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Voorgestelde behandeling: Ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Voorgeschiedenis 
Op 28 januari 2014 hebben wij het Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020 vastgesteld (deze is 
op 12 december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd). Dit Operationeel Programma en de 
bijbehorende Slimme specialisatiestrategie West-Nederland (RIS3) zijn het resultaat van een intensieve 
samenwerking tussen de vier Randstadprovincies (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland) en de vier 
grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Deze documenten vormen de basis voor de 
uitvoering van het programma Kansen voor West in de periode 2014-2020, dat gevoed wordt met middelen uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). De acht Randstadpartners hebben al eerder hun 
krachten gebundeld bij de uitvoering van het eerste Kansen voor West Programma in de periode 2006 – 2013. De 
Management Autoriteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele 
programma Kansen voor West. De Management Autoriteit is ondergebracht bij de gemeente Rotterdam. 
De samenwerkende partners willen de nieuwe EFRO-middelen voor de periode 2014-2020 gericht inzetten om 
initiatieven, projecten en programma’s op het gebied van innovatie en duurzame energie een extra impuls te 
geven. De middelen die bestemd zijn voor de regio Utrecht, zullen samen met de provinciale cofinanciering uit de 
Reserve cofinanciering door ons ingezet worden voor de realisatie van de Strategische Agenda van de Economic 
Board Utrecht. 
 
Aanleiding 
Op 3 maart 2015 hebben we op verzoek van de Management Autoriteit het Samenwerkingsconvenant partners 
Kansen voor West 2014-2020 en de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West Nederland 
vastgesteld. Daarnaast hebben we besloten om het voor Utrecht beschikbare budget volledig open te stellen.  
 
Essentie / samenvatting: 
Als voorwaarde om het EFRO-programma Kansen voor West 2014-2020 per medio maart 2015 te kunnen 
openstellen, heeft de Management Autoriteit alle acht randstadpartners van West gevraagd om in te stemmen 
met het Samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 2014-2020 en de Beleidsregel Operationeel 
Programma EFRO 2014-2020 West Nederland. In het samenwerkingsconvenant zijn de onderlinge 
samenwerkingsafspraken tussen de partners opgenomen. Ook zijn de inspanningsverplichtingen per partner 
opgenomen. Voor de provincie Utrecht bedraagt dit € 8.748.152 voor de prioriteit Innovatie en € 2.187.038 voor 
de prioriteit koolstofarme economie. Tezamen met de rijkscofinanciering (€ 1.982.059) zijn dit de EFRO-gelden 



 

  

die wij gaan inzetten voor regionale projecten. We hebben besloten om dit gehele budget in één keer open te 
stellen.   
In de beleidsregel zijn de voorwaarden opgenomen die gelden ten aanzien van de EFRO-subsidies. Hierin is 
ondermeer bepaald dat de hoogte van de subsidie maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten mag 
bedragen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Kansen voor West 2014-2020 programma richt zich op duurzame economische groei met bijzondere 
aandacht voor het innovatief MKB, kennisvalorisatie, cross-overs, samenwerking tussen bedrijfsleven en 
kennisinstellingen, hemieuwbare energieopwekking en -besparing. Tot de resultaten zal behoren: meer nieuwe 
producten en diensten uit beschikbare kennis, meer en betere business cases en meer succesvolle 
innovatietrajecten, meer duurzaam opgewekt vermogen in MW, hoger percentage duurzaam energiegebruik en 
meer huishoudens met hogere energielabels. 
 
Financiële consequenties 

In het samenwerkingsconvenant is tevens de Technische Bijstand geregeld. Dit betreft de uitvoeringskosten van 
het programma. De Technische Bijstand voor het Kansen voor West 2014-2020 programma bedraagt ruim €15 
miljoen. Hiervan wordt 50% uit het EFRO-budget gefinancierd (komt overeen met 4% van het totale EFRO-
budget). De overige 50% dient door de acht partners naar rato te worden opgebracht. Voor de provincie Utrecht 
komt dit neer op € 453.491 cofinanciering voor een periode van 9 jaar (ca. € 50.388 per jaar).  Dit wordt uit het 
programmabudget van Economie bekostigd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na instemming van alle partners met het samenwerkingsconvenant en de beleidsregel zal de Management 
Autoriteit het Kansen voor West 2014-2020 programma open stellen door de subsidieplafonds te publiceren en de 
beleidsregel vast te stellen. Naar verwachting zal medio maart het programma daadwerkelijk open gaan en 
kunnen aanvragen voor subsidie door bedrijfsleven (m.n. MKB), kennisinstellingen, organisaties en overheden 
ingediend worden. Deze aanvragen dienen te passen binnen het Operationeel Programma en het vigerend 
regionaal beleid en worden tevens beoordeeld door een externe deskundigen commissie.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


