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Aan Provinciale Staten, 
 
Op de Utrechtse campus is een groot aantal expertise-centra aanwezig op het terrein van de aarde, het 
klimaat, de biodiversiteit, en het milieu. Daarnaast is er veel kennis op het gebied van landgebruik, 
milieurisico’s, en duurzaam gebruik van energie en grondstoffen. Ook herbergt Utrecht een aantal 
spin-off bedrijven op dit gebied. Het spectrum is zo groot dat de Universiteit Utrecht in 2007 besloten 
heeft om een focusgebied Aarde en Duurzaamheid in te stellen waarbinnen al haar onderzoek beter 
gecoördineerd kan worden. Dat besluit werd mede gesteund door de vestiging op de campus van 
relevante business units en laboratoria van TNO, Deltares en RIVM, waardoor de kennisconcentratie 
eerder al verder versterkt werd. Eén en ander zal leiden tot een Centrum voor Aarde en Duurzaamheid 
van internationale klasse. De Provincie Utrecht heeft in haar Europastrategie van juni 2008 vastgelegd 
dat het realiseren van een duidelijker Europese positionering van het Utrechtse klimaatcluster een 
belangrijke prioriteit is. 
 
Kort daarop, in de zomer van 2008, is het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) van 
start gegaan en de eerste oproep om voorstellen in te dienen voor excellente kennisclusters (KIC's  
genoemd: = Knowledge and Innovation Communities), was een feit. Eén van de drie eerste excellente 
clusters moet zich gaan richten op intensieve innovatie op de gebieden klimaatmitigatie en –adaptatie. 
Een KIC zal bestaan uit een internationaal consortium op vier tot zes zgn. co-locaties, verspreid over 
verschillende landen. Elke co-locatie bestaat uit excellente centra met intensieve onderlinge 
wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en afnemers van innovaties . De KIC's 
kunnen bij verdere uitbouw niet alleen een beroep doen op bijdrage vanuit EU-middelen (308 mln. 
beschikbaar tot 2013), maar ook rekenen op steun van het EIT/de Europese Commissie bij 
wereldwijde promotie van activiteiten (onderzoek, aantrekken studenten etc.). De colleges van de 
Provincie Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben daarop gezamenlijk besloten te proberen een co-
locatie van het Klimaat-KIC naar Utrecht te halen.  
 
De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt aan het samenstellen van een "winning team" van co-
locaties voor het Klimaat-KIC. Wij denken dat winnende team samengesteld te hebben met daarin o.a. 
deelnemende Nederlandse en buitenlandse partijen, waaronder TNO en Deltares. Ook de Rotterdamse 
Stadshavens, Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit doen mee, onder de noemer 
“Utrecht”. Er zal bij toekenning dus geen sprake zijn van een puur Utrechts kenniscentrum. Dit is een 
logisch gevolg van de Europese eisen dat alleen een internationaal consortium van partijen voorstellen 
kan indienen voor een KIC. Echter, binnen het KIC zal een zekere taakverdeling tussen co-locaties 
plaats vinden, waardoor Utrecht de aangewezen Europese plaats zal zijn op het gebied van de 
specifieke sterktes van de regio Utrecht. 
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Door de gezamenlijke inspanningen is het Utrechtse cluster inmiddels een hechter verband gaan 
vormen, dat zich beter internationaal positioneert. Activiteiten op dit vlak zullen hoe dan ook 
doorgaan, onafhankelijk van de toekenning van de KIC status. Een prettige bijkomstigheid van een 
nog beter ontwikkeld Utrechts klimaatcluster is dat de Provincie Utrecht daar ook zelf de vruchten van 
kan plukken, om zodoende de eigen klimaatdoelstellingen sneller en effectiever dichterbij te brengen. 
Door de rol van afnemer, die de Provincie Utrecht soms ook speelt, slim te organiseren, wordt de 
kwaliteit van het Utrechtse cluster verhoogd en de KIC-aanvraag kansrijker. 
 
De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is vastgesteld op 27 augustus 2009. De beslissing 
wordt kort voor de Kerstdagen verwacht. In 2010 kan het klimaat KIC van start gaan. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


