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Onderwerp Statenbrief: eerste aanzet MKB beleid 2.0 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 6 november hebben we de notitie MKB beleid 2.0, een eerste aanzet vastgesteld. Via deze statenbrief willen 
wij u hierover informeren en geven wij aan hoe wij de komende maanden in samenwerking met PS tot een 
volwaardige MKB beleid willen komen.  
 
Voorgeschiedenis 
Het beleid gericht op het brede MKB is de laatste twee jaar meerdere keren aan de orde geweest in PS. Op 5 
februari 2018 heeft u een initiatiefvoorstel aangenomen voor ondersteuning van het MKB bij 
opvolgingsproblematiek. Op 9 september jl. bent u via een statenbrief geïnformeerd over de voortgang van de 
uitvoering van dit voorstel. Ook hebben wij de toezegging gedaan voor het eind van het jaar met nieuw MKB-
beleid te komen. 
 
Essentie / samenvatting 
Het economisch beleid van de provincie Utrecht richt zich op ruimtelijke economie, internationalisering, innovatie 
en de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Deze onderdelen richten zich ook op het MKB. Het onderdeel dat in 
het beleid ontbreekt, is het ondersteunen van het brede MKB in hun bedrijfsvoering en levensvatbaarheid. In 
principe zijn dit vraagstukken waar het MKB zelf voor aan de lat staat, maar in sommige situaties kan het zinvol 
zijn dat de overheid bijspringt. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld: 
▪ de versnelling van maatschappelijke ontwikkelingen (zoals digitalisering, robotisering en open data)  
▪ financieringsvraagstukken (zoals opvolging, vroege fase signalering, financieringsaanvragen) 
▪ doorgroeimogelijkheden en -wensen (vergroten markt, internationalisering). 
In deze gevallen kan een ondersteunende, faciliterende en soms stimulerende rol van de overheid zinvol zijn.  
 
In de eerste aanzet tot een MKB beleid wordt de huidige inzet van de provincie en toekomstige mogelijkheden 
geschetst. De komende maanden zal deze eerste aanzet in samenwerking met PS uitgewerkt worden tot 
concreet beleid gericht op het MKB.  
 
De argumenten om een MKB beleid op te stellen en op basis daarvan concreet beleid te ontwikkelen voor het 
brede MKB zijn: 



 

  

 

▪ Het brede MKB vormt de meerderheid van de ondernemingen met personeel en is belangrijk voor de 
werkgelegenheid in onze regio.  

▪ Het economische en maatschappelijke belang van het brede MKB verdient een duidelijke plaats in het 
provinciale beleid. 

▪ Het brede MKB komt voor vraagstukken te staan (zoals digitalisering, financiering en 
doorgroeimogelijkheden) in een sterk en snel veranderende samenleving. In niet alle situaties zijn zij hierop 
voldoende voorbereid.  

 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Er is een duidelijke aanzet tot beleid richting het brede MKB. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 158 van de Provinciewet 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Om gericht en verantwoord beleidskeuzen te maken is het belangrijk een scherp beeld te krijgen van het MKB in 
onze regio (een soort ‘Staat van het MKB in Utrecht’). Ook is het nuttig om scherper in beeld te hebben hoe 
andere provincies hun beleid hebben gericht op het brede MKB. Op een recent landelijk overleg met provincies 
blijkt dat meerdere provincies (en het Rijk) zich deze vraag stellen. Gedacht wordt aan de volgende onderwerpen 
voor het onderzoek: 
▪ MKB in Utrecht kwantitatief goed in kaart te brengen 
▪ Inzicht hebben in de behoeften en wensen van het MKB (kwalitatief) 
▪ In kaart brengen (op hoofdlijnen) van beleid van andere provincies gericht op het brede MKB. 
 
De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
November 2018 Informeren PS (deze statenbrief met bijbehorende eerste aanzet tot een MKB-beleid) 
December 2018 Gesprek met PS over o.a. onderzoeksvragen en onderwerpen 
1e kwartaal 2019 Uitvoeren onderzoek naar wensen en behoeften brede MKB 
2e kwartaal 2019 Vaststellen provinciaal beleid gericht op het brede MKB 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
In de eerste aanzet tot een MKB beleid worden de huidige inzet van de provincie en toekomstige mogelijkheden 
geschetst. Bij de uitvoering van onze aanpak nodigen wij een aantal leden van PS uit om mee te denken over de 
vragen die in het onderzoek aan de orde gesteld kunnen worden en om onderwerpen aan te dragen. Op basis 
van de resultaten vragen wij om mee te denken over een zinvolle invulling van de provinciale rol. Dit moet dan 
uiteindelijk leiden tot een breed gedragen provinciaal beleid, gericht op het brede MKB. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


