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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Een aantal regelingen binnen de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2013 behoefden een 
actualisatie. Daarnaast was er de wens vanuit de Economic Board Utrecht om een regeling kennisevenementen 
toe te voegen.   
 
Voorgeschiedenis 
Op 30 september 2013 heeft u besloten de middelen voor economisch beleid (Reserve Cofinanciering) in te 
zetten voor de uitvoering van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU. Op 19 november 2013 hebben we 
de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2013 vastgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 

We hebben besloten de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 vast te stellen. Met het vaststellen 
van deze verordening is de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2013 ingetrokken. In de nieuwe 
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 hebben we actualisaties opgenomen ten aanzien van de 
bestaande regelingen MIT, Groen Gezond Slim Fonds en NOMMIF. Daarnaast hebben we een nieuwe regeling 
opgenomen voor kennisevenementen (op het gebied van Groen, Gezond en Slim), ter stimulering van het zakelijk 
toerisme in de provincie Utrecht en ter bevordering van de internationale verbinding. 
 
MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 

De (landelijke) regeling MKB- Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) heeft als doel de 
innovatie bij midden en kleinbedrijven te stimuleren door subsidie te bieden voor haalbaarheidsprojecten, 
innovatieadviesprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. De actualisatie van MIT betreft een voorzetting van 
de MIT-regeling die in 2015 is uitgevoerd, waarbij de uitgangspunten hetzelfde zijn gebleven. Het ministerie van 
EZ stelt wederom een miljoen euro beschikbaar, onder de voorwaarde dat provincie Utrecht eveneens 1 miljoen 
euro hier tegenover zet.  
 
 
 
 



 

  

Groen Gezond Slim Fonds 

Het Groen Gezond Slim Fonds (in de oude uitvoeringsverordening opgenomen als de regeling Financiering MKB-
onderneming) kan MKB-ondernemers een lening verstrekken als zij hun overige financiering (gedeeltelijk) via 
crowdfunding organiseren. In de regeling is verduidelijkt dat de hoogte van de provinciale lening maximaal 25% 
van de benodigde financiering kan bedragen. Tevens kunnen nu naast projecten die financiering ontvangen via 
crowdfunding ook projecten die financiering ontvangen vanuit kredietunies ondersteuning krijgen via een lening, 
mits tenminste 25% van de totale financiering wordt verzorgd door crowdfunding of een kredietunie.  
 
Nul op de Meter MarktintroductieFonds (NOMMIF) 

Het Nul op de Meter MarktintroductieFonds (NOMMIF) is in 2015 opgezet om de toepassing van 
de Nul op de Meter-aanpak te stimuleren in het kader van de doelstelling om in 2020  50.000 
energieneutrale woningen (de zogenaamde Nul op de Meter-woningen) in de regio Utrecht te hebben 
gerealiseerd. In de NOMMIF-regeling is toegevoegd dat de eerste 30 woningen maximaal € 10.000 per woning 
toegekend kunnen krijgen (€ 7.500 van de provincie + € 2500 van de gemeente indien de realisering plaatsvindt 
in een deelnemende gemeente). Daarna moet er voldoende ervaring zijn opgedaan om met maximaal € 5000 per 
woning (huidige regeling) meer Nul-op-de-meter-woningen te realiseren. Het budget voorziet in ongeveer 90 
woningen in totaal. Deze toevoeging is gedaan nadat uit gesprekken die vanuit de EBU zijn gevoerd met de markt 
is gebleken dat er nog een extra stimulans nodig is om de bouwbedrijven over te halen om de Nul-op-de-meter-
woningen te realiseren. NOMMIF is aanvullend op andere maatregelen vanuit de EBU om bouwbedrijven te 
stimuleren tot NOM renovaties. Er worden matchmakingsessies georganiseerd tussen corporaties/ bewoners-
collectieven en bouwbedrijven. Ook worden bouwbedrijven door middel van marktconsultaties uitgedaagd om met 
betaalbare en betrouwbare proposities te komen voor specifieke woningcomplexen. Bovendien wordt met zowel 
grote als middelgrote bouwbedrijven de mogelijkheid verkend om in samenwerking met het Economisch Instituut 
voor de Bouw (EIB) te komen tot financieringsarrangementen ten behoeve van industrialisatie. Dit met als doel de 
kip/ei discussie ten aanzien van "onvoldoende volume/ geen betaalbare en betrouwbare proposities" te 
doorbreken. 
 
Regeling Kennisevenementen 

Ingevolge de regeling Kennisevenementen kan per congresdeelnemer subsidie worden gekregen in het geval 
een (inter)nationaal kennisevenement wordt georganiseerd dat nieuw is voor de regio Utrecht en past binnen de 
Strategische Agenda van de EBU (Groen, Gezond, Slim). De bijdragen per deelnemer voor internationale en 
nationale kennisevenementen bedragen respectievelijk € 7,50 en € 5, tot een maximum van € 10.000 en € 5.000 
per evenement. Naast deze regeling Kennisevenementen wordt door een alliantie bestaande uit gemeente 
Utrecht, gemeente Amersfoort, Stichting HOST, Marienhof, TeKa Groep, de Flint, Jaarbeurs, UMCU en UU 
gezamenlijk geïnvesteerd in acquisitieactiviteiten (budget van € 1.070.000). Al deze activiteiten dienen samen 
met de regeling Kennisevenementen een stijging van de directe omzet van € 6.723.480 in 2013 naar € 9.076.440 
in 2020 tot gevolg te hebben, 25% stijging in het aantal congresdeelnemersdagen in 2020 t.o.v. 2013 en circa 24 
banen op te leveren. 
 
Deze aanpassingen van de Uitvoeringsverordening EBU zijn op verzoek van de EBU tot stand gekomen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door vaststelling van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 kunnen de middelen vanuit de 
reserve Cofinanciering ingezet worden voor de uitvoering van de strategische agenda 2013-2020 van de EBU, 
conform het PS-besluit van 30 september 2013. 
 
Financiële consequenties 

Binnen de reserve cofinanciering is nog een bedrag van circa € 13,5 miljoen beschikbaar. Tot 2018 komt hier 
jaarlijks nog ruim € 2 miljoen bij. Het algemeen plafond van de Uitvoeringsverordening EBU 2016 is bepaald op  
€ 10 miljoen. Daarbinnen zijn de volgende deelplafonds zijn opgenomen: 
MIT haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten: €    600.000 
MIT R&D-samenwerkingsprojecten: € 1.320.000  
Groen Gezond Slim Fonds: € 1.000.000 
Nul op de Meter MarktintroductieFonds:  €    672.500 
Kennisevenementen: €    350.000 
In het deelplafond voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten is rekening gehouden met de 4 % uitvoeringskosten 
van MIT. De deelplafonds voor MIT en Kennisevenementen zijn nieuw. De overige deelplafonds zijn onveranderd 
gebleven. Door het algemeen subsidie plafond op €10 miljoen te zetten is nog ca. € 3,5 miljoen beschikbaar in de 
reserve cofinanciering.  
 
Eventuele kasritmeverschillen worden samen met andere mutaties in de Najaarsrapportage 2016 verwerkt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 



 

  

Nadat we de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 hebben vastgesteld, is deze zo spoedig 

mogelijk gepubliceerd in een provinciaal blad. De uitvoeringsverordening is één dag na publicatie in werking 

getreden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


