Korte terugblik Raadsplein debatronde d.d. 7 januari 2019
Visie en Programmaplan Topinnovatiecentra
Zwolle kent vier Topinnovatiecentra. Het gaat om de volgende centra: Polymer Science
Park, Health Innovation Park, Climate Campus en het Enexis-terrein. Deze innovatiecentra
hebben tot op heden min of meer los van elkaar een organische groei doorgemaakt. De
Visie en het Programmaplan is bedoeld om meer expliciet richting en invulling te geven aan
het concept topinnovatiecentra en meer samenhang aan te brengen. Via vier actielijnen is
een plan van aanpak opgesteld om tot uitwerking van de visie te komen en de opgaven van
de innovatiecentra aan te pakken. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Visie
Topinnovatiecentra en kennis te nemen van het Programmaplan.
De woordvoerders van de fracties zijn het eens met de keuze voor verdere ontwikkeling van
de Topinnovatiecentra. Ze kunnen zich dan ook vinden in het voorstel, wel zijn er een aantal
vragen en opmerkingen. Zo wordt ingegaan op de rol van de overheid (gemeente). Naast
subsidieverlener en verbinder zou de gemeente ook als afnemer of opdrachtgever een rol
kunnen spelen. Verder vraagt men zich af hoe de gemeente in de toekomst zou kunnen
profiteren van toegevoegde waarde van de Topinnovatiecentra. In dit kader zou het volgens
enkele fracties wellicht verstandig zijn om aan de gemeentelijke bijdrage outcome criteria te
koppelen. Hierbij wordt genoemd dat de innovaties zouden moeten leiden tot het creëren
van banen, waarbij vooral ook werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt gewenst is. Verder zou het goed zijn om te zorgen voor een langjarige inzet
van de gemeente in de vorm van een structurele bijdrage. Fracties verwachten hiervoor
voorstellen bij de PPN. In zijn reactie op het debat geeft wethouder De Heer aan dat het de
rol van de ondernemer of initiatiefnemer is om met goeie ideeën en plannen te komen en om
risico te nemen. De rol van de overheid is om mogelijkheden te bieden en te ondersteunen.
Bij de Topinnovatiecentra is de gemeente slechts een van de betrokken partijen. Met name
bedrijfsleven en onderwijs zijn hier aan zet. Voor de gemeente is het bevorderen van
werkgelegenheid van groot belang. Bij de Topinnovatiecentra kunnen mensen werken aan
en met de praktische toepassing van de producten van morgen. De wethouder zegt toe dat
hij zal nagaan of en op welke wijze gewerkt kan worden met outcome criteria. Daarnaast
geeft hij aan dat er een informatienota komt over het inkoopbeleid gekoppeld aan
beleidsdoelen waarbij ook zal worden ingegaan op de rol van de gemeente als launching
customer. Verder zegt de wethouder toe dat hij zal bezien hoe de gemeente zou kunnen
meeprofiteren van winsten die succesvolle innovatie opleveren. Aan het eind van het debat
is de conclusie dat de beslisnota kan worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde op
21 januari 2019.

