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 Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 

 

Bij brief van 1 december jl. (kenmerk 05-EZ-B-080) heeft u het Kabinet verzocht om een 
reactie op het advies “De onbetwistbare noodzaak van meer onderzoek, onderwijs en 
ondernemerschap” van de Raad van economisch adviseurs. Op 16 januari jl. (kenmerk 
OI/SOI/S6002388) is uitstel van reactie gevraagd vanwege de benodigde 
interdepartementale afstemming. 
 
Het Kabinet constateert dat er momenteel nog enkele andere adviestrajecten over de 
toekomst van de kenniseconomie lopen, zoals het advies van de Onderwijsraad over de 
Kennisinvesteringsquote en de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform. 
Daarnaast heeft de AWT het advies “Tijd voor een OpKIQ-er” uitgebracht. Het Kabinet 
heeft de voorkeur om eerst het totaalbeeld van alle adviezen af te wachten om te bezien of 
een integrale reactie in de rede ligt. Overigens merkt het Kabinet op, dat gelet op het feit 
dat de REA een adviesorgaan is van de Tweede Kamer, zij het meer voor de hand vindt 
liggen dat de Kamer eerst zelf een standpunt bepaalt over het advies. 
 
Conform uw verzoek wordt in deze brief verder ingegaan op de moties TK 2004-2005 
29800 XIII nr. 18 over Kansenzones en TK 2005-2006 30300 XIII nr. 26 over een 
Nationaal Innovatiefonds. 
 
Motie inzake Kansenzones 
In antwoord op de motie Ten Hoopen (TK 2004-2005, 29800 XIII, nr. 18) over 
kansenzones heeft het Kabinet bij brief van 17 maart 2005 aangegeven de gedachte van 
de motie te steunen om vernieuwing en economische dynamiek te bevorderen en rondom 
de drie technische universiteiten en op het bedrijventerrein AVANTIS kansenzones te 
creëren. Gebrekkige dienstverlening aan starters en groeiers blijkt een belangrijk knelpunt 
te zijn. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door langdurige en complexe procedures bij 
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het aanvragen van vergunningen en subsidies. Binnen de kansenzones wordt aan starters 
en groeiers ondersteuning geboden in de vorm van het beschikbaar stellen van ruimte en 
coaching. Ook wordt assistentie aangeboden bij de aanvraag van subsidies en 
vergunningen, waarmee de nadelige gevolgen van administratieve lasten en wet- en 
regelgeving worden gemitigeerd. Deze assistentie wordt gegeven in de vorm van 
zogenaamde ‘formulemanagers’ bij de deelnemende gemeenten en universiteiten. 
Daarnaast zullen bij SenterNovem aanspreekpunten voor de bedrijven uit de kansenzone 
worden ingesteld. De zones rondom de drie technische universiteiten zijn inmiddels van 
start gegaan. Met de gezamenlijke ondertekening van een convenant “Kansenzones”  
d.d. 3 maart 2006 is de samenwerking officieel beklonken. Hiermee geven de drie 
technische universiteiten, de betrokken gemeenten, regio’s en EZ aan samen de schouders 
te zetten onder de aanpak van mogelijk belemmerende regelgeving voor alle gebruikers 
van de kansenzone. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een 4e kansenzone AVANTIS, 
gelegen op de Nederlands-Duitse grens bij Heerlen. Samen met de betrokken Duitse 
partijen wordt de mogelijke vormgeving onderzocht. 
In antwoord op een aanvullende motie Van Vroonhoven-Kok (CDA) (vergaderjaar 2005-
2006, 27.406, nr. 75) waarin zij de regering verzoekt de kansenzones uitdrukkelijk ook 
toe te spitsen op de ontwikkeling van de creatieve industrie is een aantal acties opgestart 
om hieraan gehoor te geven. Deze brief ontvangt u binnenkort. De kansenzones zijn nu 
pilots maar fungeren tevens als proeftuin voor mogelijk toekomstig generiek beleid.  
 
Motie inzake Nationaal Innovatiefonds 
In de motie Ten Hoopen (TK 30300 XIII nr. 26) is de regering verzocht te onderzoeken 
of een nationaal innovatiefonds kan bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden 
voor Nederlandse MKB-bedrijven. Inmiddels is een groep deskundigen gevraagd om in 
kaart te brengen waar er nog knelpunten ten aanzien van MKB financiering bestaan, 
welke ontwikkelingen er gaande zijn en waar er eventueel behoefte zou kunnen zijn aan 
nieuw overheidsbeleid om die knelpunten op te lossen. Het advies van de REA inzake de 
kapitaalmarkt zal hierin worden betrokken. U wordt hierover te zijner tijd nader 
geïnformeerd.  
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