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DATUM 1-3-2016 

AAN PS-werkgroep Europa 

VAN Tomasz E. Jaroszek 

DOORKIESNUMMER 030 258 2842 

ONDERWERP Toelichting Europastrategie n.a.v. PS-werkgroep Europa van 29 feb. 2016 

 

Hierbij, op verzoek van de voorzitter van de werkgroep, de schriftelijke antwoorden op twee vragen die in de PS-

werkgroep Europa van 29 februari jl. zijn gesteld n.a.v. de nieuwe Europastrategie.  

 

 

 Waarom profileren we ons niet met Life Sciences?  

 

De Life Sciences worden in de nieuwe Europastrategie niet expliciet genoemd, maar vallen impliciet onder 
- Gezonde leefomgeving, als onderdeel van de regionale expertise en experimenteerruimte (living  lab) 

Healthy Urban Living, en onder 
- Economische ontwikkeling, als inzet van EFRO-middelen voor innovatie (op bijv. het gebied van Life 

Sciences) zijnde een van de zeven hoofdambities van de Europastrategie, (p.3 en 14). 
 
De Life Sciences, zoals ook andere economische sectoren zoals gaming, creatieve industrie of transport, worden 
in de Europastrategie niet expliciet genoemd omdat de provincie geen sectorenbeleid voert. De provincie richt 
zich in plaats van op bepaalde sectoren op maatschappelijke opgaven. Deze maatschappelijke opgaven kunnen 
alleen opgelost worden door een integrale, cross-sectorale aanpak.  
 
Deze nieuwe cross-sectorale aanpak gericht op maatschappelijke opgaven als economische kansen heeft de 
provincie aangenomen met het vaststellen van de Strategische Agenda 2013 – 2020 van de Economic Board 
Utrecht (EBU) “Stepping Stones” als kader voor de besteding van provinciale middelen voor economische 
stimulering (PS-besluit van 30 september 2013).  
 
Hiermee heeft de provincie haar economisch stimuleringsbeleid gekoppeld aan een breed regionaal gedragen 
economische agenda van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De opgaven ‘Gezonde leefomgeving’ 
en ‘Energietransitie’ van de Europastrategie sluiten nauw aan bij deze Agenda en hiermee dragen bij aan de 
Economische ontwikkeling. 
 
Strategische Agenda 2013 – 2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) “Stepping Stones”: 
 
“a) Cross-sectoraal werken als basis. De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten is steeds minder in 
traditionele sectoren te plaatsen: het gaat om cross-overs. Ondernemers doen het niet alléén, ze kijken over hun 
branchegrenzen heen. Denk aan: 
> nieuwe ICT-diensten voor energienetwerken, zorg, logistiek en de overheid, 
> nieuwe samenwerking in de keten, bijvoorbeeld tussen installateurs, bouwbedrijven en beheerders van 
technische installaties, 
> nieuwe samenwerking juist buiten de keten, bijvoorbeeld tussen de agro- en de energiesector, of tussen 
creatieve industrie en de zorg. 
 
b) Maatschappelijke behoefte als marktkans. Met hun meest succesvolle producten en diensten voorzien 
ondernemers in een (soms latente) maatschappelijke behoefte zoals schoner vervoer of betere zorg, of meer 
efficiency in het productieproces zoals nieuwe distributiesystemen of besparing op energie en grondstoffen. 
 
De kracht schuilt in cross-overs (zoals e-health, smart grids, big data processing, health tech, greentech): 
zo ontstaan innovatieve oplossingen voor veranderende maatschappelijk vraagstukken. Die oplossingen bieden 
economische kansen.” 
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 Wat betekenen de afkortingen van de afdelingen en teams? 

 

BDO = Afdeling Bestuur en Directieondersteuning, team: 

 BIN = Bestuur en Interbestuurlijke Toezicht 

 

FLO = Afdeling FYSIEKE LEEFOMGEVING, teams:  

BMI = Bodem en Milieu 

 WTR = Water 

 NEL = Natuur en Landbouw 

 SRO = Strategische RO 

 

MEC = Afdeling MOBILITEIT, ECONOMIE EN CULTUUR, teams:  

ECO = Economie  

 CER = Cultuur, Erfgoed en Recreatie 

 MOB = Mobiliteit  

 

OV = Afdeling OPENBAAR VERVOER; team: 

EXP = Exploitatie 

 

UFL = Afdeling UITVOERING FYSIEKE LEEFOMGEVING, programma’s:  

Agenda Vitaal Platteland (AVP) 

 Grondwater 

 Bodemsanering 

 Recreatie om de Stad 

 Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 

 Hart van de Heuvelrug 

 Groene Hart 

 Utrecht West 

 Binnenstedelijke Ontwikkeling 

 

SER = Afdeling SERVICES, team  

UIT = Uitvoering  

 

De voluit geschreven namen van teams staan in het overzicht op p. 20, §4.2 “Uitvoering”. 

 


