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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
In december 2007 heeft u het Economisch Beleidsplan, met de titel “Kansen benutten! Krachten 
bundelen!”, vastgesteld. Dit beleidsplan kent een looptijd tot en met 2011. De looptijd van het 
Economisch Beleidsplan (EBP) is dus halverwege: tijd voor een evaluatie. Deze ‘beleidsevaluatie’ 
treft u als bijlage aan. In de voorbereiding van deze beleidsevaluatie is de provinciale Sociaal-
Economische Raad ook om advies op het economisch beleid gevraagd. Dit advies en de reactie daarop 
is in een gesprek met de portefeuillehouder aan de orde gekomen en eveneens bijgevoegd.  
 
Essentie / samenvatting: 
Deze beleidsevaluatie heeft uitdrukkelijk als doel om voor onszelf te bezien hoe de stand van zaken is, 
of we op koers liggen om onze doelen te behalen en of er bijsturing nodig is. Het doel is niet om op dit 
moment de in het EBP opgenomen beleidsdoelen ter discussie te stellen. Natuurlijk zijn we flexibel 
waar dat nodig is en de omstandigheden daarom vragen, maar om lange termijndoelen te halen, is het 
ook van belang om niet te snel van koers te veranderen. Bovendien blijken de doelen nog voldoende 
actueel als we kijken naar de ontwikkelingen om ons heen, en ook uit het gesprek met de SER blijkt 
dit nog .  
 
Het uitgangspunt van het EBP is het benutten van kansen en het voortbouwen op de sterke punten van 
de Utrechtse economie. Het EBP kent de volgende vier ambities: 
 

1. Innovatie en kenniseconomie: vernieuwen met kennis en kwaliteit 
2. Ruimtelijk economisch beleid: kwaliteit versus kwantiteit 
3. Acquisitie: meer ondernemen, anders ondernemen 
4. Arbeidsmarktbeleid: aan de slag met jong en oud 
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In de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Niet alleen is de economische situatie sinds 2007 
behoorlijk veranderd, ook de inzet van de provincie is niet meer dezelfde als toen. De manier van 
werken is minder gefragmenteerd. In het begin werden de ambities nog gerealiseerd door een brede 
waaier aan projecten, in de loop van de afgelopen twee jaar zien we daar steeds meer focus in komen 
 
Eén punt waar we flexibel op de omstandigheden hebben ingespeeld is bij het bestrijden van de 
financiële- en economische crisis die in de loop van 2008 wereldwijd toesloeg. Er is organisatiebreed 
een Versnellingsagenda ter stimulering van de Utrechtse economie opgesteld. Door middel van 
diverse versnellingsacties en programma’s draagt de provincie bij aan de bestrijding van de 
economische recessie.  
 
Financiële consequenties 
N.v.t.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het uitvoeringsprogramma voor 2008 en 2009 kende een breed palet aan uitvoeringsmaatregelen. 
Voor deze ambities en uitvoeringsprojecten wordt in de beleidsevaluatie een doorkijk naar de 
komende twee jaar gegeven. We kunnen vaststellen dat we goed op weg zijn, maar dat het nog vroeg 
is om al échte conclusies te trekken. Een aantal projecten is afgerond, maar de meeste onderdelen uit 
het uitvoeringsprogramma zijn nog volop in beweging.  
 
In de komende twee jaar wordt in ieder geval meer focus in aangebracht. De speerpunten life sciences, 
gaming en duurzaamheid zullen hierbij leidend zijn. Focus betekent ook dat je sommige dingen niet 
meer moet doen. Onze specifieke inzet op het arbeidsmarktbeleid zal bijvoorbeeld afgebouwd worden. 
Ook de manier waarop we te werk gaan zal veranderen: minder in de rol van subsidiegever in kleinere 
projecten, vaker als cofinancier in grotere projecten. Uiteraard zullen bij deze koerswijziging de 
discussie over de kerntaken van de provincie en de voorliggende bezuinigingsopgave maar ook de 
strategie 2040 een belangrijke rol spelen. De doelstellingen blijven de komende twee jaar 
onverminderd van kracht maar we bezien zorgvuldig hoe we die doelstellingen wellicht ook op andere 
wijzen kunnen behalen.  
 
Voor de periode na 2011 zullen we wederom een Economisch Beleidsplan opstellen. U zult hierbij in 
een vroegtijdig stadium betrokken worden. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de beleidsevaluatie van het Economisch Beleidsplan 
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