ECONOMIC BOARD UTRECHT &
LAGE WEIDE
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en dat brengt grote uitdagingen met
zich mee. Er is sprake van toenemende verstedelijking en vergrijzing. Natuurlijke
hulpbronnen raken op en nieuwe technologische toepassingen zetten alles op zijn kop.

Hoe houden we de zorg betaalbaar en blijven we gezond? Hoe kunnen we
snel nieuwe oplossingen vinden voor de energietransitie naar een groene en
circulaire economie? Welke technologieën kunnen ons daarbij helpen?
Als Economic Board Utrecht (EBU) geloven wij dat deze uitdagingen ons economische kansen bieden.
Wij helpen daarom bedrijven groene, gezonde en slimme business cases investeerbaar te maken.
Business cases met oplossingen voor deze uitdagingen. Oplossingen die werken en werk creëren. We
zijn niet voor niets de meest competitieve regio van Europa!
Als EBU verbinden wij sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelen
we bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Coalities met schaalbare initiatieven, die leiden
tot nieuwe producten en diensten om het leven hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te
maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.

Samenwerking Lage Weide: Groen en HCA
Met name vanuit de domeinen Groen en Human Capital Agenda (HCA) werkt de EBU op dit moment
intensief samen met Lage Weide. De EBU-actielijnen binnen het domein Groen zijn gericht op
versnelling van de energietransitie en totstandkoming van een circulaire economie. De toenemende
technologisering en digitalisering vraagt nieuwe competenties van de huidige arbeidsmarkt. Het
cluster Human Capital Agenda (HCA) van de EBU brengt de kloof in kaart die bestaat tussen
onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze kloof waar mogelijk.
Het Energie Collectief Lage Weide en PM Energie hebben 24 september het contract gesloten dat
aansluit op de verduurzaming van energie-inkoop op Lage Weide. Dit initiatief is mede mogelijk
gemaakt door het Aanjaagfonds Energieprojecten van de Economic Board Utrecht. De pilot-fase
heeft bij vijftien ondernemers tussen de 18% en 34% energiekostenreductie opgeleverd. Daarnaast
wordt alle, voorheen voornamelijk grijze stroom, groen ingekocht. Hiermee wordt ruim 1.000 ton
CO2 per jaar bespaard.
Ook werkt Industrievereniging Lage Weijde (ILW) samen met de EBU aan de Impuls Lage Weide 50
jaar en zal ILW gastheer zijn van het Feest van de Techniek in november op Lage Weide. Dit doen ze
samen met onderwijspartners, overheden, bedrijfsleven en de EBU

Get Connected!
Als EBU zijn wij altijd op zoek naar kansrijke, schaalbare business cases die met onze
hulp en die van onze partners gerealiseerd kunnen worden. We stimuleren marktkansen
voor Groene, Gezonde en Slimme oplossingen en helpen graag deze business cases investeerbaar te
maken.
De rol en ondersteuning van EBU verschilt per initiatief en business case, maar ook per fase: van
inspirator tot marktverkenner, consortiumbouwer en ambassadeur. EBU verbindt en opent deuren
om tot een werkend consortium te komen. Er is in de regio Utrecht en ver daarbuiten vaak
voldoende kennis, geld en ondernemerschap aanwezig om maatschappelijke uitdagingen om te
zetten in economische kansen. EBU brengt al deze aspecten bij elkaar. Het aanwezige
investeringskapitaal brengen we daarmee in de markt, waarmee de markt vervolgens producten en
diensten ontwikkelt die nationaal en vaak ook internationaal schaalbaar zijn.
Inspiratie en nieuwe ontwikkelingen komen het best tot hun recht als we samen aan de slag gaan.
Daarom organiseren wij als EBU met regelmaat verschillende soorten Get Connected bijeenkomsten
voor ons netwerk. Daarnaast bieden wij toegang tot verschillende (regionale) investeringsfondsen,
zoals het Groen, Gezond, Slim Fonds en het Garantiefonds Energie.
Wilt u op de hoogte blijven en uitnodigingen ontvangen voor relevante bijeenkomsten? Neem
contact met ons op en Get Connected!
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