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Onderwerp:
Cofinanciering EFRO-projecten Amersfoort Innovatief Sterk en Centrum voor Aarde en Duurzaamheid
Voorgestelde behandeling: ter kennisname
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Aanleiding
Op 18 augustus 2009 hebben we het volgende besloten:
1. onder voorbehoud van het verkrijgen van een EFRO-subsidie in het kader van het Programma Kansen voor West;
- maximaal € 668.000 bij te dragen aan het project Amersfoort Innovatief Sterk van de gemeente
Amersfoort, en
- maximaal € 538.416 bij te dragen aan het project Centrum voor Aarde en Duurzaamheid van de
Universiteit Utrecht, Fac. Geowetenschappen;
2. de cofinancieringverklaringen voor de bovengenoemde EFRO-aanvragen vast te stellen en toe te
zenden aan de penvoerders, respectievelijk gemeente Amersfoort en Fac. Geowetenschappen;
Voorts hebben we besloten om in het kader van de actieve informatieplicht (artikelen 167, tweede en
vierde lid en 179 tweede lid van de Provinciewet) u middels deze brief over ons besluit te informeren.
Voorgeschiedenis
In november 2006 heeft GS het Operationeel Programma EFRO Kansen voor West 2007-2013
(OP West) vastgesteld. Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk. In het kader van dit programma mag de provincie tot 2013
€ 20,11 mln. aan Europese en € 5,2 mln. aan Rijkscofinanciering wegzetten in projecten binnen de
programmakaders. We hebben besloten om ruim € 1,2 mln. beschikbaar te stellen voor twee projecten
in het kader van dit Randstadprogramma.
Essentie / samenvatting:
De twee voorliggende projecten zijn ingediend in het kader van het EFRO Programma Kansen voor
West. De projecten dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de provincie op het gebied van innovatie en kenniseconomie, in het bijzonder op het gebied van creatieve industrie en duurzaamheid. Voor
de behandeling van de projecten door de programma-autoriteiten is een cofinancieringsverklaring van
de provincie nodig.
De cofinanciering van de projecten Amersfoort Innovatief Sterk en Centrum voor Aarde en Duurzaamheid past binnen de volgende provinciale beleidskaders:
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- Economisch Beleidsplan 2007-2011: stimulering van innovatie en kenniseconomie, in het bijzonder creatieve industrie, breedband en ict en ontwikkeling van het Science Park Utrecht
- Europastrategie 2008-2011: benutting EFRO-middelen
De voorliggende projecten kunnen niet zonder de bijdrage uit het EFRO Programma Kansen voor
West gerealiseerd worden.
Het doel van het project Amersfoort Innovatief Sterk is het versterken van het cluster creatieve industrie en ICT in (regio) Amersfoort en het stimuleren van het gebruik van breedbanddiensten ten behoeve van behoud van bestaande en creatie van nieuwe werkgelegenheid.
In het andere project werkt Faculteit Geowetenschappen (UU) samen met TNO, Deltares en RIVM
aan een Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (CvAD) op de Uithof. In dit centrum worden onderzoeksfaciliteiten, het Nationaal Milieu Laboratorium en een gezamenlijk datacentrum geclusterd. De
faciliteiten zijn niet alleen beschikbaar voor de partners, maar ook voor het (startende) MKB. Ondersteunend aan de faciliteiten zal ook een steunpunt kennisvalorisatie worden ingericht. Dit steunpunt
moet de schakel vormen tussen de kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven dat behoefte
heeft aan kennis op het gebied van aarde, klimaat en duurzaamheid. De activiteiten zijn daarmee aanvullend op de ondersteuning van UtrechtInc, een organisatie voor kennisvalorisatie op het Uithof, en
op de inspanningen van de provincie, gemeente en kennisinstellingen om Science Park Utrecht vorm
te geven.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Amersfoort Innovatief Sterk: versterking clusters creatieve industrie en ict
Centrum voor Aarde en Duurzaamheid: clustering van kennisinstellingen (UU, RIVM, TNO, Deltares)
en aanverwante bedrijven op het Science Park
Financiële consequenties
Met een bijdrage van € 1,2 mln. haalt de provincie ruim € 7,5 mln. aan Europese en Rijksmiddelen
binnen voor beide projecten.
Vervolgprocedure/voortgang
De provinciale cofinancieringsverklaringen zullen ingediend worden bij de Managementautoriteit van
het EFRO-Programma Kansen voor West.
De definitieve provinciale subsidiebeschikking wordt in mandaat door de directeur afgegeven na de
toekenning van de EFRO-subsidie.
Beide projecten hebben de doorlooptijd van 2009 t/m 2013.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van het besluit over cofinanciering van de twee bovengenoemde EFRO-projecten.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma
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