider van de 
OMFL en een beleidsmedewerker van de provincie. Deze duo's zorgen voor de 
operationele afstemming tussen provincie en de OMFL. Deze afstemming geschiedt zo 
vaak als nodig wordt geacht en varieert van éénmaal per week tot éénmaal per zes weken. 

2.4 De sturing binnen de OMFL 

Het bestuur van de OMFL 
Het bestuur van de OMFL is opgedragen aan de directie, onder toezicht van een raad van 
commissarissen (rvc). Momenteel bestaat de directie uit een directeur, Ineke 
Mastenbroek. In 2013 heeft een lid van de rvc - na het vertrek van de toenmalige directeur 
OMFL - de functie van directeur OMFL tijdelijk ingevuld in de periode januari - oktober 
2013. 

Taken en bevoegdheden directeur OMFL 
In het directiereglement van mei 2010 staan de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de directeur van de OMFL omschreven. Op hoofdlijnen gaat 
het om de volgende T/B/V. De directeur: 

Vertegenwoordigt de vennootschap en voert het bestuur over de OMFL. 
Is verantwoordelijk voor strategische beleidsvorming, beleidsrealisatie, uitvoering en is 
eindverantwoordelijk. 
Is gehouden alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is en van belang voor goede 
uitoefening van deze taken. 
Verstrekt de ivc en aandeelhouder alle beschikbare informatie die nodig is voor 
uitvoering van hun functie. 
Heeft voor een aantal nader genoemde besluiten (financieel, contractueel, juridisch) 
voorafgaande toestemming van de rvc nodig. 
Is verantwoordelijk en aansprakelijk voor gevolgen van niet nakoming van 
voorafgaande goedkeuring door de n/c. 
Vertegenwoordigt de OMFL in de uitoefening van stemrecht op aandelen in 
deelnemingen (de fondsen). Daartoe voert de directeur overteg met de voorzitter van 
de rvc. 

Taken en bevoegdheden rvc 
De rvc van de OMFL bestaat na het aftreden van mevrouw Plooij op dit moment uit twee 
leden; de heren Greiner (voorzitter) en Visscher. De leden van de rvc kunnen worden 
benoemd, geschorst en ontslagen door de ava. De rvc heeft als taak het toezichthouden 
op het beleid van het bestuur OMFL en op de algemene gang van zaken in de 
vennootschap. De rvc dient dus primair in het belang van de vennootschap (OMFL) te 
handelen. Net als de ava kan de rvc een directeur ontslaan en schorsen. De RvC heeft 
een directiereglement vastgesteld waarin nadere afspraken staan over taken en 
rolverdeling. 



De rvc vergadert statutair minstens tweemaal per jaar; in de praktijk is dat meestal 
viermaal per jaar. Besluiten van de rvc worden genomen met volstrekte meerderheid. 
De zittingsperiode van de leden van de rvc is maximaal 4 jaar. Daarna kan een lid 
van de rvc worden herbenoemd. Er is geen maximum gesteld aan het aantal maal 
dat een lid van de rcv kan worden herbenoemd. De rvc stelt een rooster van aftreden 
vast,,teneinde de continuïteit in de rvc te bewaken. 

In maart 2011 heeft de provincie - naar aanleiding van de constatering vari Deloitte 
dat niet werd voldaan aan de code Tabaksblat en de code goed openbaar tiestuur -
ingestemd met de gedragslijn dat voormalige provinciebestuurders niet eerder dan 
één jaar na beëindiging van hét lidmaatschap van GS of PS kunnen| worden 
voorgedragen als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid van 
een verbonden partij. In de ava van mei 2011 is besloten dat de huidige \^oorzitter 
(de heer Greiner) als voorzitter van de rvc OMFL aanblijft, totdat opvolging is 
geregeld en er een goede overdracht heeft plaatsgevonden. Tot die tijd wordt de rvc 
geadviseerd om geen belangrijke/ingrijpende beslissingen te nemen. Daarna heeft 
de provincie zich uitgesproken voor het benoemen van een afgevaardigde 
commissaris namens de provincie. Zoals we al eerder aangaven, is dit nog niet 
geëffectueerd. I 

De OMFL werkorganisatie 
De organisatie van OMFL in 2014 is toegesneden op de programmalijnen in het 
werkplan en omvat de teams: Innovatie & Ontwikkeling, Investeringsbevordering en 
Toerisme Flevoland. Per 1 januari 2015 wijzigt de structuur van de OMFL. De 
activiteiten in de verschillende werkvelden van de kenniseconomie en: van de 
vrijetijdseconomie worden ondergebracht in drie teams: Innovatie & 
Investeringsbevordering, Toerisme Flevoland en Sportservice Flevoland. De 
schematische voorstelling van de organisatie per 1 januari 2015 is daarmee als volgt: 

Ontwikkeiingsmaatschappij' Flevoland BV 

RvC OMFL BV 

Directie OMFL BV 

Staf 
Secretarisat 

Financiële administratie 

Team 
Innovatie & 

Investeringsbevordering 

Team 
Sportservice Flevoland 

De inrichting van de OMFL kenmerkt zich door een 'platte' organisatiestructuur die 
gekoppeld is aan de thema's waarop de OMFL haar activiteiten ontwikkelt OMFL 
heeft een team van dertien medewerkers waarvan één directeur, die tevens 
projectleider is. 



Noodzakelijke bezuinigingen binnen de provincie hebben hun effect gehad op de 
omvang van de OMFL. De formatie van de OMFL is van 17,6 in 2010 via 14,4 fte in 
2013 teruggebracht naar 9,35 fte in 2014^ 

Begin 2015 zijn de taken van SSF overgedragen aan de OMFL en houdt de stichting 
SSF op te bestaan. In totaal wordt dan 3,9 fte ondergebracht bij de OMFL^. Het 
bestuur van SSF heeft aangegeven dat SSF net als Toerisme Flevoland (TF) bij 
voorkeur een eigen label en portal voor externen dient te hebben, waarbij TF en SSF 
door samenwerking in projecten elkaar op de inhoud versterken. 

2.5 De sturingsrelatie met de fondsen 

Vooraf 
In Flevoland zijn vier fondsen actief: MKB Fonds Flevoland B.V., Technofonds 
Flevoland B.V., het Regionaal Economische Ontwikkelingsfonds Flevoland B.V. 
(REOF) en het Technologische MKB Innovatie Fonds Flevoland (TMI-fonds): 
• MKB Fonds Flevoland is gericht op de traditionele MKB bedrijven (horeca en 

detailhandel uitgezonderd). 
• Technofonds Flevoland is gericht op technostarters en op bedrijven die zich 

bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken. 
• Het REOF richt zich met een bredere doelstelling op regionaal economische 

ontwikkeling. 

• Het TMI-fonds richt zich op innovaties bij het MKB. 

MKB Fonds Fievoiand B.V. 
De Provincie heeft in 1996 het voortouw genomen tot oprichting van het MKB Fonds. 
Het nam niet zelf rechtstreeks deel in het MKB Fonds, maar deed dit via de Holding 
Flevoland BV, de voorloper van OMFL. De Holding vroeg in de periode 1994-1999 en 
voor de periode 2000 - 2006 Europese bijdragen aan en werd "doorgeefluik" (zoals 
de Fondsen dit aangeven) van aandelenkapitaal uit de toegewezen EU middelen. Na 
2007 zijn geen nieuwe Europese middelen aangevraagd. OMFL is thans voor 52,5% 
aandeelhouder in het MKB Fonds. De Rabobanken bezitten 11,9% van de aandelen; 
de overige aandelen zijn ingekocht door het fonds. Het geplaatst aandelenkapitaal 
bedraagt € 1,284 miljoen. Aandeelhouders hebben afgesproken dat het MKB Fonds 
Flevoland revolverend opereert. 
Technofonds Flevoland B.V. 
Technofonds is in 1999 opgericht en is een samenwerking tussen de Provincie 
Flevoland, via de Holding Flevoland BV (later OMFL), en gemeenten in Flevoland. 
De aandeelverhoudingen in Technofonds zijn op dit moment als volgt: OMFL 62%, 
Almere 20%, Dronten 3%, Lelystad 10%, Noordoostpolder 4% en Urk. 1%. Het 
aandelenkapitaal bedraagt in totaal ongeveer € 10 miljoen. Met de middelen uit de 
eerste twee Europese programma's is € 6,4 min uitgezet. In de periode 2007-2013 is 
€ 5,5 miljoen kapitaal uit OPWest/KvF aan het Technofonds beschikbaar gesteld. De 
Provincie heeft in deze periode € 630.000 gestort, waarvan € 0,5 miljoen als 

Formatie exclusief SSF. 
® Formatie bestaat uit: 0,95 fte teamleider, 2,5 fte projectleiders en 0,45 fte ondersteuning. 
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renteloze lening die in 2015 moet worden terugbetaald^". De OMFL heeft uit eigen 
middelen € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld. 

De aandeelhouders van Technofonds Flevoland hebben aangegeven en besloten, dat er 
geen middelen onttrokken worden aan het fonds (o.a. in de vorm van dividenduitkeringen) 
om het fonds haar revolverend karakter te laten behouden. Dit principe is nogmaals 
bevestigd in de laatste aandeelhoudersvergadering van 2014 en wordt ook via een 
statutenwijziging vastgelegd. 

De OMFL heeft door storting van. verkregen EU kapitaal in de diverse programma's in 
totaal 6,2 miljoen aan aandelenkapitaal in TF, ofwel 62% van de aandelen van het 
Technofonds. 

Binnen Technofonds en het MKB fonds functioneert één investeringscommissie met 
twee onafhankelijke leden. Voor het aangaan van participaties moeten beide leden 
met het voorstel akkoord zi jn". 

Werkwijze fondsen 
De fondsen richten zich op verstrekking van risicokapitaal in de vorm van aandelen 
en achtergestelde leningen in de jonge fase van kansrijke bedrijven (vanaf de seed-
fase tot doorgroei). Voor de markt zijn dergelijke investeringen in de jonge fase vaak 
te risicovol. Dat betekent ook dat 3 tot 4 op de 10 investeringen mis gaan. De 
fondsen financieren geen schuldsanering. Gedurende de looptijd hebben beide 
fondsen in ongeveer 80 bedrijven geparticipeerd. Daarvan participeren beide 
fondsen nu nog in 27 bedrijven. Gemiddeld wordt gedurende 5-7 jaar geparticipeerd 
in een bedrijf. De eerste investering bedraagt maximaal € 300.000. In Technofonds is. 
eind 2013 nog ongeveer € 3,7 miljoen aan vrije ruimte. De vrije ruimte in het MKB 
fonds bedraagt eind 2013 € 0,7 miljoen. 

Beheer Flevoland Participaties B.V. voert de directie over het MKB- en Technofonds. 
In Beheer Flevoland Participaties B.V. is de OMFL voor 50% aandeelhouder, de 
Rabobank is aandeelhouder voor 12,5% en 37,5% van de aandelen is ingekocht door 
Beheer Flevoland Participaties B.V. De fondsbeheerder legt verantwoording af aan 
de rvc van Beheer Flevoland participaties B.V. De rvc bestaat momenteel uit vier 
leden. Het toezicht op de directie van het MKB fonds en Technofonds vindt plaats 
binnen de rvc van Beheer Flevoland Participaties B.V. 

Aandeelhouders van de Beheer Flevoland Participaties B.V (waaronder de OMFL) 
worden geïnformeerd over de performance van het MKB- en Technofonds in de ava, 
die wordt voorgezeten door de voorzitter van de rvc van Beheer Flevoland 
Participaties B.V. De OMFL doet daarvan verslag aan de Provincie. Daarnaast wordt 
de Gedeputeerde jaarlijks door de directeur van de Beheer Flevoland Participaties 

10 
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De provincie is in overleg met Beheer Flevoland Participaties BV over de mogelijkheden 
om de lening permanent in te blijven zetten in Technofonds Flevoland ten behoeve van nieuwe 
participaties in de provincie Flevoland. 
Voorheen waren er twee afzonderlijke investeringscommissies, waarin een 
onafhankelijk lid en een betrokken wethouder van de betreffende gemeente zaten. 
De huidige werkwijze met één gezamenlijke investeringscommissie met twee 
onafhankelijke leden is recent ingevoerd. 
Het MKB Fonds Flevoland en het Technofonds Flevoland BV hebben geen rvc. 
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BV over de performance van de fondsen op de hoogte gesteld. De overige 
aandeelhouders van het Technofonds (5 gemeenten, met een aandelenkapitaal van 
38% in het fonds) hebben geen formele zeggenschap over Beheer Flevoland 
Participaties BV (ze zijn geen aandeelhouder). Wel worden zij jaarlijks geïnformeerd 
over de resultaten van het fondsbeheer voor het Technofonds door de 
fondsbeheerder. Dat geldt ook voor de aandeelhouders van het MKB fonds (de 
Rabobanken). 

REOF 
Het Regionaal Economische Ontwikkelingsfonds Flevoland (REOF) is een 
afzonderlijk fonds dat is ondergebracht bij de Aanjager BV, waarin de OMFL 100% 
aandeelhouder is. Het REOF richt zich op kansrijke projecten in Flevoland, die in de 
beginfase niet door de markt kunnen worden gedragen. Het REOF biedt 
risicodragende financiering aan mkb-ondernemers, veelal in de vorm van 
achtergestelde leningen. Eind 2008 heeft een tweede funding van het fonds 
plaatsgevonden van in totaal € 500.000,-. Het fondsbeheer van het REOF is 
opgedragen aan de Beheer Flevoland Participaties B.V. 

IM/-fonds 
Naast REOF is ook het Technologische MKB Innovatie Fonds Flevoland (TMI-
regeling). Deze is - net als REOF - ondergebracht bij de Aanjager BV (100% 
dochter van de OMFL). Binnen de regeling kan een (marktconforme) lening worden 
verstrekt nadat de speur- en ontwikkelingsactiviteiten zijn afgerond en is bedoeld 
voor het realiseren van een eerste omzet van innovatieve producten en diensten. Het 
fonds is gestart met een kapitaal van € 500.000. 

Beheer Flevoland doet het fondsbeheer van de regeling; OMFL is verantwoordelijk 
voor het presteren van TMI en voor de rapportage hiervan aan de provincie. 

In onderstaande figuur zijn de fondsen, het aandeelhouderschap en zeggenschap 
schematisch weergegeven. 
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Gemeenten: Almsre, 
Drontsn, Leh/stad, 

Urk. NOP 
Provincie Flevoland Rabobanken 

Flevoland: 

...4... 
OMFL 

...L. 
Beheer Fievoiand 

Participaties 

Fechnofonds 
Flevoland 

.aanjager 

- REC-F °' 

}.1KB Fonds 
Flevoland 

Be he er fondsen: .̂ 

Aandeelhoudersreiatie/ieggenschap: -s-

Zeggenschap provincie in de fondsen 
De formele zeggenschap van de provincie op MKB- en Technofonds is conform 
afspraken in 1996 en 1999 indirect, namelijk via OMFL. De directeur van de OMFL 
vertegenwoordigt de OMFL als aandeelhouder van Beheer Flevoland Participaties 
BV. Dit draagt bij aan onafhankelijk en marktconform fondsbeheer. De provincie 
heeft geen rechtstreekse invloed op de fondsen en het fondsbeheer. De provincie 
kan wel indirect invloed uitoefenen op de strategische richting van de fondsen via de 
aandeelhouderslijn van de OMFL en via het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen de 
fondsbeheerder en de gedeputeerde. Dit geldt ook voor de relatie met het REOF, 
waar de OMFL aandeelhouder is in de Aanjager BV, waaronder het REOF is 
'opgehangen'. 
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3 Relevante ontwikkelingen Innovatie 

3.1 Vooraf 

In dit hoofdstuk schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen in het veld van 
innovatie. We gaan eerst in op een aantal generieke ontwikkelingen en observaties 
ten aanzien van het innovatiesysteem (paragraaf 3.2 en 3.3). Daarna zoomen wij in 
op een aantal relevante aspecten die betrekking hebben op de specifieke 
Flevolandse situatie. 

3.2 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor innovatie 

In veel regio's zien we processen om te komen tot een nieuwe dynamische integrale 
innovatieaanpak vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking 
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
overheden. Die ontwikkeling kenmerkt zich door de volgende elementen: 
1. Bouwen aan een gedragen, gemeenschappelijke dynamische agenda voor 

innovatiestimulering in regio's en vernieuwing van de samenwerking en 
governance. Zo'n agenda fungeert dan als uitnodiging aan alle relevante partijen 
om aan de slag te gaan met als doel de innovatiekracht van de regio te 
versterken. 

2. Samenwerking vanuit de goede rolverdeling. In het werken aan innovatie is intensieve 
samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven essentieel 
('Triple Helix'). Het is ook belangrijk elke partij in te zetten waar die goed in is en zo tot 
een scherpe rolverdeling te komen. 
a) Visie, ambitie, doelen en strategie ten behoeve van innovatie en human capital 

worden gezamenlijk vastgesteld door ondernemers, overheden en onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen. 

b) Zij bewaken ook samen de strategie, de voortgang en tussentijdse bijstelling van 
de koers. 

c) Overheid moet meer op afstand en in andere rol komen: beleidsbepaling, 
faciliteiten, funding en monitoring en terugtreden uit de operatie/uitvoering. De 
overheden zorgen dus voor de condities voor succes en creëren 
randvoorwaarden. 

d) De onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemers nemen 
verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering van de innovatieagenda 
(door te investeren) met ondersteuning van krachtige intermediairen. 

3. Vernieuwingen van inhoudelijke aanpak waarbij de nadruk meer komt te liggen 
op versterking innovatiekracht via: 
a) Slimme groei (kennis en innovatie), duurzame inclusieve groei (banen en welzijn) 

gericht op maatschappelijke opgaven. Daarmee wordt ook aangesloten op de 
eisen van Europa voor de inzet van Europese middelen (zoals EFRO en andere 
Europese programma's, zoals Horizon 2020). 

b) Het creëren van een innovatie-ecosysteem, dat bedrijven verankert en uitnodigt 
tot innovatie. Een omgeving waar valorisatie van kennis, living labs, op maat 
gemaakte instrumenten, netwerken, human capital, kapitaal en kennis beschikbaar 
en toegankelijk zijn. Uit meerdere analyses, waaronder de WRR, blijkt dat dit 
versterkt dient te worden^^. De belangrijkste investering die een regio eigenlijk 

13 WRR, naar een lerende economie. 
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moet doen is het vitaliseren van het innovatie-ecosysteem en minder richten op 
specifieke sectoren. I 

c) Meer aandacht voor MKB. Het MKB herkent zich vaak onvoldoende in de clusters 
en heeft behoefte aan meer generiek gerichte ondersteuning. Het brede MKB is de 
belangrijkste pijler onder de Nederiandse economie en arbeidsmarkt, bat geldt 
zeker voor Flevoland, waar vooral veel kleine bedrijven zijn gevestigd. | 

3.3 Het belang van intermediairs in innovatie neemt toe. 

Ondersteunende organisaties zijn in het vernieuwende innovatiebeleid crucialer dan 
ooit om als schakel tussen beleid (gezamenlijk) en uitvoering (bedrijven en 
kennisinstellingen) te fungeren, als schakel tussen kennisinstellingen en bedrijven in 
de uitvoering van innovatiebeleid en als 'partner' van bedrijven om hen te helpen. De 
inzet van de huidige intermediaire structuren sluiten daar vaak onvoldoende op aan en 
ontwikkelingsbedrijven worden in veel regio's nog te weinig gezien als organisaties van en 
voor bedrijfsleven en kennisinstellingen. ] 

Bottom line is dat bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk eenvoudig eri snel tot 
innovaties moeten kunnen komen op de - in de agenda geselecteerde - jthema's. 
"Time to market" is een belangrijke factor. De bedrijven (incl. MKB) geven \^aak aan 
dat ze voor de directe innovatie in ieder geval ondersteuning op de punten 1 t/m 7 
(zie hieronder) nodig hebben (snel en zonder veel gedoe). In de wetenschap 
overigens dat bedrijven in heel veel gevallen innoveren zonder hulp of bijdragen van 
kennisinstellingen en overheden. 

Naast de behoefte aan directe ondersteuning is er behoefte aan het - meer in brede 
zin - doorzetten en efficiëntere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden gericht op de thema's van de agenda (zie punten 8 t/m 10). < 

Vlotte ondersteuning innovatie i Branding, internationalisering en 
; verbinden 

1. toegang tot kennisinstellingen i 8. Netwerkvorming binnen clusters en cross 
2. Valorisaties sectoraal en kennisontwikkeling 
3. Demonstrators & testlocaties i 9. Export, branding en marketing Regio's 
4. Launching customers MO. Aantrekken internationale bedrijven 
5. Business development: ' helpen bij i 

busihesscases voor nieuwe PMC's 
6. Financiering, garanties, revolverende \ ' 

fondsen 
7. Gemakkelijk toegankelijke subsidies zoals \ 

vouchers 

3.4 Vervagende territoriale grenzen en de noodzaak om te opereren in 
verschillende netwerken 

De Noordvleugel is een van de belangrijkste economische regio's van Nederland. De 
drie provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen worden wel aangemerkt 
als 'vernetwerkte Metropool'. Daarbinnen is sprake van een grote verwevenheid 
tussen de drie grootste steden Amsterdam, Utrecht en Almere. De Noordvleugel 
groeit de komende jaren steeds meer toe naar één Daily Urban System. ' 
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Noordvleugel ontwikkelingen van belang voor toekomst OMFL 
Binnen de Noordvleugel is nog geen sprake van gebundelde en gezamenlijke inzet 
op economische stimulering. Elke stad en provincie kent zijn eigen instrumentarium 
en eigen oplossingen voor de economische uitdagingen van deze tijd. Er zijn wel 
gezamenlijke ambities (Economische Agenda Noordvleugel), maar deze zijn nog niet 
vertaald in een concrete uitvoeringsagenda, uitvoeringsinstrumentarium en 
bijbehorende middelen. Betrokkenen zijn het er over eens dat daardoor kansen 
onbenut blijven om gezamenlijk de regionale economie op Noordvleugelniveau te 
versterken. Het is opmerkelijk dat de Noordvleugel als een van de weinige sterke 
economische regio's in Nederland nog niet beschikt over een economische 
ontwikkelorganisatie en economisch stimuleringsfonds voor het hele gebied van de 
Noordvleugel. 

Voor de zomer van 2014 zijn de plannen om te komen tot één Randstadprovincie 
gesneuveld. Het ziet er naar uit dat de plannen in elk geval op de lange baan zijn 
geschoven. Het voornemen van het Rijk om te komen tot één provincie heeft volgens 
insiders belemmerend gewerkt om in Noordvleugelverband te komen tot 
betekenisvolle economische samenwerking in de vorm van een 
Ontwikkelmaatschappij en een economisch stimuleringsfonds. Het heeft er alle schijn 
van dat het (vooralsnog) sneuvelen van de Randstadprovincie de weg vrijmaakt om 
met elkaar het gesprek te hervatten over gezamenlijke inzet van economische 
stimulering: De verwachting is dat na de Statenverkiezingen volgend jaar meer 
duidelijkheid komt over fondsvorming op Noordvleugel niveau. 

Voor de toekomstige rolinvulling van de OMFL zijn de geschetste ontwikkelingen 
binnen de Noordvleugel cruciaal. Dan wordt pas duidelijk binnen welke context de 
OMFL moet opereren. Blijft er een zelfstandige plaats voor de OMFL en voor de 
Flevolandse fondsen of gaan deze op in een groter geheel. En als aanhaken op het 
niveau van de Noordvleugel wenselijk is, hoe borg je dan het belang van het gebied 
Flevoland? En wat betekent dat dan voor het oostelijke deel van Flevoland? Dat zijn 
allemaal vragen waar nu nog geen antwoord op kan worden gegeven. 

Triple helix samenwerking en werken in netwerken over grenzen heen neemt 
toe 
Niet alleen de grotere ontwikkeling van samenwerking in Noordvleugelverband is van 
belang voor de provincie, maar ook ontwikkelingen binnen de Noordvleugel en aan 
de overige grenzen van Flevoland zijn van belang. De economische netwerken en 
daarmee de stimulering van innovatie blijven immers niet beperkt binnen de grenzen 
van een bepaald territoir, zoals een provincie, maar vraagt meer en meer om 
aansluiting bij die economische realiteit over de grenzen heen. De zuid-westkant van 
Flevoland richt zich vooral op vooral op de metropoolregio Amsterdam voor 
bijvoorbeeld toerisme en acquisitie van bedrijven en de regio Utrecht. De bedrijven 
en gemeenten aan de oostkant richten zich meer op samenwerking met de regio 
Zwolle. Twee Flevolandse gemeenten (Noordoostpolder en Dronten) participeren 
zelfs formeel in de Regio Zwolle en betalen zo ook mee aan Kennispoort Zwolle, het 
innovatieloket voor de regio. 

We zien ook dat in aangrenzende regio's er de afgelopen periode verschillende 
vormen van triple helix samenwerking zijn ontstaan in de vorm van Economie boards: 
Amsterdam en Almere elk, de regio Utrecht, en de regio Zwolle. We zien daarbij dat 
een gezamenlijke beleidsstrategie in triple helix verband bijdraagt aan de effectiviteit 
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van de inzet van het innovatieinstrumentarium. We zien op de schaal van Flevoland 
zelf geen krachtige triple helix samenwerking op ambitie en strategieniveau en 
krachtenbundeling in enig geïnstitutionaliseerde vorm. 

We zien wel dat OMFL op het niveau van de operatie werkt aan verbinding tussen 
bedrijven en kennisinstellingen gericht op nieuwe business en innovatie. Ze wordt 
daarbij ook gedwongen om samen te werken over de grenzen van de provincie heen 
met andere relevante partners. We zien dat terug in de activiteiten van de OMFL. De 
Flevolandse context vraagt dan bij uitstek om een partij die de "Flevolandse 
ondernemersbelangen" kan verbinden aan kansen en instellingen buiten haar eigen 
grenzen. 

3.5 Flevoland heeft hoog innovatiepotentieel maar benut dat onvoldoende 

ING Economisch Bureau heeft in juni 2014 een Kwartaalbericht regio's uitgebracht 
over de benutting van het innovatiepotentieel van provincies. Flevoland staat (na 
Utrecht en Noord-Holland) op plaats 3 als het gaat om innovatiepotentieel (daarmee 
is de potentie van de Noordvleugel wel aangetoond). Het innovatiepotentieel is 
beoordeeld aan de hand van vijf criteria: aantal hoger opgeleiden, aantal 
kenniswerkers, aantal innovatieve banen, gemiddelde groei van aantal innovatieve 
starters en aantal zelfstandigen. Flevoland scoort vooral hoog op aantal innovatieve 
banen en innovatieve startende bedrijven. Het ontbreekt Flevoland niet aan 
ondernemerschap en de voortekenen voor de komende jaren zijn gunstig, aldus de 
ING. 

Het innovatiepotentieel van de provincies is vervolgens afgezet tegen de 
daadwerkelijke innovatieresultaat (op basis van een ING rapport uit 2013 'Grote 
verschillen in regionale innovatie'). Daaruit blijkt dat Flevoland op de 10® plaats staat. 
Dat betekent dat Flevoland op innovatie sterk beneden verwachting en potentieel 
presteert. Flevoland weet het innovatiepotentieel onvoldoende te gelde te maken en 
om te zetten in concreet innovatieresultaat, aldus de ING. 

Belangrijke reden daarvoor is volgens de ING dat Flevoland maar weinig 
onderzoekscentra heeft en dat de innovatie vooral moet komen van het MKB, dat 
over het algemeen een beperkt budget heeft voor onderzoek en ontwikkeling. 
Innovatiesucces moet in Flevoland van kleinere initiatieven en dus vooral 'bottom up' 
komen. Een beperkende factor voor het innovatiepotentieel van Flevoland is verder 
dat veel hoger opgeleide kenniswerkers bij bedrijven en instellingen in Amsterdam 
werken. Streven naar een structurele verbetering van het leef- en vestigingsklimaat 
in Flevoland kan bijdragen aan een betere balans. De ING geeft aan dat het voor 
benutting van het innovatiepotentieel positief is dat Hogeschool Windesheim een 
vaste plek heeft verworven in Flevoland. Het binden van afgestudeerden aan de 
regio blijft de uitdaging. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Vooraf 

In voorgaande hoofdstukken hebben wij feitelijk weergegeven hoe de governance op 
dit moment is geregeld (H2) en welke ontwikkelingen van belang zijn voor de 
toekomst van innovatiestimulering in Flevoland en de rol van de OMFL als 
intermediaire organisatie (H3). In dit hoofdstuk geven we duiding aan deze 
bevindingen en presenteren we onze conclusies. 

Het onderzoek heeft als doel om een advies te geven over de inrichting van de 
governance van de OMFL en de fondsen, gegeven de beleidsdoelen en gegeven de 
doelen die de provincie heeft met het instrument OMFL en met inachtneming van 
relevante ontwikkelingen in het economisch domein. Wij hebben de werkzaamheden 
van de OMFL als zodanig niet beoordeeld en ook niet gekeken naar positionering 
van de OMFL in het veld en de mate van waardering van de OMFL bij ondernemers, 
overheden en kennisinstellingen. We hebben wel gekeken naar de consistente 
vertaling van beleidsdoelen en doel van het instrument OMFL naar taken en 
taakvelden. 

4.2 De conclusies 

Op basis van ons onderzoek komen we tot zes conclusies die we hieronder 
toelichten. We sluiten af met een aantal aanbevelingen. De conclusies beantwoorden 
de aan ons gestelde vragen: 
• Vervult de OMFL de rol als bedoeld in oprichting en als bedoeld in jaarlijkse 

opdracht (subsidie en prestatieafspraken) en sluit dat aan bij wat we elders zien 
bij ontwikkelbedrijven? 

• Passen de sturingsarrangementen bij de opdracht (volgens statuten) en het 
takenpakket van de OMFL? Is functioneren op afstand van de overheid passend 
en adequaat voor de taakopdracht van de OMFL? 

• Is de rechtsvorm van de OMFL en de fondsen passend? 
• Sluit de interne governance van de OMFL en de fondsen aan bij de rechtsvorm? 

1. De OMFL vervult de rol van uitvoeringsorganisatie van provinciaal 
economisch beleid 

De OMFL vervult als uitvoeringsorganisatie van provinciaal economisch beleid de 
verbinding tussen overheidsbeleid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en financiers, 
zoals bedoeld bij de oprichting. De taken die de OMFL uitvoert (op basis van 
beoordeling van jaarplannen en activiteitenplannen) passen bij deze rol en vloeien 
logisch voort uit de accenten die de provincie heeft gelegd in de Economische 
Agenda en sluiten aan bij de topsectorenbenadering van het Rijk. Wel is sprake van 
een andere invulling van de rol en positie van de OMFL in vergelijking tot de 
uitgangspunten en doelen van de OMFL bij de oprichting: 
• Van het uitgangspunt om de OMFL bewust op afstand te plaatsen van de 

provincie om bottom-up projecten te realiseren is nagenoeg geen sprake meer. 
De afstand tot de provincie is de afgelopen twee jaar kleiner geworden. De 
provinciale economische agenda is leidend voor het werk van de OMFL en er zijn 
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nog relatief weinig middelen beschikbaar om eigenstandig projecten bottom-up te 
realiseren. j 
Het actief bevorderen van investeringen en werkgelegenheid als doel van de 
OMFL is door de taakstellende bezuinigingen beperkt tot het vergroten van het 
innoverend vermogen van Flevolandse bedrijven en werk maken 
Flevolandse kenniseconomie. 

van de 

Los van deze verandering in rol en positie vervult de OMFL de taken die passen bij 
een ontwikkelingsmaatschappij (businessdevelopment, financieren en 
verwerving/acquisitie), en komt dit takenpakket in grote mate overeen met w/at we bij 
andere ontwikkelingsmaatschappijen zien. Het toeristische- en sporttakenpakket 
vormt een bijzonderheid ten opzichte van andere ontwikkelbedrijven (zie verder punt 
2). • 

Ook sluit de rolinvulling van de OMFL - zoals beschreven in de jaarplannen OMFL 
goed aan bij wat er op basis van de behoefte van het bedrijfsleven mag worden 
verwacht van een intermediair op het gebied van innovatie-stimulering. Takenpakket 
en rolinvulling vormen een goede basis voor doorontwikkeling van de organisatie als 
het economische beleid van de provincie voor de komende periode 2015-2019 in 
deze lijn wordt doorgezet en vernieuwd. j 

2. De OMFL wordt met toerisme en sport meer een huis met verschillende 
functionaliteiten dan een eenduidig ontwikkelbedrijf 

De OMFL heeft met sport en toerisme een breder takenpakket dan de meeste 
ontwikkelingsmaatschappijen. Toerisme en sport vormen een ongeveer de helft van 
de begroting van de OMFL. Het bevorderen van toerisme en uitvoering géven aan 
het provinciale sportbeleid kent een andere dynamiek dan innovatiestimuléring. De 
OMFL is door deze taken meer een huis met verschillende functionaliteiten dan een 
eenduidig ontwikkelbedrijf. 

! 
Wij hebben geconstateerd dat in de praktijk al sprake is van samenvoeging van 
OMFL en SSF. Wij vinden het een logische stap om SSF onder te brengen in OMFL 
die op steun kan rekenen van het bestuur SSF, de OMFL en de provincie en zien 
geen reden om dat terug te draaien. Inhoudelijk ontstaan door de samenvoeging drie 
taakvelden binnen de OMFL, waartussen zeker verbindingen zijn te maken. De 
opgave is om crossovers te maken tussen bijvoorbeeld Life Sciences, Healthy 
Ageing, (breedte en top)Sport, Zorginnovatie en Recreatie/Vrijetijd). Dat biedt ook 
nieuwe kansen voor de sport. Daarbij kan worden gedacht aan het volgende:; 

Gezond leven en met name gezond gedrag is de basis voor duurzaam welbevinden. 
Het maatschappelijk belang vraagt om toegepaste kennis en innovaties: op het 
gebied van gezondheid stimulering, medicatie, infrastructuren voor' sport, 
ontspanning, welzijn en zorg. Duurzame productie draait onder andere om resource 
efficiënte productie, afval(water)-beheer, levenscyclus analyse, veiligheid en 
gezondheid en hernieuwbare energie. Beiden hebben een uitwaaierend effect naar 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de agrosector, de chemie, vrijetijdssector, de 
Industrie, welzijnsdienstverlening, biochemie, materiaal technologie, 
watertechnologie, hightech systems en energietechniek. 
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3. De sturingsrelatie tussen provincie en OMFL is op hoofdlijnen adequaat, 
maar kent wel een aantal aandachtspunten 

De provincie stuurt primair op de taakuitvoering van de OMFL door middel van de 
subsidierelatie (vaststellen jaarplan), periodieke ambtelijke afstemming en de 
operationele afstemming tussen projectleiders van de OMFL en de 
beleidsmedewerkers van de provincie. Er is duidelijk aandacht voor verbinding 
tussen buiten (de makelaarsfunctie van de OMFL) en binnen (de provinciale 
beleidskaders). Deze sturingsinstrumenten zijn goed op elkaar afgestemd. 

Er is bij de start van de OMFL en ook later in de sturingsrelatie met de OMFL door 
de provincie bewust gekozen voor een ontwikkelorganisatie op afstand van de 
provincie. Dat heeft duidelijk meerwaarde. Voor effectieve uitvoering van de taken 
en rol als intermediaire organisatie in het innovatieveld is enige ruimte, afstand en 
professionele vrijheid nodig ten opzichte van het interne overheidssysteem. 
Uitvoering van overheidsbeleid in lijn met behoefte bedrijfsleven vergt eveneens 
afstand ten opzichte van de overheid in een aparte entiteit. Daarbij merken we op dat 
de trend is dat de overheden zichzelf nog meer op afstand plaatsen van de 
uitvoering en vooral, bedrijfsleven en kennisinstellingen vragen meer in de lead te 
komen. 

Wij constateren een aantal aandachtspunten in de sturingsrelatie tussen de provincie 
en de OMFL: 
• De ontwikkeling dat de overheid meer op afstand van de uitvoering komen, zien 

we niet in de relatie tussen de provincie en de OMFL. De laatste jaren is de 
afstand van de provincie tot de OMFL juist kleiner geworden. De invulling van het 
huidige sturingsrelatie (jaarplan, voortgangsoverleg en operationele afstemming) 
door de provincie lijkt wat te zijn doorgeschoten. De gewenste resultaatsturing 
door de provincie heeft in de praktijk onmiskenbaar kenmerken van sturing op 
activiteitniveau. Wellicht begrijpelijk vanuit ervaringen in het verleden, maar de 
vrijheid van de OMFL om vanuit kennis van het veld een effectieve 
makelaarsfunctie te vervullen en initiatieven vanuit bedrijfsleven en 
kennisinstellingen te versterken kan daarmee worden beperkt. Daarmee wordt 
juist de kracht van een ontwikkelingsmaatschappij als een partij op afstand van 
de overheid, die met meer vrijheid de verbinding kan maken tussen realisatie van 
provinciale economische doelen en de dynamiek van economische ontwikkeling 
en innovatie, geremd. 

• Er is in de sturingsrelatie onvoldoende sprake van een scherpe rolverdeling 
tussen de provincie en de OMFL. Stelt de provincie kaders en toetst de provincie 
de resultaten van de OMFL aan die kaders, of stuurt en acteert de provincie mee 
in de activiteiten die de OMFL onderneemt als makelaar in het innovatiesysteem? 
Is sprake van een versterkende samenwerking tussen provincie en de OMFL of is 
sprake van concurrentie in de uitvoering? Die spanning is er altijd. En het is ook 
nodig dat er in netwerkverband wordt samen gewerkt, maar dan wel vanuit 
scherpe rolverdeling. We hebben daar geen onderzoek naar gedaan, maar 
effectief opereren van OMFL binnen een innovatie-ecosysteem vergt een 
overheid die ruimte geeft en beleidskaders heeft afgestemd met relevante 
partners of nog beter samen heeft ontwikkeld. 

• Triple helixsturing zoals dat in veel regio's wordt ingevuld van visie tot uitvoering 
wordt in Flevoland vooral op operationeel niveau vorm gegeven. In de 
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Economische Agenda wordt wel het belang van triple helix onderschreven (vitale 
coalities), maar de Agenda zelf is niet tot stand gekomen vanuit deze filo:sofie. 

1 
4. De juridische vorm van de OMFL (BV) is op dit moment de beste vorm 

De huidige juridische vorm (Overheid BV) is op dit moment de meest geëigende 
rechtsvorm voor de OMFL. We komen tot die conclusie op grond van de volgende 
overwegingen: 
• De OMFL als intermediaire organisatie dient op afstand van de overheid te staan 

en geen onderdeel van de overheid zijn. Zij moet verbinding realiseren tussen 
beleid en uitvoering, als schakel tussen kennisinstellingen en bedrijven in de 
uitvoering van innovatiebeleid fungeren en als 'partner' van bedrijven om hen te 
helpen. | 

• De provincie wenst een stevige invloed op de koers en strategie van de OMFL. 
• De OMFL is territoriaal gericht op de provincie Flevoland. 
• De provincie is enig aandeelhouder in de OMFL. 
• Er is sprake is van risicodragende activiteiten. ] 

De enig andere denkbare vorm voor de OMFL (op afstand van de provincie) is de 
stichting als rechtsvorm. De stichtingsvorm is (in elk geval op dit moment) niet aan 
de orde vanuit vier overwegingen: 
• De mate van invloed vanuit de provincie neemt af bij een stichtingsvorm. In de 

praktijk bepaalt het stichtingsbestuur de koers en richting en kan de provincie 
vooral nog sturen in de subsidierelatie. De provincie is geen eigenaar, van de 
stichting. Minder invloed is voor de provincie op dit moment geen wenselijke 
situatie. i 

• De stichtingsvorm wordt in het economisch domein vooral gebruikt als vehikel om 
meerdere partijen te verbinden. Dat is in het geval van de OMFL niet aan de 
orde, aangezien op korte termijn niet te verwachten valt dat andere; partijen 
aanhaken. 

• Een praktische overweging is dat een eventuele omvorming van de OMFL naar 
een stichtingsvorm betekent dat de relatie met de fondsen in praktische zin 
herijkt moet worden (statuten etc), zonder dat dit leidt tot een effectievere 
sturingsrelatie tussen de provincie en de OMFL. 

• Een wijziging van de rechtsvorm van de OMFL op dit moment kan - gelet op de 
onduidelijkheid over ontwikkelingen in de Noordvleugel - nog niet, worden 
beoordeeld op toekomstbestendigheid. 

Wij constateren een aantal aandachtspunten in de juridische vormgeving i van de 
OMFL: 
• De provincie heeft de wens geuit om een afgevaardigd commissaris te benoemen 

in de rvc van de OMFL. Dat lijkt ons een overbodige constructie, aangezien de 
provincie vanuit het (100%) aandeelhouderschap eigenstandig kan bepalen 
welke commissarissen worden benoemd in de rvc. Ook de gewenste 
afzonderlijke sturingsrelatie tussen de verantwoordelijk gedeputeerde, en de 
afgevaardigde commissans zien wij als onnodig en niet wenselijk. Het maakt de 
positie van de directeur-bestuurder van de OMFL nodeloos gecompliceerd. 

• Indien de provincie de komende bestuursperiode een beweging inzet naar een 
gezamenlijke innovatieaanpak en samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden, dan zou een 
stichtingsvorm mogelijk een goede vorm zijn. Daarbij is nogmaals de context van 
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de ontwikkelingen op Noordvleugelniveau mede bepalend voor de uiteindelijke 
keuze. 

5. De invulling van de governance binnen OMFL is in lijn met de gekozen 
rechtsvorm 

Wij zijn van mening dat de rollen en verantwoordelijkheden van de organen binnen 
de OMFL (ava, rvc, directeur-bestuurder) adequaat zijn belegd. De opzet van de 
interne sturing binnen de OMFL is conform de eisen die daaraan kunnen worden 
gesteld. 

Wij constateren de volgende aandachtspunten in de invulling van de governance van 
de OMFL: 
• Er is bij de OMFL sprake van een klassieke 'two-tier board', waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen de raad van bestuur (directeur-bestuurder OMFL), die de 
dagelijkse leiding heeft over de onderneming en een aparte raad van 
commissarissen, verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur. Het 
is ook mogelijk om te kiezen voor een 'one-tier board'. Daarbij is sprake van 
maar één board, die bestaat uit executives (dagelijkse leiding) en non-executives 
(een meer toezichthoudende rol). Het voorzitterschap van de board ligt dan bij 
een non-executieve bestuurder. Mogelijke voordelen van een 'one-tier board' zijn 
dat non- executive bestuurders: 

O eerder en meer informatie krijgen die voor toezichthouden van belang is, 
O directer betrokken zijn bij de organisatie en specifieke inhoudelijke kennis 

meer ten dienste van de organisatie beschikbaar kunnen stellen en 
daarmee het strategisch vermogen van de organisatie vergroten 

O dichter op de koers en strategie van de onderneming zitten. 
Mogelijke nadelen van de 'one-tier board zijn dat: 

O naar buiten toe minder duidelijk onderscheid is tussen uitvoering en 
toezicht. 

O In de praktijk mogelijk sprake is van vervlechting van uitvoering en 
toezicht. 

De mogelijke keuze voor een 'one-tier board' dient juridisch gecheckt te worden. 
De keuze voor een 'one-tier' of 'two-tier' board heeft ook gevolgen voor de 
profielkeuze van de toekomstige bestuursleden. Die keuze is op dit moment al 
aan de orde, aangezien de rvc op dit moment nog maar uit twee leden bestaat, 
en de voorzitter van de rvc OMFL al in mei 2011 gevraagd is aan te blijven tot er 
een opvolger is geregeld. 

• In de huidige statuten van de OMFL is wel een maximum gesteld aan de 
zittingstermijn van de commissarissen (4 jaar), maar die termijn kan steeds 
worden verlengd. Het is gebruikelijk om te kiezen voor een zittingstermijn van 3 

. tot 4 jaar, met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen. 
• Wij vinden het opmerkelijk dat in het jaarplan expliciet staat dat de directeur van 

de OMFL voor 75% projectleider is en maar voor 25% directeur. Op zich is het 
logisch dat de directeur in een compacte organisatie ook meewerkt in projecten, 
maar het expliciet benoemen in het jaarplan draagt niet bij aan stevige positie 
van het bestuurlijk boegbeeld van de OMFL. Daarnaast zal in 2015 de 
managementlast van de directeur toenemen door de integratie van de taken van 
SSF in de OMFL. 
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6. De governance van de fondsen is op orde en past bij de eisen die worden 
gesteld 

We constateren dat de governance van de fondsen adequaat is vormgegeven. Er is 
sprake van een onafhankelijk fondsbeheerder (beheer Flevoland Participaties), die 
verantwoording aflegt aan een rvc. Investeringsbesluiten worden genomen door een 
investeringscommissie die bestaat uit twee onafhankelijke leden die besluiten nemen 
op basis van unanimiteit. De formele zeggenschap van de provincie over de fondsen 
is conform afspraken uit 1996 en 1999 indirect, namelijk via OMFL. 

Deze opzet van de governance van de fondsen draagt bij aan onafhankelijk en 
marktconform fondsbeheer. De provincie heeft geen rechtstreekse invloed op de 
fondsen en het fondsbeheer. De provincie kan wel indirect invloed uitoefenen op de 
strategische richting van de fondsen via de aandeelhouderslijn van de OMFL en via 
het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen de fondsbeheerder en de gedeputeerde, 
maar niet op de investeringsbeslissingen. De constructie die is gekozen voor de 
Flevolandse Fondsen is gebruikelijk bij de vormgeving van investeringsfondsen. Ter 
illustratie: PPM Oost is de participatiemaatschappij voor Oost Nederland (Gelderland 
en Overijssel). De aandeelhouders van PPM Oost zijn Oost NV (het ontwikkelbedrijf). 
Universiteit Twente en Regio Twente. Aandeelhouders van Oost NV zijn het 
ministene van EZ en beide provincies. Er is sprake van indirecte zeggenschap door 
de provincies op het fonds. Ook in Noord-Brabant is voor een vergelijkbare 
constructie gekozen, waarbij fondsen voor business development en participaties zijn 
'opgehangen aan BOM Holding BV, waarde provincie 100% aandeelhouder van is. 

Wij constateren de volgende aandachtspunten in de governance van de fondsen: 
• Er is een beweging in gang gezet om het MKB-fonds en het Technofonds samen 

te voegen. Dat lijkt een logische stap. 
• De ontwikkelingen rond eventuele fondsvorming op Noordvleugelniveau, de 

beschikbaarheid en inzet van nieuwe EFRO-middelen en de bestuurlijke keuzes 
die de provincie in de komende bestuursperiode maakt, zijn mede bepalend voor 
de toekomstige vormgeving van de Flevolandse Fondsen. 

4.3 Resumerend 

Op basis van het onderzoek adviseren wij als volgt: 
• Breng op dit moment geen wijzigingen aan in de huidige juridische vormgeving 

van de OMFL en de sturingsrelatie met de fondsen. Wijzigingen in de juridische 
vormgeving van de OMFL op dit moment leiden niet tot een effectievere 
sturingsrelatie of betere prestaties en zijn niet opportuun zolang niet duidelijk is 
hoe de ontwikkelingen op Noordvleugelniveau verder vormkrijgen. 

• Ga samen met de OMFL in gesprek over de mogelijkheid om te kiezen voor een 
'one-tier' board. Deze keuze is bepalend voor het profiel van toekomstige (niet 
uitvoerende/toezichthoudende) bestuurders. Het eventueel benoemen van een 
afgevaardigde commissaris/niet executieve bestuurder is overbodig, aangezien 
de provincie vanuit het (100%) aandeelhouderschap zelf kan bepalen welke 
commissaris/niet executieve bestuurder wordt benoemd. 

• Vul in de komende jaarcyclus (jaarplan, subsidiebeschikking en 
voortgangssturing) de sturingsrelatie tussen de provincie en de OMFL in conform 
onze aanbevelingen om meer op resultaat te sturen en minder op activiteiten. 
Betrek daarbij de verbinding tussen TF en SSF (cross-overs). 
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De huidige Economische Agenda loopt tot eind 2015. Bij het opstellen van nieuw 
innovatiebeleid adviseren wij om dat te organiseren vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en samenwerking en een duidelijke rolverdeling tussen 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. 

24 


