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Onderwerp Statenbrief: Provinciale cofinanciering Healthy Urban Living Accelerator Fonds (HULAF) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Het streven om de regio Utrecht gezond, veilig, economisch vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, vraagt 
om slimme toepassingen van kennis en technologie en nieuwe vormen van innoverend ondernemerschap. Uit 
marktverkenningen

1
 is gebleken dat de financiering van innovaties in het MKB in en rondom de regio Utrecht 

knelpunten vertoont. Door een verschil in behoefte aan kapitaal bij ondernemers enerzijds en een gebrek aan 
investeringsbereidheid bij kapitaalverstrekkers anderzijds is er sprake van een financieringsgat (van tientallen 
miljoenen per jaar) waardoor het groeipotentieel van ondernemers achterblijft. Recent onderzoek door PWC

2
 

bevestigt dit beeld en laat zien dat versterking van het regionaal investeringsklimaat noodzakelijk is. Als een 
eerste stap worden nu twee revolverende fondsen ontwikkeld: Healthy Urban Living Accelerator Fonds (HULAF) 
en Life sciences proof of concept-fonds (GFF UMCU). Deze publiek-privaat gefinancierde fondsen komen samen 
onder de noemer “Healthy Urban Living Fondsen Utrecht” en worden beheerd door de EBU Holding BV (met 
Stichting EBU als enige aandeelhouder). Vanuit de provincie is € 3,1 miljoen vanuit de Reserve Cofinanciering 
gereserveerd voor publieke cofinanciering van het HULAF.  
 
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. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
HULAF 
Met het HULAF komt een breed spectrum aan financieringsmogelijkheden beschikbaar (participaties, leningen, 
hybride vorm) voor innovatieve MKB’ers die oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen op het 
gebied van Healthy Urban Living. Hierdoor wordt de economie in de provincie versterkt, wordt werkgelegenheid 
gecreëerd en wordt de ontwikkeling van (vermarktbare) producten en diensten gestimuleerd.  

                                                
1
 Financiering innovatief MKB in RIS 3-sectoren in de Noordvleugel, Rebel, december 2015 (ex ante assesment deel I) en 

Healthy Urban Living Fondsen Utrecht (concept), Erac, mei 2018 (Ex ante assesment deel II). 
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 Kansen in een topregio; Versterking van het Utrechtse ecosysteem, PWC, maart 2018. 



 

  

 

Het HULAF zal bestaan uit twee onderdelen: een proof of concept fonds voor ondersteuning en ontwikkeling van 
innovatieve producten en diensten en een participatiefonds waarmee innovatieve start ups en scale ups 
vermogen kunnen krijgen om te groeien. Voor het fonds wordt een totaal fondskapitaal van ca. € 15 miljoen 
voorzien; 50% publiek en 50% privaat kapitaal. Voor het publieke kapitaal wordt een bijdrage gevraagd vanuit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van € 5 miljoen. Voor het overige deel van het publiek 
kapitaal is een beroep gedaan op de provincie en de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Het is op dit moment 
echter onzeker of Utrecht en Amersfoort zullen bijdragen (en voor welk bedrag). Gezien het feit dat beide 
gemeenten momenteel nog in het proces van coalitieonderhandelingen zitten, is een besluit op korte termijn niet 
te verwachten. Dit terwijl er wel enige haast is geboden aangezien het onzeker is of er nog voldoende EFRO-
budget beschikbaar is als langer wordt gewacht met indienen. Omdat het een voorwaarde is van EFRO dat bij 
indiening ook de overige cofinanciering (in principe) geregeld is, is de benodigde € 3,1 miljoen gereserveerd 
vanuit de Reserve Cofinanciering. Als in een later stadium Utrecht en Amersfoort alsnog besluiten tot aanvullende 
financiering, kan daarmee de provinciale bijdrage lager worden. Van de benodigde € 3,1 miljoen wordt € 2,5 
miljoen ingezet als fondskapitaal en € 0,6 miljoen als bijdrage aan business development. Door het inzetten van 
business developers kunnen kansrijke initiatieven uit de regio worden opgewerkt tot volwaardige projecten om zo 
het regionaal potentieel te ontsluiten en het fonds optimaal in te zetten.  
Het private kapitaal zal bestaan uit additioneel aangetrokken investeringskapitaal (voorwaarde voor de 
fondsmanager bij inschrijving) en private cofinanciering door de MKB-ers zelf op projectniveau.  
 
GFF UMCU 
Met het GFF UMCU wordt financiering geboden voor kansrijke zorggerelateerde MKB-initiatieven. Hiermee wordt 
getracht de afstand tussen UMCU als kennis en onderzoeksinstelling en de buitenwereld te verkleinen. Het GFF 
UMCU zal starten met een startkapitaal van ca. € 9 miljoen. Ook voor het GFF UMCU wordt een bijdrage 
gevraagd vanuit EFRO (€ 3,5 miljoen). Het overige kapitaal zal afkomstig zijn van UMCU en aanvullende (private) 
financiering op projectniveau. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Via de Healthy Urban Living Fondsen zullen naar verwachting ruim 70 Utrechtse MKB-bedrijven financiering 
krijgen voor hun doorontwikkeling en groei. Hierdoor wordt het regionaal innovatie ecosysteem in de provincie 
Utrecht versterkt wat zal leiden tot een versterking van de economie en creatie van nieuwe werkgelegenheid.  
 
Wettelijke grondslag 

Artikel 158 Provinciewet.  
Een uiteindelijke toekenning van cofinanciering is juridisch bezien een subsidieverlening. De cofinanciering zal 
dan in dit geval in de vorm van een begrotingssubsidie worden toegekend. 
 
Financiële consequenties 

Binnen de Reserve Cofinanciering is een bedrag van € 4,1 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is exclusief de 
middelen die zijn gereserveerd voor de EBU uitvoeringsverordening (subsidieplafond € 9 mln.). Nu € 3,1 miljoen 
is gereserveerd voor het HULAF, is voor 2018 nog € 1 miljoen beschikbaar in de Reserve Cofinanciering. Hier 
komt de komende jaren nog circa  € 2,2 miljoen per jaar bij, dat in 2019 en 2020 nog is gereserveerd voor de 
uitvoering van de Strategische Agenda van de EBU.   
Eventuele kasritmeverschillen worden samen met andere mutaties meegenomen in de najaarsnota 2018. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Pas nadat de EFRO-bijdrage is toegewezen, zal de reservering via een subsidiebeschikking omgezet moeten 

worden naar een daadwerkelijke cofinanciering. Gedeputeerde Van den Berg heeft het mandaat om dit af te 

handelen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


