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Onderwerp Statenbrief: Resultaten en vervolgstappen scan Europese Financieringskansen 
 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 18 november 2014 hebben wij kennis genomen van het rapport “scan Europese Financieringskansen” en op 
basis daarvan besloten een aantal projectideeën nader uit te werken en bij de Europese programma’s in te die-
nen.  
 
 
Voorgeschiedenis 
In 2014 begon een nieuwe Europese budgetperiode die tot 2020 loopt. De inhoudelijke contouren van de Europe-
se programma's en fondsen, zoals Interreg of Horizon 2020, werden langzaamaan duidelijk. De ambitie van de 
provincie Utrecht, zoals verwoord in haar Europastrategie, is om in samenwerking met onze strategische part-
ners, zoveel mogelijk Europese fondsen aan te trekken om met behulp ervan Utrechtse beleidsdoelstellingen op 
verschillende gebieden dichterbij te brengen. De ambitie is dus dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie 
van de provinciale doelen.  
Op 12 maart 2012 heeft u een motie aangenomen waarin u Gedeputeerde Staten opdraagt om “ zich maximaal in 
te spannen om op een zo efficiënt mogelijke wijze te streven naar een zo groot mogelijke opbrengst voor de pro-
vincie uit de structuurfondsen…”  De provincie beheert mede de Europese programma’s Kansen voor West II 
(onder EFRO, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling) en POP 3 (Plattelandsontwikkelingsprogramma). 
Van deze programma’s kennen we de kansen en mogelijkheden. Daarnaast zijn er veel andere Europese subsi-
dies en fondsen. Om deze kansen in de nieuwe Europese budgetperiode in kaart te brengen voor de beleidsprio-
riteiten uit de Strategische Agenda van de Provincie is een Europese financieringsscan uitgevoerd door het bu-
reau ERAC (European and Regional Affairs Consultants).  
 
 
Essentie / samenvatting: 
Uit de scan zijn 15 Europese financieringskansen gekomen voor onze regio, waarvan zes meest concrete en 
kansrijke op de korte termijn (eind 2014-voorjaar 2015) verder uitgewerkt worden en ingediend bij de Europese 
programma’s. Naast de Economic Board Utrecht zijn er bij deze projecten verschillende regionale partijen betrok-
ken.  

1. Smart city selfmanagement in de zorg: pilotprojecten om mensen meer regie te geven over hun gezond-
heid en ziekte, gebruikmakend van nieuwe technieken op het gebied van eHealth. 



 

  

 

2. Ontwikkeling stationsgebied Utrecht en KC-HUL: realisatie van een duurzaam stationsgebied. 
3. Energie nul-woningen: Business cases om het energieneutraal maken van bestaande bouw te financie-

ren. 
4. REFOMO (vervolg): Energiebesparingen bij erfgoed. 
5. Smart sustainable districts: slimme en duurzame uitrol van stedelijke systemen. 
6. Erfgoed games (vervolg):  digitalisatie van erfgoed en het stimuleren van erfgoed-beleving. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Vijftien Europese financieringskansen voor de beleidsprioriteiten uit de Strategische Agenda van de Provincie zijn 
geïdentificeerd, waarvan zes meest kansrijke in de eerste instantie worden uitgewerkt en voorbereid voor indie-
ning bij Europese programma’s in 2014/2015. Door onder andere het aanvragen van deze Europese subsidies 
spannen wij ons in om Europa maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelen. 
 
Financiële consequenties 

Gedeputeerde Staten stellen € 57.000 uit het bestaande budget van Europese zaken beschikbaar voor de onder-
steuning bij het indienen van de zes aanvragen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De zes projecten worden verder uitgewerkt en ingediend bij de Europese programma’s voor Europese financie-

ring. Provinciale Staten worden geïnformeerd als het project gehonoreerd wordt door de Europese programma’s.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


