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| Voorwoord |
Als onderdeel van onze onderzoeken voeren we vrijwel altijd gesprekken met mensen die bij de uitvoering
betrokken zijn. Dit soort gesprekken zijn voor ons zeer waardevol, omdat ze vaak meer zeggen dan uit
documenten, zoals tussenrapportages, valt af te leiden. Ook voor dit onderzoek is dat niet anders. Wat ons opviel
tijdens de gesprekken die wij voor dit onderzoek hebben gehouden is het enthousiasme en de betrokkenheid van
de uitvoerders bij hun projecten. Naar ons idee zijn dit belangrijke ingrediënten om een project tot een succes te
maken. Het zijn namelijk de initiatiefnemers van deze projecten die werken aan een innovatief product, anderen
kennis bij willen brengen of een maatschappelijk probleem willen oplossen.
In de EBU werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samen aan het versterken van de
Utrechtse economie. De provincie Utrecht is als één van de partners in dit samenwerkingsverband betrokken en
noemt deze, voor haar nieuwe, aanpak ‘een ander manier van werken’. Een manier van werken waarbij de
provincie het niet alleen doet en waarbij ruimte wordt gelaten aan andere partijen. In dit onderzoek hebben we
onderzocht hoe de relatie tussen de provincie Utrecht en de EBU is vormgegeven en op welke wijze PS hun
kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld. Als andere partijen meer ruimte krijgen is het volgens ons
namelijk van belang om als overheid een duidelijke keuze te maken over de rol die je wilt hebben. Ook is in beeld
gebracht welk inzicht er is in de resultaten die zijn bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies. Dat
andere partijen meer ruimte krijgen wil volgens ons niet zeggen dat je als overheid niet meer hoeft te kijken naar
wat de projecten van deze andere partijen opleveren. Zo zei één van de gesprekspartners: “Wij willen graag
inzichtelijk maken waarom wij doen wat we doen en waarom financiële bijdragen aan het project effect hebben en
belangrijk zijn”.
Voor dit onderzoek heeft de Randstedelijke Rekenkamer verschillende documenten bestudeerd en zijn er
interviews gehouden bij de provincie Utrecht, de Stichting EBU en met enkele subsidieaanvragers. Wij willen alle
betrokkenen hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit onderzoek en voor de prettige en constructieve
samenwerking.
Het onderzoek is uitgevoerd door Kirsten Bijkerk MSc (onderzoeker), mr.dr. Esmeralda Vergeer (onderzoeker) en
Maarten Franken MSc (projectleider).
dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA
bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer
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| Conclusies en aanbevelingen |
De Economic Board Utrecht (EBU) is opgericht met de gedachte om de samenwerking in de regio tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te versterken. De EBU bestaat uit twee delen, de Board, met leden
vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, en de ondersteunende Stichting EBU. De provincie is
niet alleen een samenwerkingspartner in het netwerk, maar zet ook publieke middelen in. Sinds 2014 speelt de
EBU een belangrijke rol bij het door de provincie toekennen van projectsubsidies aan bedrijven en
kennisinstellingen, doordat de projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen in samenwerking of in
overleg met de EBU moeten zijn ontwikkeld.
De totstandkoming en de verdere ontwikkeling van de EBU wordt door de provincie gezien als een voorbeeld van
‘een andere manier van werken’ van de provincie. Een manier van werken die volgens de provincie past bij de
veranderingen in de samenleving. In de Begroting 2015 heeft de provincie hierover het volgende aangegeven:1
“Maatschappelijke opgaven zijn complex en de samenleving verandert snel. Partijen in die samenleving claimen
steeds vaker meer ruimte, inwoners organiseren zich (o.a. via sociale media en door zelforganisatie) en
manifesteren zich als deskundige gesprekspartners. Overheden kunnen het niet meer alleen doen. Het
bedrijfsleven, kennis- en andere maatschappelijke instellingen en inwoners zijn onze partners. Er ontstaat een
nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door nieuwe en
meer netwerken”. Hierbij is het volgens de provincie van belang om te kunnen loslaten, partners de ruimte te
geven en durven te vertrouwen op de kracht van anderen. Daarnaast is aangegeven dat het van belang is dat in
de gehele organisatie, van politiek en bestuur tot managers en medewerkers, de hiervoor vereiste competenties
voldoende aanwezig zijn. De snel veranderende maatschappelijke omgeving ontwikkelt zich volgens de provincie
naar een netwerksamenleving en dat vraagt om een overheid die mee verandert.
De ‘andere manier van werken’ van de provincie met de EBU vertoont veel gelijkenissen met de begrippen:
netwerkend werken, netwerksturing en netwerkdenken. Een belangrijk aspect hierbij is de rol die de provincie
kiest en de ruimte die het daarmee laat aan de partners in het
netwerk. Bij te weinig ruimte is er een risico dat er niks extra’s van

Reguleren

de grond komt en bij te veel ruimte is er een risico dat hetgeen
bereikt wordt te ver afstaat van de eigen ambities van de provincie.
De overheidsparticipatietrap maakt de verschillende rollen
inzichtelijk. De bovenste traptrede ‘reguleren’ gaat over wet- en
regelgeving en op basis hiervan kan de overheid handhaven en

Regisseren
Stimuleren
Faciliteren

eventuele overtredingen sanctioneren. Aan de onderkant van de
trap staat ‘loslaten’ en dit wil zeggen dat de overheid inhoudelijk

Loslaten
Overheidsparticipatietrap2

noch in het proces enige bemoeienis heeft.

De manier van werken van de provincie met de EBU is een uitdagende ontwikkeling en voor de Rekenkamer een
aanleiding hier onderzoek naar te doen. De EBU bestaat nu enkele jaren, waardoor het mogelijk is om te
onderzoeken wat er bereikt is met de verleende subsidies.

1
2

Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 5
Raad voor het openbaar bestuur (2012), Loslaten in vertrouwen, p. 67
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Het doel van het onderzoek is drieledig. Allereerst willen we inzichtelijk maken in welke context de EBU opereert,
waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de relatie tussen de provincie en de EBU. Het tweede doel is
inzichtelijk maken op welke wijze PS hun kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld. Daarnaast geven
we aan welk inzicht er is in de resultaten die zijn bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies.
Onderzoeksvragen
1.

Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU
vormgegeven?

2.

Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld?

3.

Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies?

Conclusie
Door PS is veel betrokkenheid getoond als het gaat om de EBU. PS hebben inhoudelijke en financiële kaders
gesteld, maar een expliciete keuze voor de zogenoemde andere manier van werken is niet gemaakt. De andere
manier van werken en de precieze rol van de provincie bij de EBU was bij de start onvoldoende duidelijk. Het
beeld dat PS hebben van de mogelijkheden van GS om invloed te hebben op de EBU lijkt groter dan deze
daadwerkelijk is. Vanwege de beperkte invloed van GS op de verschillende onderdelen van het
samenwerkingsverband EBU is het voor GS lastig om uitvoering te geven aan verzoeken (zoals moties) vanuit
PS.
Tussen de provincie en de EBU zijn enkele, over het algemeen duidelijke, afspraken gemaakt die passen bij de
vorm van samenwerken. De verantwoording aan PS ten aanzien van de EBU is conform afspraak afgelegd.
Veranderingen bij de Board en Stichting EBU en het grote aantal partners in het netwerk van de EBU zorgen er
echter voor dat de manier van werken met de EBU niet altijd kenbaar en voorspelbaar is.
Met behulp van provinciale subsidies zijn verschillende soorten activiteiten uitgevoerd. De provincie heeft
voldoende inzicht in de mate waarin deze activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Inzicht in de bereikte
resultaten in de vorm van output en outcome (economische effecten, zoals werkgelegenheid) is daarentegen
beperkt. Op projectniveau is meer inzicht, in met name de output, mogelijk. Een volledig inzicht in de bereikte
economische effecten van de gesubsidieerde projecten is onrealistisch om te verwachten, omdat een causaal
verband tussen de uitgevoerde activiteiten en bereikte economische effecten lastig aantoonbaar is.
Hieronder volgen een toelichting op de conclusie en de aanbevelingen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt
naar de drie onderzoeksvragen.
Toelichting
EBU en omgeving
1)

Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU
vormgegeven?


Criterium 1: De provincie en de EBU hebben duidelijke afspraken gemaakt over de onderlinge
samenwerking.

Relatie EBU en provincie
Hoewel de provincie formeel geen eigenaar is van de EBU (zowel Board als Stichting EBU), voelt de provincie in
informele zin wel eigenaarschap. Namens de provincie is de gedeputeerde Economie lid van de Board. De relatie
tussen de provincie en de Stichting EBU is formeel een subsidierelatie. Formele afspraken tussen de provincie en
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de EBU gaan dan ook vooral hierover. De exploitatie van de Stichting EBU bedraagt circa € 1,5 miljoen per jaar.
Deze exploitatie wordt vooral gedekt door subsidies vanuit overheden, sinds 2016 komt ook een deel van
kennisinstellingen. De provincie draagt jaarlijks € 300.000 bij aan de exploitatie van de stichting. Hiernaast draagt
de provincie in natura bij doordat er medewerkers van de provincie volledig of gedeeltelijk bij de Stichting EBU
zijn gedetacheerd (eerder drie FTE, vanaf 2018 twee FTE). De detachering van de medewerkers is door de
provincie en de EBU niet schriftelijk vastgelegd. Deze vindt plaats op basis van mondelinge afspraken die jaarlijks
worden herzien. Dat de afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd maakt deze afspraken kwetsbaar.
De Board en de stichting zijn geen verbonden partij van de provincie en de provincie heeft geen bestuurlijk belang
in de vorm van een formele invloed in de stichting. De provincie heeft ook geen financieel belang in de stichting.
Daarnaast levert de provincie slechts één van de circa dertig boardleden en subsidieert zij een vijfde van het
exploitatiebedrag van de Stichting EBU.
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Naast het boardlidmaatschap en de exploitatiesubsidie is de provincie betrokken bij sommige projecten van de
EBU. Een belangrijk instrument hierbij is de subsidie die de provincie beschikbaar stelt voor financiering van
initiatieven die in samenwerking of in overleg met de EBU zijn ontwikkeld en bijdragen aan de doelen van de
Strategische agenda 2013-2020. De subsidie is vastgelegd in de Uitvoeringsverordening EBU. De provincie en de
EBU werken samen bij het verstrekken van deze subsidie. Voor de subsidieaanvragen doet de provincie zelf
geen uitgebreide inhoudelijke toets, zij neemt hierbij het inhoudelijke oordeel van de EBU over. Wel doet de
provincie zelf een financiële en juridische toets, met name op het gebied van staatssteun.
EBU doelen en activiteiten
De EBU is opgericht op 31 oktober 2012, mede op initiatief van de provincie Utrecht, om de samenwerking in de
regio tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (de triple helix) te versterken. De EBU heeft in mei 2013
de Strategische agenda 2013-2020 ‘Stepping Stones’ vastgesteld. Doel van de EBU is de Utrechtse economie te
versterken door maatschappelijke uitdagingen om te zetten in economische kansen. De EBU heeft drie thema’s
met marktkansen geïdentificeerd; gezond leven, groene economie en diensteninnovatie (ook wel het thema ‘Slim’
genoemd). Healthy Urban Living, gezond stedelijk leven, is het centrale thema in de regio en een paraplu boven
de EBU-hoofddomeinen Groen, Gezond en Slim. De EBU ziet haar bredere rol in het versterken van het
regionaal-economische ecosysteem. De inhoudelijke beoordeling voor het verstrekken van de provinciale
subsidie is slechts een deel van het werk van de Stichting EBU. Domeinmanagers van de Stichting EBU werken
aan het ondersteunen van initiatieven, daarnaast wordt er door de Stichting EBU economisch onderzoek gedaan
en wordt met name via Get Connected bijeenkomsten het EBU-netwerk onderhouden en uitgebreid.
Rol PS
2)

Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld?


Criterium 2: De keuze voor de manier van werken met de EBU is expliciet door PS gemaakt.



Criterium 3: PS hebben inhoudelijke en financiële kaders gesteld.



Criterium 4: PS hebben vooraf aangegeven hoe, wanneer en waarover zij geïnformeerd willen worden.



Criterium 5: De verantwoording door GS is conform afspraak afgelegd, zo niet dan is dit aan de orde
gesteld.



Criterium 6: De manier van werken met de EBU is transparant, kenbaar en voorspelbaar.

Expliciete keuze
PS hebben in de beginperiode van de EBU twee besluiten genomen met betrekking tot de betrokkenheid van de
provincie bij de EBU. In beide statenvoorstellen is niet expliciet opgenomen dat de EBU los staat van de provincie
en ook niet wat de precieze rol van de provincie hierin zal zijn. Hierdoor hebben PS geen expliciete keuze kunnen
maken over de manier van werken met de EBU. De andere manier van werken en de precieze rol van de
provincie bij de EBU was bij de start onvoldoende duidelijk.
Aanbeveling 1
Vraag GS bij beleidsterreinen waar de andere manier van werken ook wordt voorgesteld om duidelijk aan te
geven wat dit betekent voor mogelijke rollen van de provincie (zowel voor PS als GS) en maak een expliciete
keuze voor een bepaalde rol.
Kaders bij besluitvorming
Bij de besluitvorming zijn door PS inhoudelijke en financiële kaders gesteld. Over de inhoudelijke kaders (met
name over de concreetheid ervan) is een discussie gevoerd. Bij beide besluiten werd een motie aangenomen,
waarin voor een bepaald onderwerp extra aandacht werd gevraagd. Bij het eerste besluit betrof dit een motie van
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de SP waarin GS worden opgeroepen om bij het opstellen van de economische agenda (de Strategische agenda
van de EBU) in het bijzonder aandacht te hebben voor de werkgelegenheid voor lager opgeleiden, behoud van de
Utrechtse maakindustrie en vergroting van de slagkracht van het MKB. Bij het tweede besluit werd een motie van
de PvdA aangenomen die GS opdraagt de regionale werkgelegenheid als maatschappelijke uitdaging mee te
nemen binnen de richtlijnen die aan de EBU worden meegegeven.
Uitvoeringsverordening EBU
Na het stellen van de kaders door PS hebben GS
Stimuleren kenniseconomie en innovatie

de Uitvoeringsverordening EBU vastgesteld. In de
uitvoeringsverordening staat dat subsidie kan
worden verstrekt voor een programma of project

Bijdragen aan:

dat in samenwerking of in overleg met de EBU is
ontwikkeld en bijdraagt aan de realisatie van de

Gezond

Groene

Diensten-

doelstellingen van de Strategische agenda EBU,

leven

economie

innovatie

namelijk Gezond leven, Groene economie en
Diensteninnovatie en slimme toepassing van
technologie. Daarnaast moet het programma of

Met beoogd economisch effect:

project voldoen aan de voorwaarde dat het een
economisch effect heeft in de provincie Utrecht
doordat het onder meer leidt tot meer

meer werk-

meer private

versterking

gelegenheid

investeringen

concurrentiepositie

werkgelegenheid, meer private investeringen en/of
tot versterking van de (internationale)

concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen. De subsidie die de provincie via de Uitvoeringsverordening
EBU verstrekt is dus een economische subsidie, waaraan ook de voorwaarde is gesteld dat deze moet voldoen
aan de EBU doelstellingen. Hoe goed een maatschappelijk initiatief ook is en hoe goed het ook past binnen de
Strategische agenda, als er geen realistische verwachting is voor een economisch effect dan zou het in principe
dus geen subsidie kunnen ontvangen.
Latere kaders en wensen
In de jaren na de besluitvorming zijn regelmatig onderwerpen, waar de EBU aandacht aan zou kunnen besteden,
besproken in Staten- of commissievergaderingen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de bespreking van een
begroting, coalitieakkoord of kadernota. Bij deze besprekingen zijn meerdere moties ingediend waarin de EBU is
genoemd. Ook komt de EBU voor in (door PS vastgestelde) (beleids-)documenten van de provincie, zoals in de
begrotingen. In de verschillende begrotingen wordt de EBU genoemd bij een groot aantal verschillende
onderwerpen.
GS zijn daarmee regelmatig door PS gevraagd om de EBU bij verschillende onderwerpen te betrekken. In de
uitvoeringsverordening is echter alleen het economische stimuleringsbeleid expliciet verwerkt. Zo is bijvoorbeeld
de positie van (V)MBO’ers, die in eerder genoemde beleidsdocumenten tweemaal voorkomt, niet zichtbaar in de
uitvoeringsverordening. GS kunnen, buiten de uitvoeringsverordening, er nauwelijks voor zorgen dat de EBU aan
deze onderwerpen meer aandacht besteedt. De ambtelijke organisatie heeft aan de Rekenkamer aangegeven dat
de sturingsmogelijkheden van de provincie bij de Stichting EBU beperkt zijn. Zij geeft ook aan dat de provincie
geen directe invloed heeft op de keuzes die de EBU maakt. Het is inherent aan het huidige model. De provincie
kan de EBU geen opdrachten geven. De gedeputeerde kan door PS aangenomen moties in de Board aan de
orde stellen of dit aan de Stichting EBU vragen, maar het is uiteindelijk aan de EBU zelf om te bepalen of ze wel
of niet iets met een motie van PS doen.
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Verantwoording
In het tweede PS-besluit over de EBU zijn twee vormen van verantwoording genoemd. Allereerst zou eind 2016
een herijking plaatsvinden van de Strategische agenda van de EBU op basis van behaalde resultaten en de
maatschappelijk-economische ontwikkeling. Ten tweede zou tussentijds jaarlijks via een statenbrief
verantwoording plaatsvinden over de voortgang. Deze jaarlijkse verantwoording vindt plaats door middel van een
voortgangsrapportage die PS en GS in 2014, 2015 en 2016 hebben ontvangen van de EBU. Hierin ligt de focus
op wat de EBU heeft bereikt in het afgelopen jaar. In november 2015, 2016 en 2017 is voor PS een
informatiebijeenkomst georganiseerd waarin statenleden werden geïnformeerd over deze voortgangsrapportage
door de directieleden van de EBU. Deze presentaties waren buiten de officiële commissievergaderingen om; er
zijn geen notulen van deze bijeenkomsten. Ook zijn de voortgangsrapportages niet opgenomen in de officiële
stateninformatie. De voor eind 2016 beoogde herijking vindt plaats door middel van een midterm review,
uitgevoerd door de EBU. Op moment van schrijven (maart 2018) is de EBU hiermee bezig.
Naast deze verantwoording zijn er in de afgelopen jaren door GS meerdere statenbrieven over de EBU naar PS
gestuurd. Deze statenbrieven hadden met name betrekking op de vaststelling, uitbreiding of aanpassing van de
Uitvoeringsverordening EBU. Een meerderheid van deze statenbrieven is ter bespreking geagendeerd in een
commissievergadering. Verder staat er vanaf 2015 in de begroting en jaarstukken bij de informatie over de EBU
ook een indicator ‘innovatie’, deze gaat over de multiplier op innovatieprojecten van de EBU. Deze indicator heeft
een streefwaarde van 3, wat wil zeggen dat de bedoeling is dat de provinciale bijdrage minimaal verdrievoudigd
wordt door het uitlokken van directe private investeringen. Opvallend is dat in de Uitvoeringsverordening EBU
staat dat een subsidie kan worden geweigerd voor zover de subsidie aan een project of programma meer dan
33,3% van de totale project of programmakosten zou bedragen. In principe wordt hiermee de indicator van de
begroting altijd gehaald. Volgens de Jaarstukken 2015 en 2016 zou de realisatie in 2014 een multiplier van 4 zijn
en in 2015 en 2016 zou de werkelijke waarde met 3 gelijk zijn aan de streefwaarde.
Transparantie, kenbaarheid en voorspelbaarheid
De EBU staat los van de provincie waardoor transparantie, kenbaarheid en voorspelbaarheid belangrijk zijn om er
voor te zorgen dat de manier van werken van de provincie met de EBU geen ‘black box’ is. Voor kenbaarheid zal
de provincie inzicht moeten hebben in het netwerk en hoe de partners opereren. Verschillende ontwikkelingen bij
de EBU zorgen echter voor verminderde kenbaarheid en voorspelbaarheid. Zo begon de Uitvoeringsverordening
EBU met één regeling en is deze steeds verder uitgebreid. Deze uitbreidingen passen in principe binnen de
Strategische agenda van de EBU, maar hebben bijvoorbeeld wel verschillende doelgroepen en eigen
subsidiecriteria, subsidiabele kosten en weigeringsgronden. De uitvoeringsverordening is aangepast, omdat daar
volgens de EBU behoefte aan was bij de doelgroep. Daarnaast is de inrichting van de Board de afgelopen jaren
gewijzigd. Verder is de structuur van de Stichting EBU aan het veranderen. De EBU geeft aan dat er steeds meer
druk op haar komt om elementen van een ontwikkelingsmaatschappij op zich te nemen. Hierdoor zullen er
beslissingen moeten worden genomen over de toekomst van de EBU, in het eerdergenoemde midterm review wil
de EBU hierop vooruit kijken.
Aanbeveling 2
Heroriënteer je op de rol van de provincie bij de EBU en neem hier de veranderingen bij de EBU in mee. Vraag
GS hiervoor een uitwerking te maken van wat dit betekent voor mogelijke rollen van de provincie bij de EBU
(zowel voor PS als GS) en maak een expliciete keuze voor een bepaalde rol.
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Inzicht in resultaten EBU
3.

Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies?


Criterium 7: Beoogde activiteiten en resultaten zijn inzichtelijk gemaakt



Criterium 8: De bereikte resultaten sluiten aan op de doelen van de provincie en de EBU.

Middelen
In de periode 2014-2016 heeft de provincie in
totaal € 12,3 miljoen uitgegeven, waarvan
€ 10,2 miljoen in de vorm van projectsubsidies
naar bedrijven en kennisinstellingen is
gegaan. De provinciale bijdrage aan de
Stichting EBU bedroeg € 1,8 miljoen
(€ 900.000 aan structurele subsidies,
€ 141.000 aan een incidentele projectsubsidie
en circa € 750.000 aan kosten voor
gedetacheerd personeel). De provinciale
uitvoeringskosten bedroegen in deze periode circa € 330.000. De kleinste subsidie die in de periode 2014-2016 is
verstrekt bedraagt € 1.688, terwijl de grootste subsidie € 1.360.000 bedraagt.
Werking subsidies in opzet
Aanvragers van projectsubsidies moeten de te verwachten activiteiten, output en outcome van hun project op het
aanvraagformulier invullen. Hiermee moet de werking van de subsidies in opzet duidelijk worden. In te zetten
middelen, uit te voeren activiteiten en te behalen output kunnen sterk verschillen tussen de subsidies. De
outcome zou daarentegen gelijk moeten zijn. Namelijk meer werkgelegenheid, meer private investeringen en/of
versterking van de (internationale) concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen. De Rekenkamer verstaat
onder resultaat de behaalde output en outcome. Zie Kader 1 op p. 46 voor een voorbeeld van het verschil in
werking tussen subsidies.

Middelen

Projectactiviteiten

Doelen

Economische effecten

(output)

(outcome)

resultaten

Projectactiviteiten
Uit de analyse van de subsidiedossiers blijkt dat de uitgevoerde activiteiten van door de provincie gesubsidieerde
projecten heel divers zijn. De voornaamste manier voor de provincie om inzicht te krijgen in de uitgevoerde
activiteiten zijn de tussen- en eindrapportages die de subsidieontvangers opstellen. Uit de analyse van de
aanwezige rapportages blijkt dat de uitgevoerde activiteiten in de tussen- en eindrapportages voldoende
inzichtelijk gemaakt worden. De Stichting EBU verkrijgt daarnaast inzicht in de uitgevoerde projectactiviteiten door
gesprekken met aanvragers gedurende de uitvoering van hun project. Overigens bleek uit de analyse ook dat
rapportages niet altijd aanwezig waren in de subsidiedossiers, terwijl deze er wel zouden moeten zijn. Van in
ieder geval vijf van de in totaal 37 projecten ontbrak de tussenrapportage en van in ieder geval één project
ontbrak de eindrapportage.
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Doelen en effecten
De tussen- en eindrapportages van de subsidieontvangers geven niet altijd inzicht in de gerealiseerde output. Er
wordt vaker gerapporteerd over doelstellingen die meer neigen naar activiteiten dan over outputdoelstellingen.
Het (volledig) uitvoeren van de voorgenomen activiteiten en het bereiken van de doelen blijkt, met name vanwege
de afhankelijkheid van andere partijen, niet altijd eenvoudig. Dit is niet uniek voor de EBU en is in zekere zin ook
inherent aan innovatie.
De tussen- en eindrapportages over de subsidies geven nauwelijks inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde
economische effecten en al helemaal niet in de specificaties, waarnaar met moties is gevraagd, zoals het aantal
arbeidsplaatsen voor (V)MBO’ers. In hoeverre de bereikte resultaten aansluiten op de doelen van de provincie en
de doelen van de EBU is lastig te zeggen, omdat er nauwelijks inzicht is in de outcome van de subsidies. Gezien
de aard van de subsidieregeling is het echter ook onrealistisch om hierin een volledig inzicht te verwachten.
Gesubsidieerde activiteiten hebben vaak alleen indirect invloed op de economische effecten. Het verbeteren van
randvoorwaarden, zoals het met trainingen ondersteunen van startende ondernemers, is hiervan een voorbeeld.
Vaak moeten er veel tussenstappen gezet worden voordat een economisch effect wordt bereikt. Er kunnen dan
veel andere externe factoren zijn die het lastig maken om het effect van de activiteit te isoleren van andere
effecten. Los hiervan zijn de gesubsidieerde activiteiten heel divers en hebben ze een verschillende werking. Dit
vraagt om afzonderlijke evaluaties die veel tijd en geld kosten en veelal niet in verhouding zullen staan tot de
omvang van de verstrekte subsidie.
Dit wil niet zeggen dat er helemaal niks mogelijk is en dat evalueren achterwege kan blijven. Op projectniveau
kan door middel van evaluaties nog steeds zo goed mogelijk geprobeerd worden om iets te leren over de werking
van de gesubsidieerde activiteiten. Wellicht dat het exacte aantal met de subsidie gerealiseerde banen niet
duidelijk wordt, maar het kan wel aanknopingspunten bieden voor het verbeteren van de activiteiten. Een
evaluatie zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat trainingen worden aangepast.
De keuzes van de EBU om voor bepaalde projecten te kiezen worden niet gemaakt op basis van bewezen beleid.
Ook dit wil echter niet zeggen dat de subsidies niet zouden werken. De Uitvoeringsverordening EBU en het
(laten) aanpassen ervan geeft de EBU ruimte om gericht projecten te scouten en selecteren. Projecten worden
aangedragen bij de EBU of door domeinmanagers van de EBU zelf opgestart. Vanwege de grote hoeveelheid
(potentiële) projecten moet geprioriteerd worden welke projecten wel en niet opgepakt worden. In dit
afwegingsproces speelt de kennis en ervaring van de medewerkers van de Stichting EBU een belangrijke rol. Zie
Kader 7 op p. 62 voor een verdere toelichting op de rol van de EBU bij het scouten en selecteren van projecten.
Aanbeveling 3
Zoek samen met GS naar een manier om een zo goed mogelijk oordeel te kunnen vormen over de
werkzaamheden die de EBU uitvoert en de keuzes die de EBU maakt. Accepteer daarbij dat een causaal verband
tussen de activiteiten en de bereikte economische effecten voor deze subsidies lastig aantoonbaar is.
Aanbeveling 4
Vraag GS ervoor te zorgen dat er meer evaluaties op projectniveau worden uitgevoerd, zodat geleerd kan worden
over de werking van de gesubsidieerde activiteiten.
Op basis van de verdeling van middelen kan gesteld worden dat de subsidiebedragen niet gelijk over de thema’s
Groen, Gezond en Slim zijn verdeeld. Hoewel het om een globale inschatting van de verdeling gaat, valt op dat
het aandeel van de middelen voor het thema ‘Groen’ relatief gezien klein is.
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Slim

Gezond

Groen

Voortgangsrapportages
De Stichting EBU stelt sinds 2014 jaarlijks een voortgangsrapportage op waarin de stand van zaken wordt
gegeven van initiatieven waar de EBU bij betrokken is. Het betreffen uitgebreide documenten waarin veel
informatie wordt gegeven. De genoemde projecten en bijbehorende activiteiten worden per domein duidelijk
beschreven. Hiermee is duidelijk wat de projecten inhouden. De voortgangsrapportages over de jaren 2014, 2015
en 2016 geven echter niet altijd een goed inzicht in de uitgevoerde activiteiten en daadwerkelijk behaalde
resultaten. Wat een project zou moeten opleveren en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd wordt in deze
rapportages namelijk niet altijd duidelijk uit elkaar gehouden. In 2017 is hier verandering in gekomen. In de
‘Terugblik – Vooruitblik 2017-2018’, de opvolger van de voortgangsrapportage, is een beter onderscheid gemaakt
in wat een project zou moeten opleveren en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd. Er is echter niet aangegeven
wat de geschatte ’secundair uitgelokte investeringen’ per project zijn. Ook is er in tegenstelling tot de
voortgangsrapportages over de jaren 2014-2016 geen overzicht gegeven van gefinancierde initiatieven van
eerdere jaren. Op een aantal plekken is slechts kort aangegeven hoe het staat met enkele eerder gefinancierde
projecten.
De bevindingen bij onderdelen van de drie onderzoeksvragen geven de Rekenkamer tot slot aanleiding tot de
volgende verbeterpunten:
Aanbeveling 5, bevat drie verbeterpunten:
a.

Vraag GS de afspraken rondom de detachering van provinciemedewerkers bij de Stichting EBU schriftelijk
vast te leggen.

b.

Vraag de griffie de voortgangsrapportages van de EBU op te nemen in de officiële stateninformatie.

c.

Vraag GS ervoor te zorgen dat de tussen- en eindrapportages tijdig worden toegevoegd aan de betreffende
subsidiedossiers.
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| Reactie Gedeputeerde Staten |

13

14

| Nawoord Rekenkamer |
De Rekenkamer dankt GS voor hun reactie. Wij zijn verheugd dat het college de conclusies en aanbevelingen in
grote mate herkennen. De reactie van GS geeft aanleiding tot het maken van een enkele opmerking.
GS geven in hun reactie aan dat voor de oprichting van de EBU er nauwelijks sprake was van een economisch
ecosysteem en dat de EBU niet alleen via subsidies van de provincie heeft gewerkt aan dit ecosysteem, maar
ook via een groot aantal andere activiteiten. GS zijn van mening dat deze punten onvoldoende in het rapport tot
uitdrukking komen. Bij de beschrijving van de EBU in Hoofdstuk 1 komen deze punten aan de orde, maar de
genoemde punten zijn in het onderzoek verder niet specifiek uitgediept. We begrijpen dat GS dit graag hadden
gezien, maar we hebben in onze afbakening een andere keuze gemaakt. Vooral vanwege het aandeel van de
provinciale middelen voor de EBU dat aan de projectsubsidies wordt besteed is er voor gekozen om in het
onderzoek met name hier naar te kijken. Omdat het onderdeel ‘scouten van projecten’ als één van de
werkzaamheden van de Stichting EBU verband houdt met de projectsubsidies is dit onderdeel als case nader
bekeken.
De behandeling van het rapport in PS zien we met belangstelling tegemoet.
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| Inleiding |
Aanleiding en achtergrond
De Economic Board Utrecht (EBU) is opgericht met de gedachte om de samenwerking in de regio tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te versterken.3 De EBU bestaat uit twee delen, de Board, met leden
vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, en de ondersteunende Stichting EBU. De provincie
Utrecht is géén (gedeeltelijk) eigenaar van de EBU. De EBU is ook géén zogenoemde ‘verbonden partij’ van de
provincie, maar de provincie is wel op meerdere manieren met de EBU verbonden. Zo krijgt de Stichting EBU een
structurele subsidie van de provincie en kunnen bedrijven en kennisinstellingen subsidie van de provincie krijgen
voor een project dat in samenwerking of in overleg met de EBU is ontwikkeld. Daarnaast is de gedeputeerde
Economie één van de boardleden.4
De totstandkoming en de verdere ontwikkeling van de EBU wordt door de provincie gezien als een voorbeeld van
‘een andere manier van werken’ van de provincie.5 Een manier van werken die volgens de provincie past bij de
veranderingen in de samenleving. De provincie geeft hierover het volgende aan: 6 “Maatschappelijke opgaven zijn
complex en de samenleving verandert snel. Partijen in die samenleving claimen steeds vaker meer ruimte,
inwoners organiseren zich (o.a. via sociale media en door zelforganisatie) en manifesteren zich als deskundige
gesprekspartners. Overheden kunnen het niet meer alleen doen. Het bedrijfsleven, kennis- en andere
maatschappelijke instellingen en inwoners zijn onze partners. Er ontstaat een nieuwe balans tussen overheid,
maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door nieuwe en meer netwerken”. Hierbij is het
volgens de provincie van belang om te kunnen loslaten, partners de ruimte te geven en durven te vertrouwen op
de kracht van anderen. Daarnaast is aangegeven dat het van belang is dat in de gehele organisatie, van politiek
en bestuur tot managers en medewerkers, de hiervoor vereiste competenties voldoende aanwezig zijn.7 De snel
veranderende maatschappelijke omgeving ontwikkelt zich volgens de provincie naar een netwerksamenleving en
dat vraagt om een overheid die mee verandert.8
Een logisch gevolg van werken in netwerken, zoals de provincie met de EBU doet, is dat je als partner in het
netwerk een minder directe invloed hebt in hetgeen besloten wordt dan wanneer je het zelf zou doen. Op zichzelf
hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn. Wel is het zo dat een overheid andere belangen kan
vertegenwoordigen en andere ambities kan hebben dan andere, bijvoorbeeld commerciële, partners in het
netwerk waarmee wordt samengewerkt. Een belangrijk aspect binnen de andere manier van werken van de
provincie is de democratische legitimiteit9. Hierbij gaat het met name om de wijze waarop Provinciale Staten (PS)
invulling (kunnen) geven aan hun kaderstellende en controlerende rol. De provincie is namelijk niet alleen een
3

Provincie Utrecht (2013), Jaarrekening 2012, p. 52
Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016; Provincie Utrecht (2016), Overzicht verleende subsidies, p. 6 &
Economic Board Utrecht (2017), www.economicboardutrecht.nl
5
Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 8
6
Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 5
7
Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 5
8
Provincie Utrecht (2017), begroting.provincie-utrecht.nl
9
Het beginsel democratische legitimiteit omvat drie eisen: 1) de eis van algemeen (actief en passief) kiesrecht: burgers moeten
invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen; 2) de eis van democratische sturing:
vertegenwoordigende lichamen moeten richting kunnen geven aan het overheidsoptreden; en 3) de eis van democratische
verantwoording: de vertegenwoordigende lichamen moeten in staat zijn om achteraf het overheidsoptreden te kunnen
controleren. Bron: Bovens en Scheltema (1999), Rechtsstatelijke redeneerpatronen, pp. 141-142 & Raad voor het openbaar
bestuur (2015), Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, p.7
4
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samenwerkingspartner in het netwerk, maar zet ook publieke middelen in. Sinds 2014 speelt de EBU een
belangrijke rol bij het door de provincie toekennen van projectsubsidies aan bedrijven en kennisinstellingen,
doordat de projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen in samenwerking of in overleg met de EBU
moeten zijn ontwikkeld. Projecten die in samenwerking of in overleg met de EBU tot stand komen dienen bij te
dragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Een kleiner deel van de middelen van de provincie gaat
rechtstreeks in de vorm van een structurele subsidie naar de Stichting EBU, die daarmee verschillende
activiteiten onderneemt zoals het scouten en ondersteunen van schaalbare initiatieven, ondersteunen van het Get
Connected netwerk en het doen van onderzoek.10 Ook is er personeel van de provincie bij de Stichting EBU
gedetacheerd.11 In paragraaf 1.2 is dieper ingegaan op de relatie tussen de provincie en de Stichting EBU.
De manier van werken van de provincie met de EBU is een uitdagende ontwikkeling en voor de Rekenkamer een
aanleiding hier onderzoek naar te doen. De EBU bestaat nu enkele jaren, waardoor het mogelijk is om te
onderzoeken wat er bereikt is met de verleende subsidies.
In de Programmaraad is twee keer gesproken over een rekenkameronderzoek naar de EBU. Door de Utrechtse
programmaraadsleden is eind 2015 aangegeven dat er brede interesse is van PS voor het onderwerp, maar dat
een onderzoek in 2016 wellicht te vroeg zou komen.12 Bij de tweede bespreking eind 2016 heeft de Utrechtse
delegatie positief gereageerd op het onderzoeksonderwerp EBU. Als kanttekening is meegegeven dat de EBU
relatief nieuw is en dat het goed zou zijn om bij de EBU na te gaan of zij ook open staan voor een
rekenkameronderzoek.13 De Rekenkamer heeft een gesprek gevoerd met de directie van de Stichting EBU. De
directie van de EBU heeft aangegeven een rekenkameronderzoek nuttig te vinden.

Probleemstelling en onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek is drieledig. Allereerst willen we inzichtelijk maken in welke context de EBU opereert,
waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de relatie tussen de provincie en de EBU. Het tweede doel is
inzichtelijk maken op welke wijze PS hun kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld. Daarnaast geven
we aan welk inzicht er is in de resultaten die zijn bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies.
Onderzoeksvragen:
1.

Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU
vormgegeven?

2.

Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld?

3.

Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies?

De uitwerking van de onderzoeksvragen en de wijze waarop deze beantwoord worden, komen aan bod in de
paragraaf ‘werkwijze’.
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Economic Board Utrecht (2017), Begroting supportorganisatie Economic Board Utrecht (EBU) 2017
Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 21 september 2017
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Programmaraad (2015), Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 8 oktober 2015
13
Programmaraad (2016), Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 3 november 2016
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Afbakening
Het onderzoek richt zich op de EBU en concentreert zich daarbij vooral op de volgende twee aspecten:
1)

Resultaten van de subsidies van de provincie (doeltreffendheid). Het gaat hier om de activiteiten van de
Stichting EBU en de projecten van bedrijven en kennisinstellingen die in samenwerking of in overleg met de
EBU zijn ontwikkeld. Het betreffen projecten en activiteiten waaraan in de periode 2014 t/m 2016 door de
provincie subsidie is toegekend.

2)

De wijze waarop de provincie, betrokken bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden vorm hebben
gegeven aan de EBU. Hierbij gaat het vooral om de wijze waarop de provincie invulling heeft gegeven aan
haar relatie met de EBU, zoals de invulling die gegeven is aan de andere manier van werken met de EBU.
Ook de rol van PS bij de andere manier van werken van de provincie met de EBU valt hieronder. De relatie
tussen de EBU en andere betrokken partijen (gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen) wordt meer op
hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt.

De provincie is geen (gedeeltelijk) eigenaar van EBU en daarom ligt de nadruk op wat de EBU voor of in
samenwerking met de provincie doet en niet zozeer op de vraag hoe doelmatig de EBU dit als organisatie doet.
De wijze waarop de Board functioneert en de bedrijfsprocessen van de Stichting EBU zijn dus niet onderzocht.
Relevante informatie hierover die we gedurende het onderzoek signaleren is echter wel in ons onderzoek
meegenomen. Daarnaast richt dit onderzoek zich ook niet op de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies.
Eventuele onregelmatigheden die we gedurende het onderzoek zijn tegengekomen worden daarentegen wel
gemeld.

Werkwijze
Deze paragraaf bevat een uitwerking van de drie onderzoeksvragen en beschrijft op welke wijze de
beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden.
Vraag 1: Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU
vormgegeven?
Het onderzoek start met een beschrijving op hoofdlijnen van de ontstaansgeschiedenis van de EBU en de wijze
waarop het is georganiseerd. Tevens wordt de omgeving beschreven waarbinnen de EBU opereert. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de relaties die de EBU heeft met de andere betrokken partijen. De nadruk ligt hierbij op de
relatie tussen de provincie en de EBU. Deze eerste stap is van belang om scherp te krijgen welke taken en
verantwoordelijkheden bij de provincie liggen en welke bij andere partijen (met name de EBU) liggen. Indien een
taak niet door de provincie wordt uitgevoerd kan het voor de provincie moeilijker zijn om hier zicht op te krijgen en
om hier invloed op uit te oefenen.
Een ander aspect wat bij deze vraag aan de orde komt zijn de doelen en activiteiten van de EBU. Duidelijk moet
zijn welke activiteiten de Stichting EBU uitvoert en de doelen die de EBU daarmee nastreeft.
Voor de beantwoording van deze vraag is in de eerste plaats gebruik gemaakt van beleidsdocumenten (zoals de
Strategische agenda van de EBU), verantwoordingsinformatie van de EBU, de subsidiebeschikkingen aan de
Stichting EBU, e.d. Daarnaast zijn aanvullende interviews gehouden met medewerkers van de provincie en de
Stichting EBU.
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Vraag 2: Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld?
Dit onderdeel van het onderzoek gaat dieper in op de rol die PS hebben gespeeld bij de totstandkoming en
ontwikkeling van de EBU. Bij de beantwoording van deze vraag is in de eerste plaats gekeken naar het beleid van
de provincie. Nagegaan is in hoeverre de doelen van de provincie overeenkomen, al dan niet afwijken, van de
doelen die de EBU nastreeft. Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat de provincie de manier waarop zij werkt
met de EBU ziet als een voorbeeld van een andere manier van werken. Een manier van werken waarbij meer aan
de samenleving wordt overgelaten door in netwerken samen te werken. Dit onderdeel moet duidelijk maken op
welke manier PS betrokken waren bij de keuzes hierover (kaderstellende rol). We zijn bij deze vraag ook
nagegaan welke verantwoordingsinformatie PS hebben ontvangen en of deze informatie voldoet aan de eisen die
PS hieraan gesteld hebben (controlerende rol).
Deze vraag is beantwoord door middel van een documentenanalyse. Belangrijke documenten zijn de
beleidsdocumenten, verantwoordingsinformatie, statenstukken, e.d.
Vraag 3: Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies?
Voor dit deel van het onderzoek is een overzicht opgesteld van de beschikbare verantwoordingsinformatie over
de subsidies. Daarbij is nagegaan wat de status is van de projecten en activiteiten die subsidie hebben
ontvangen. Het gaat hier zowel om de projectsubsidies voor de bedrijven en kennisinstellingen als om de
structurele subsidie voor de Stichting EBU. Duidelijk is geworden in hoeverre er inzicht is in de uitgevoerde
activiteiten en bereikte resultaten van de projecten. Bij deze vraag is ook nagegaan welke middelen vanuit de
provincie naar de Stichting EBU en naar projecten van bedrijven en kennisinstellingen zijn gegaan. Ook de
provinciale uitvoeringskosten zijn zo goed mogelijk in beeld gebracht.
In casestudies zijn de bereikte resultaten van projecten en activiteiten uitgediept. Hierbij is rekening gehouden
met het feit dat de eerste subsidies in 2014 zijn verleend en dat de resultaten mogelijk nog niet volledig bereikt
zijn, omdat daarvoor meer tijd nodig is.
Bij de beantwoording vormde een documentenanalyse het startpunt. Belangrijke documenten zijn de
verantwoordingsinformatie, subsidiebeschikkingen en vaststellingen, statenstukken, e.d. Aanvullend op de
documentenanalyse zijn interviews gehouden met subsidieontvangers. Daarnaast zijn ook interviews gehouden
met medewerkers van de provincie en de Stichting EBU als de documentenanalyse daar aanleiding toe gaf.

Beoordelingskader
Om tot bevindingen te kunnen komen is een beoordelingskader gehanteerd. Hierbij is rekening gehouden met de
‘andere manier van werken’ van de provincie met de EBU. Het idee van werken in een netwerk is dat de provincie
meer bereikt door samen te werken. Een belangrijk aspect hierbinnen is de rol die de provincie kiest en de ruimte
die het daarmee laat aan de partners in het netwerk. Bij te weinig ruimte is er een risico dat er niks extra’s van de
grond komt en bij te veel ruimte is er een risico dat hetgeen bereikt wordt te ver afstaat van de eigen ambities van
de provincie. De overheidsparticipatietrap van de Raad voor het openbaar bestuur maakt de verschillende rollen
inzichtelijk, zie Figuur 1.
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Reguleren
Regisseren
Stimuleren
Faciliteren
Loslaten
Figuur 1

Overheidsparticipatietrap14

De bovenste traptrede ‘reguleren’ gaat over wet- en regelgeving en op basis hiervan kan de overheid handhaven
en eventuele overtredingen sanctioneren. Aan de onderkant van de trap staat ‘loslaten’ en dit wil zeggen dat de
overheid inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienis heeft.15 De plek op de trap is relevant voor de
beoordelingscriteria die wij als Rekenkamer hanteren. Als de provincie bijvoorbeeld kiest voor ‘loslaten’, dan kan
niet verwacht worden dat er smart geformuleerde doelstellingen zijn. De doelen worden immers gezamenlijk door
de partners in het netwerk opgesteld, omdat de provincie inhoudelijk niet betrokken is.
De ‘andere manier van werken’ van de provincie met de EBU vertoont veel gelijkenissen met de begrippen:
netwerkend werken, netwerksturing en netwerkdenken. Literatuur hierover is daarom ook betrokken bij het
opstellen van het beoordelingskader.16 Daarnaast maken we ook gebruik van de handreiking over het evalueren
van subsidies van de Randstedelijke Rekenkamer. In Tabel 1 is het beoordelingskader opgenomen. De
Randstedelijke Rekenkamer heeft het beoordelingskader besproken met de ambtelijk betrokkenen. Zij hebben
aangegeven zich in het beoordelingskader te kunnen vinden.
Tabel 1

Beoordelingskader

Onderzoeksvragen en beoordelingscriteria
Vraag 1: Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU vormgegeven?
Criterium 1

De provincie en de EBU hebben duidelijke afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking.

Vraag 2: Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld?
Criterium 2

De keuze voor de manier van werken met de EBU is expliciet door PS gemaakt.

Criterium 3

PS hebben inhoudelijke en financiële kaders gesteld.

Criterium 4

PS hebben vooraf aangegeven hoe, wanneer en waarover zij geïnformeerd willen worden.

Criterium 5

De verantwoording door GS is conform afspraak afgelegd, zo niet dan is dit aan de orde gesteld.

Criterium 6

De manier van werken met de EBU is transparant, kenbaar en voorspelbaar.

Vraag 3: Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies?
Criterium 7

Beoogde activiteiten en resultaten zijn inzichtelijk gemaakt.

Criterium 8

De bereikte resultaten sluiten aan op de doelen van de provincie en de EBU.

Toelichting:
Criterium 1. De provincie en de EBU zijn op meerdere manieren met elkaar verbonden en hebben duidelijke
afspraken gemaakt over hun onderlinge samenwerking. Hiermee is duidelijk wat de provincie en de EBU van
elkaar kunnen verwachten.
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Raad voor het openbaar bestuur (2012), Loslaten in vertrouwen, p. 67
Raad voor het openbaar bestuur (2012), Loslaten in vertrouwen, pp. 67-68
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Deze literatuur betreft onder andere: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2015), Sedimentatie in sturing;
Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing & ManagementSite (2017),
www.innovatieforganiseren.nl
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Criterium 2. Samenwerken in een netwerk is geen voorwaarde of een vereiste, maar een keuze. De keuze om
samen te werken in een netwerk vraagt om een andere rolinvulling van PS en acceptatie van de consequenties
van de andere rol (betrokken, maar op grotere afstand van de inhoud).17
Criterium 3. Door het stellen van inhoudelijke en financiële kaders hebben PS duidelijk gemaakt aan welke
provinciale doelen de EBU moet bijdragen.18
Criterium 4 en 5. Deze criteria moeten in samenhang gezien worden. PS geven voor de start van de
samenwerking aan hoe, wanneer en waarover zij geïnformeerd willen worden en de verantwoording verloopt ook
op die wijze. Indien de verantwoording niet volgens de afspraak is dan is dit aan de orde gesteld. 19
Criterium 6. Dit criterium heeft betrekking op de kwaliteit van het proces waarmee besluitvorming tot stand komt.
De wijze waarop beslissingen gemaakt worden is transparant en de provincie heeft inzicht in het netwerk en hoe
de partners opereren (kenbaarheid). De uitwerking en uitvoering van kaders en de besteding van middelen vormt
een zekere logica, het is door de partners te herkennen en daarmee voorspelbaar. De manier van werken van de
provincie met de EBU is geen ‘black box’.20
Criterium 7. Hier gaat het zowel om de structurele subsidie aan de Stichting EBU als om de projectsubsidies aan
de bedrijven en kennisinstellingen. De beoogde activiteiten en resultaten zoals opgenomen in de
subsidieaanvraag zijn inzichtelijk gemaakt.21
Criterium 8. Net zoals bij het vorige criterium gaat het om zowel de structurele subsidie aan de Stichting EBU als
om de projectsubsidies aan de bedrijven en kennisinstellingen. Hetgeen bereikt is sluit aan op de doelen van de
provincie en de EBU.22
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Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 12; Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(2015), Sedimentatie in sturing, p. 47 & Raadslid.nu (2015), Sturen in dienstbaarheid, p. 15
18
Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 12; Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(2015), Sedimentatie in sturing, p. 47
19
Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 18
20
Raad voor het openbaar bestuur (2015), Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, p.33 & Rekenkamer OostNederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 19
21
Randstedelijke Rekenkamer (2012), Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies
22
Randstedelijke Rekenkamer (2012), Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies
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EBU en omgeving

In dit hoofdstuk is ingegaan op de EBU en haar omgeving, met in het bijzonder de provincie. Hierbij is het
volgende criterium beoordeeld:


De provincie en de EBU hebben duidelijke afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking
(criterium 1).

Om dit criterium te beoordelen en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn verschillende documenten
van zowel de EBU als de provincie bestudeerd en zijn interviews gehouden met medewerkers van de provincie
en de EBU. Het hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de geschiedenis van de EBU (paragraaf 1.1).
Daarna wordt ingegaan op de omgeving van de EBU, de overheden, bedrijven en kennisinstellingen, met een
focus op de relatie met de provincie (paragraaf 1.2). Vervolgens worden de doelen en activiteiten van de EBU
besproken (paragraaf 1.3).

1.1

Geschiedenis EBU

De EBU is opgericht op 31 oktober 2012, mede
op initiatief van de provincie Utrecht. Zij wil
hiermee de samenwerking in de regio tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (de
triple helix) versterken.23 De EBU bestaat uit twee
delen, de Board en de ondersteunende stichting,
zie Figuur 2.
Figuur 2 Structuur EBU

De EBU als geheel en de Board zijn geen rechtspersoon, de stichting is dit wel. De Board bestaat momenteel uit
circa 30 leden die op persoonlijke titel plaatsnemen. De boardleden vormen de vertegenwoordiging van de regio.
Zij zijn actief op directie- en bestuursniveau van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De Board bestaat uit
clusters met verschillende inhoudelijke domeinen; Groen, Gezond, Gezond Life Sciences, Slim,
Internationalisering en Human Capital Agenda. De boardleden nemen deel in clusters die (tijdelijk) versterkt
kunnen worden met deelnemers van buiten de Board (clusterleden). De Board (met de clusters) bepaalt de
inhoudelijke agenda van de EBU. Elk cluster heeft een voorzitter vanuit de Board en krijgt ondersteuning van een
domeinmanager van de stichting. De voorzitters van de clusters vormen samen met vertegenwoordigers van
substantiële financiers (waaronder de provincie), de voorzitter van de Board en directie van de stichting het
Kernteam. Het Kernteam is het scharnierpunt tussen de Board (de inhoudelijke agenda) en de stichting (realisatie
en uitvoering). Het Kernteam stelt de inhoudelijke agenda namens de Board formeel vast en overlegt met het
stichtingsbestuur over de realisatie en uitvoering wanneer daar aanleiding toe is. Het Kernteam benoemt
boardleden en clustervoorzitters, op voordracht van de clusters.
In de beginperiode werd de EBU ondersteund door de Stichting Taskforce Innovatie (TFI). In januari 2014 zijn de
statuten van deze stichting veranderd en is ook de naam van de stichting veranderd in Stichting Economic Board
Utrecht. De stichting heeft een bestuur en circa 15 medewerkers, waarvan zes domeinmanagers. Het bestuur van
de stichting is vooral technisch van aard en geeft geen inhoudelijke sturing aan de stichting. De stichting zorgt
voor de realisatie van de agenda en voert de daartoe benodigde acties uit. Daartoe vertaalt de stichting de
23

Provincie Utrecht (2013), Jaarrekening 2012, p. 52
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jaaragenda naar een jaarplan, incl. inzet van mensen en middelen. De Board is de Raad van advies van de
stichting.24
De EBU heeft in mei 2013 de Strategische agenda 2013-2020 ‘Stepping Stones’ vastgesteld. In september 2013
hebben PS besloten deze Strategische agenda vast te stellen als kader voor besteding van middelen uit de
reserve Cofinancieringsfonds. In november van datzelfde jaar heeft de provincie de Uitvoeringsverordening EBU
opgesteld, zodat budget van de provincie ingezet kan worden voor financiering van initiatieven die in
samenwerking met de EBU zijn ontwikkeld en bijdragen aan de doelen van de Strategische agenda 2013-2020.25
In haar werkwijze onderscheidt de EBU vier processtappen, die in Tabel 2 te zien zijn. De EBU wil met dit proces
regionale bedrijven en maatschappelijke instellingen inspireren om zo ontwikkelingen en nieuwe initiatieven
daarmee aan te jagen. De kansrijke initiatieven worden eruit gekozen en krijgen ondersteuning in de realisatie.
Op deze wijze wil de EBU de impact ervan op nationale en/of internationale schaal vergroten. Voor elke
processtap zijn door de EBU instrumenten opgesteld. Ook is vanuit de EBU aangegeven wat haar rol is per
processtap.26
Tabel 2

Werkwijze en rollen EBU27
Processtap

Instrumenten

Rol EBU, Boardlid

Inspireren/

Get Connected meetup

Eigenaarschap

Ontmoeten

Kringen EBU

Inspireren peers

Ontwikkelen/

Get Connected work

Eigenaarschap

Initatieven

EBU agenda

Eigenaarschap

Checklist wel/geen steun

Toepassen

Classificatie type support

Toepassen

Challenges/Hackathons

Ondersteunen

Werkgroep EBU

Eigenaarschap

Project ontwikkelen

Besluiten

Realiseren en

Get Connected work

Eigenaarschap

opschalen

Fondsen

Hulp bieden

Roadmap EU

Ontwikkelen

Kennis en kunde

Incidenteel support

Netwerk

Eigenaarschap

Launching customer

Ontwikkelen aanpak

Profileren/

Get Connected magazine

Promoten

Exit

Marketing en PR

Ambassadeur

Relatie andere boards

Landelijke afstemming

Relatieonderhoud EU

Actieve contacten EU
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Economic Board Utrecht (2017), www.economicboardutrecht.nl; Stichting EBU, e-mail, 14 december 2017; Economic Board
Utrecht (2017), Samenhang Boardstructuur en Stichting EBU, pp. 2, 3 en 8; Provincie Utrecht (2014), Auditrapport Verbonden
partijen, p. 42; Economic Board Utrecht, interview, 13 juli 2017 & Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage 2016,
pp. 51-52
25
Provincie Utrecht (2013), Statenbrief Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht
26
Economic Board Utrecht (2013), De EBU als procesmachine, p. 4
27
Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage 2016, p. 53
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1.2

EBU en relaties

De EBU staat niet op zich zelf maar is verbonden met andere actoren, waaronder de provincie. Maar de provincie
is niet de enige die aan de EBU verbonden is, zoals in Figuur 3 is te zien hebben ook andere overheden,
kennisinstellingen en het bedrijfsleven een relatie met de EBU.

Figuur 3

Relatie EBU en overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven

24

Board
In de Board zijn zowel de overheden, de kennisinstellingen als het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Namens de
overheden zijn dit de gedeputeerde Economie en enkele wethouders van gemeenten. De kennisinstellingen die
zijn vertegenwoordigd, zijn onder andere de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en
het UMC Utrecht.28 De samenstelling van de EBU moet volgens het reglement van de EBU een afspiegeling
vormen van het regionale bedrijfsleven, maatschappelijk veld, de regionale kennisinstellingen en de betrokken
overheden. Ook moet meer dan de helft van de boardleden uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke
organisaties komen. In het reglement staat verder dat een lid niet de belangen van zijn organisatie of van een
specifieke branche vertegenwoordigt, maar uitsluitend het belang van de stichting. De vertegenwoordiging in de
Board wisselt. Een boardlid wordt in principe voor 3 jaar benoemd, geprobeerd wordt om elk jaar een derde van
de Board te vernieuwen. Het is volgens de provincie een ongeschreven regel dat een nieuwe gedeputeerde altijd
uitgenodigd wordt voor de Board.29
Stichting EBU
De exploitatie van de Stichting EBU bedraagt circa € 1,5 miljoen per jaar. Deze exploitatie wordt vooral gedekt
door subsidies vanuit overheden, sinds 2016 komt ook een deel van kennisinstellingen. De provincie draagt
jaarlijks € 300.000 bij aan de exploitatie van de stichting. De gemeente Amersfoort heeft tot en met 2019 jaarlijks
€ 150.000 toegezegd en de gemeente Hilversum heeft in 2016 en 2017 jaarlijks € 0,50 per inwoner bijgedragen
en draagt vanaf 2018 € 1 per inwoner bij, in 2016 kwam de bijdrage neer op € 42.500.30 In maart 2016 hebben
tien Utrechtse gemeenten, de U10 regio, en de EBU een convenant ondertekend over de bijdragen van deze
gemeenten aan de exploitatie van de stichting. Deze gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, spreken hierin
af dat zij vanaf 2016 tot en met 2020 jaarlijks € 1 per inwoner bijdragen. De U10 gemeenten samen hebben in
2016 circa € 730.000 bijgedragen.31 Tenslotte hebben vier kennisinstellingen in de provincie toegezegd om totaal
€ 265.000 per jaar bij te dragen voor de jaren 2016 en 2017.32 In Figuur 4 is te zien hoeveel de verschillende
overheden en kennisinstellingen in 2016 hebben bijgedragen aan de exploitatie van de Stichting EBU, in totaal
circa € 1,5 miljoen.
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Economic Board Utrecht (2017), www.economicboardutrecht.nl
Economic Board Utrecht (2016), Reglement Economic Board Utrecht, artikel 4; Economic Board Utrecht (2017), Samenhang
Boardstructuur en Stichting EBU, p. 8; Stichting EBU, interview, 13 juli 2017 & Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 21
september 2017
30
Economic Board Utrecht (2017), Verantwoording EBU 2016 ten behoeve van de Provincie Utrecht, p. 17 & Stichting EBU,
feitelijk wederhoor, 6 maart 2018
31
Economic Board Utrecht en U10 Regio (2016), Convenant EBU en U10 regio, p. 3 & Gemeente Bunnik (2016), Raadsvoorstel
Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio, p. 3
32
Economic Board Utrecht (2017), Verantwoording EBU 2016 ten behoeve van de Provincie Utrecht, p. 17
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In 2014 en 2015 heeft de Stichting EBU van de provincie Utrecht ook € 300.000 per jaar ontvangen, van de
gemeente Amersfoort € 50.000 in 2014 en € 150.000 in 2015 en van de Bestuur Regio Utrecht (BRU) in totaal €
395.000. De rest van de begroting werd toen gedekt door EFRO bijdrage en Rijkscofinanciering. 33 De provincie
heeft aangegeven dat de huidige verdeling van bijdragen aan de stichting de uitkomst is van een proces waarin
steeds meer partijen zijn gaan meebetalen. Dat bedrijven niet meebetalen aan de stichting is volgens de provincie
geen principiële keuze, maar het is in de praktijk lastig om hen wel mee te laten betalen. Mogelijke constructies
waarbij bedrijven betalen, bijvoorbeeld via het Get Connected netwerk, kunnen volgens de provincie een drempel
opwerpen. Daarnaast dragen bedrijven wel bij in natura via hun inzet in de Board, Kernteam en clusters. 34
Bedrijven dragen verder financieel bij als zij investeren in projecten of als zij gebruik maken van
investeringsfondsen.35
Relatie EBU en provincie
In een beschrijving van de EBU in een auditrapport van de provincie uit 2014 naar verbonden partijen is
aangegeven dat uit interviews blijkt dat, hoewel de provincie formeel geen eigenaar is van de EBU (zowel Board
als Stichting EBU), de provincie wel veel waarde hecht aan het samenwerkingsverband, het netwerk en het
instrumentarium. In informele zin voelt de provincie daardoor wel eigenaarschap. Dit eigenaarschap valt volgens
dit rapport te verdelen in drie onderdelen, in de budgetten die de provincie beschikbaar stelt voor cofinanciering
van voorstellen vanuit de EBU, in de subsidie die de stichting krijgt en in deelname aan het EBU netwerk. Zoals in
de inleiding benoemd zijn de Board en de stichting geen verbonden partij van de provincie en heeft de provincie
geen bestuurlijk belang in de vorm van een formele invloed in de stichting. De provincie heeft ook geen financieel
belang in de stichting.36 In Figuur 5 is weergegeven op welke wijze de provincie met de Board, Stichting EBU en
bij de processtappen van de EBU verbonden is.
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Economic Board Utrecht (2015), Financiële verantwoording EBU 2014; Economic Board Utrecht (2016), Eindverslag Kansen
voor West, p. 12 & Gemeente Amersfoort (2015), Raadsinformatiebrief Samenwerking met de Economic Board Utrecht
34
Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 21 september 2017
35
Stichting EBU, feitelijk wederhoor, 6 maart 2018
36
Provincie Utrecht (2014), Auditrapport Verbonden partijen, p. 43
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Figuur 5

Relatie provincie en EBU

De relatie tussen de provincie en de Stichting EBU is formeel een subsidierelatie. Formele afspraken tussen de
provincie en de EBU gaan dan ook vooral hierover. De stichting vraagt op basis van een jaarplan en begroting
jaarlijks een subsidie aan bij de provincie. In de brief waarin de provincie de subsidie verleent geeft zij aan welke
prestatieafspraken of realisatie-indicatoren er zijn. Ook worden enkele verplichtingen verbonden aan de
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subsidieverlening, zoals het indienen van een inhoudelijke en financiële verantwoording na afloop van het jaar
waarvoor subsidie is aangevraagd.37
Naast de subsidie draagt de provincie ook in natura bij aan de stichting. Sinds de oprichting van de Stichting EBU
zijn er medewerkers van de provincie volledig of gedeeltelijk bij de Stichting EBU gedetacheerd. Het ging geruime
tijd om drie FTE, maar de provincie verwacht dat dit vanaf 1 januari 2018 om twee FTE gaat. De detachering van
de medewerkers is door de provincie en de EBU niet schriftelijk vastgelegd. Deze vindt plaats op basis van
mondelinge afspraken die jaarlijks worden herzien.38
De provincie ziet zichzelf als een partner in het ‘project EBU’. Maar soms is het ook omgekeerd, de EBU is dan
een samenwerkingspartner in een project dat door de provincie wordt getrokken. Voorbeeld hiervan is het
arbeidsmarktdashboard. Dit is een project van de provincie, maar omdat de afdeling onderzoek van de provincie
niet genoeg capaciteit had om het uit te voeren, heeft de EBU dit enige tijd gedaan, de EBU heeft hier geen
vergoeding voor ontvangen. Inmiddels voert de provincie het arbeidsmarktdashboard zelf weer uit. De provincie
geeft aan op verschillende manieren betrokken te zijn bij de in paragraaf 1.1 benoemde processtappen van de
EBU. Bij de eerste stap, inspireren/ontmoeten, is de provincie betrokken doordat bestuurders, ambtenaren en
statenleden worden uitgenodigd voor netwerkactiviteiten. Bij de tweede stap worden sommige initiatieven in
samenwerking met de provincie ontwikkeld en eventueel uitgevoerd. Bij het realiseren en opschalen, stap drie,
kan de provincie optreden als financier van initiatieven en is daarnaast ook partner of nauw betrokken bij de
uitvoering van sommige initiatieven. Ook binnen het domein internationalisering wordt intensief samengewerkt. Bij
de vierde stap, profilering, is de provincie betrokken door bepaalde activiteiten te organiseren (economische
missie) of door medeorganisator te zijn van activiteiten onder het door de EBU ontwikkelde Utrecht Region
label.39
Zoals meerdere keren hiervoor aangestipt stelt de provincie een subsidie beschikbaar die kan worden ingezet
voor financiering van initiatieven die in samenwerking of in overleg met de EBU zijn ontwikkeld en bijdragen aan
de doelen van de Strategische agenda 2013-2020. De provincie en de EBU werken samen bij het verstrekken
van deze subsidie. De EBU staat aan het begin van het subsidieproces en is de ogen en oren in de markt als het
gaat om het scouten van projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Bij een subsidieaanvraag
moet een toelichting van de EBU worden meegestuurd waarin de EBU onder andere beschrijft in welke mate er
aan de subsidiecriteria wordt voldaan. Voor deze subsidieaanvragen doet de provincie zelf geen uitgebreide
inhoudelijke toets, zij vertrouwt hier hoofdzakelijk op de EBU voor het inhoudelijke oordeel. Wel doet de provincie
een financiële en juridische toets, met name op het gebied van staatssteun. Ook nadat de subsidie is verleend is
er nog contact met de EBU, bij voortgangsrapportages en bij de afronding van de subsidie, ook omdat de EBU
vaak tussendoor contact houdt met de subsidieaanvragers. Soms wordt in de subsidievoorwaarden vastgelegd
dat er voortgangsgesprekken moeten worden gehouden met de EBU.40 Er zijn geen documenten waarin de
afspraken daarover tussen de provincie en de EBU zijn vastgelegd anders dan wat hierover in de
Uitvoeringsverordening is vastgelegd. Wel omschrijft de EBU haar rol in algemene zin bij haar aanvragen voor de
exploitatiesubsidie, maar hierbij worden geen concrete afspraken benoemd.41 Ook is de procedure die de EBU
volgt bij het beoordelen van de subsidieaanvragen vastgelegd in het reglement van de EBU. 42
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Provincie Utrecht (2014), Subsidieverlening 2014 (briefnummer: 810E8664); Provincie Utrecht (2015), Subsidieverlening 2015
(briefnummer: 81524BBE) & Provincie Utrecht (2016), Subsidieverlening 2016 (briefnummer: 817DF8EB)
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Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 21 september 2017
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Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 21 september 2017 & Provincie Utrecht, e-mail, 18 december 2017
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Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 3 augustus 2017 & Provincie Utrecht (2016), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening
EBU 2016 algemeen
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Economic Board Utrecht (2016), Jaarplan voor subsidieaanvraag 2016
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Economic Board Utrecht (2016), Reglement Economic Board Utrecht, artikel 14
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Voor het verstrekken van de subsidie heeft de provincie de Uitvoeringsverordening EBU opgesteld, in
Hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op deze uitvoeringsverordening. In Hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de
hoeveelheid middelen die de provincie heeft verleend en de projecten waar dit aan is gebeurd.

1.3

EBU doelen en activiteiten

De EBU heeft in mei 2013 haar Strategische agenda 2013-2020 ‘Stepping Stones’ vastgesteld.43 Hierin staat dat
de Economic Board Utrecht de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe producten en diensten, die het leven van
mensen toekomstbestendiger, gezonder, makkelijker en mooier maken en waarmee de regio Utrecht geld
verdient, versnelt.44 Doel van de EBU is de Utrechtse economie te versterken door maatschappelijke uitdagingen
om te zetten in economische kansen.45 Er worden in de Strategische agenda drie thema’s met marktkansen
geïdentificeerd; gezond leven, groene economie en diensteninnovatie (ook wel het thema ‘Slim’ genoemd). Voor
elk van deze thema’s zijn ambities geformuleerd, die in de Strategische agenda verder zijn uitgewerkt in tien
actielijnen. Deze actielijnen laten zien wat de EBU maatschappelijk wil bereiken. In gezond leven gaat dit
bijvoorbeeld over zelfmanagement en langdurig thuis wonen. Bij groene economie hebben de actielijnen onder
andere betrekking op energiepositief wonen en werken en circulaire economie. Een voorbeeld van een actielijn bij
diensteninnovatie is het ontwikkelen en opschalen van (innovatieve) diensten.46 De EBU geeft aan dat Healthy
Urban Living, gezond stedelijk leven, sinds enige tijd het centrale thema is in de regio en een paraplu is boven de
EBU-hoofddomeinen Groen, Gezond en Slim. Volgens de EBU gaat het bij Healthy Urban Living over slimme
oplossingen om stedelijke gebieden groen, gezond en leefbaar te maken en te houden.47
De EBU geeft aan dat met haar komst voor het eerst de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden in de regio is georganiseerd, gebaseerd op een breed gedragen economische agenda en met een
actief netwerk van relevante partijen die bijdragen aan de realisatie hiervan. De samenhang die hiermee is
gecreëerd zorgt volgens de EBU voor meer herkenbaarheid en een aanspreekpunt in de regio, wat de regio meer
slagkracht oplevert. De EBU noemt dit haar bredere rol in het versterken van het regionaal-economische
ecosysteem.48
Jaarlijks stelt de EBU een jaarplan op met bijbehorende begroting. Op basis hiervan wordt jaarlijks een
subsidieaanvraag van de EBU aan de provincie gedaan. Hierin omschrijft de EBU drie onderdelen waar
medewerkers van de stichting aan werken. Allereerst zijn dit de domeinmanagers die werken aan het
ondersteunen van initiatieven, daarnaast wordt er economisch onderzoek gedaan en is het EBU-netwerk gestart
met als doel dit te onderhouden en jaarlijks verder te laten groeien.49
Ondersteuning initiatieven
Over het ondersteunen van initiatieven geeft de EBU op haar website aan: “Als EBU verbinden wij sectoren die
elkaar nu nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelen we bedrijven aan overheden en
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kennisinstellingen. Coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten en diensten om het leven
hier en elders Groener, Gezonder en Slimmer te maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en
marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.”50 In het jaarplan 2016 zegt de EBU: “Het aanwezige
investeringskapitaal brengen we in de markt, waarmee ondernemers vervolgens producten en diensten
ontwikkelen die nationaal en vaak ook internationaal schaalbaar zijn. EBU verbindt en opent deuren om tot een
werkend consortium te komen. Hierbij kunnen bestaande initiatieven op ondersteuning rekenen, maar waar nodig
neemt de EBU zelf het initiatief om partijen bij elkaar te brengen. De EBU houdt ogen en oren open voor haalbare
en schaalbare initiatieven van derden.”51 De initiatieven die de EBU ondersteunt zijn heel divers, in het domein
Groen gaat het bijvoorbeeld om het realiseren van Nul-op-de-meter woningen, in het domein Gezond kan dit
gaan om het ondersteunen van de ontwikkeling van Health games en in het domein Slim is een
samenwerkingsverband voor startups ondersteund.52 De EBU geeft aan dat zij voor de financiering van
initiatieven in eerste instantie private mogelijkheden zoeken, omdat commitment van marktpartijen bijdraagt aan
het succes van projecten. Ook geeft zij aan een breed publiek/privaat financieringsinstrumentarium te hebben
ontwikkeld, waarvan de Uitvoeringsverordening EBU van de provincie Utrecht een belangrijk onderdeel is. 53
EBU Research
Een belangrijk onderdeel van het werk van de Stichting EBU, naast het ondersteunen van initiatieven, is
economisch onderzoek doen. De afdeling EBU Research houdt zich bezig met de monitoring van de economie
van het ‘EBU-werkgebied’, hiervoor houden zijn onder andere een barometer bij waarin realtime economische
kernindicatoren worden gemonitord. Deze indicatoren geven aan hoe het met de arbeidsmarkt gaat en waar
bijvoorbeeld tekorten zijn aan werknemers. Verder houdt EBU Research een onderzoeksbibliotheek bij, brengt zij
een onderzoeksnieuwsbrief uit en wordt er vier keer per jaar een EBU college georganiseerd. Daarnaast worden
er bijvoorbeeld op verzoek van kleine gemeenten analyses van hun economie gemaakt en worden de
domeinmanagers en de directie geassisteerd met analyses. Deze analyses kunnen aanleiding geven om nieuwe
projecten te starten. Ook gaat EBU research op zoek naar interessante bedrijven voor het Get Connected
netwerk.54
Communicatie en Get Connected
Een andere belangrijke activiteit van de stichting is zorgen voor zichtbaarheid van de EBU en de regio. Dit
gebeurt door middel van de website, nieuwsbrieven en social media, maar ook door het onderhouden van het
netwerk van de EBU. Dit gebeurt met name via het Get Connected netwerk. Jaarlijks wordt een bijeenkomst voor
alle leden van het netwerk georganiseerd. Daarnaast zijn er thematische Get Connected bijeenkomsten en Get
Inspired bijeenkomsten. Voor thematische bijeenkomsten wordt een deel van de leden uitgenodigd, degene
waarvan het het meest nuttig is om op dat moment voor dat onderwerp bij elkaar te zetten. De EBU geeft aan
heel gericht de juiste mensen te zoeken, waardoor het netwerk steeds groeit en er steeds meer expertises
beschikbaar komen binnen het netwerk. Het netwerk bestond in 2012 uit zo’n 300 personen, in 2017 is dit
gegroeid tot ruim 5.000. Ruim de helft van de leden van het netwerk komt uit de private sector (54%), de rest
komt met name vanuit de overheid (29%) en kennisinstellingen (8%).55
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|2|

Rol PS

In dit hoofdstuk is ingegaan op de kaderstellende en controlerende rol van PS bij de EBU. Hierbij zijn de volgende
criteria beoordeeld:


De keuze voor de manier van werken met de EBU is expliciet door PS gemaakt (criterium 2),



PS hebben inhoudelijke en financiële kaders gesteld (criterium 3),



PS hebben vooraf aangegeven hoe, wanneer en waarover zij geïnformeerd willen worden (criterium 4),



De verantwoording door GS is conform afspraak afgelegd, zo niet dan is dit aan de orde gesteld (criterium 5),



De manier van werken met de EBU is transparant, kenbaar en voorspelbaar (criterium 6).

Om deze criteria te beoordelen en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn met name statenstukken,
zoals statenvoordrachten en -stukken, statenvragen, notulen van commissie- en Statenvergaderingen en moties
geanalyseerd. Het hoofdstuk begint met een overzicht van het beleid van de provincie ten aanzien van de EBU
(paragraaf 2.1). Daarna is ingegaan op de kaderstellende rol van PS met een focus op de keuzes die PS hebben
gemaakt en de kaders die zij hebben meegegeven (paragraaf 2.2). Vervolgens is de controlerende rol van PS
besproken aan de hand van de verschillende manieren waarop zij verantwoordingsinformatie ontvangen
(paragraaf 2.3) en in hoeverre de manier van werken van de provincie met de EBU voor PS transparant, kenbaar
en voorspelbaar is (paragraaf 2.4).

2.1

Beleid Provincie

In het vorige hoofdstuk is besproken welke doelen de EBU heeft geformuleerd. In deze paragraaf komen de
doelen die de provincie met en voor de EBU in haar beleidsstukken heeft beschreven aan de orde.
Economische visie
In 2011, voordat de EBU werd opgericht, is door PS de Economische Visie 2020 van de provincie vastgesteld. In
het statenvoorstel dat hierbij hoort stond dat er een korte termijn uitwerking van deze visie zou komen voor de
periode 2012-2015. Vanwege de aansluiting bij de Strategische agenda van de EBU is deze uitwerking er niet
meer gekomen.56 De titel van de Economische Visie 2020 is Focus op Kennis en Creativiteit. Het is een visie
waarin de focus wordt gelegd op drie sectoren; life science, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. Deze
drie sectoren wijzen in de richting van de latere drie EBU-domeinen Groen, Gezond en Slim. Binnen deze
sectoren profileert de provincie zich op specifieke speerpunten om onderscheidend te kunnen zijn binnen het
grote aantal regio’s en steden dat zich toelegt op kennis en creativiteit. Deze speerpunten zijn volgens de
provincie kansrijk en onderscheidend, maar kunnen nog wel ondersteuning gebruiken, de provincie wil deze
daarom stimuleren. Daarnaast wil de provincie zich ook richten op het accommoderen van gevestigde sectoren.57
Begrotingen
Na de oprichting van de EBU komt deze voor in (beleids-)documenten van de provincie, zoals in de begrotingen.
In verschillende begrotingen wordt de EBU genoemd bij een groot aantal verschillende onderwerpen. In de
Begroting 2013 geeft de provincie aan via de EBU te investeren in de samenwerking binnen de triple helix en
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hierbij ook kleinere gemeenten te zullen betrekken om op die manier te werken aan een brede regionale basis
voor de samenwerking binnen de Noordvleugel en de lobby richting Den Haag en Brussel.58 In de Begroting 2014
geeft de provincie bij het programma Economische zaken en recreatie aan dat in 2014 de nadruk onder andere
ligt op de uitvoering van de Strategische agenda59 van de EBU. Via de EBU wordt invulling gegeven aan het
economisch stimuleringsbeleid van de provincie, waarbij de EBU de speerpunten life science, creatieve industrie
en duurzaamheidseconomie heeft opgenomen in de Strategische agenda en het jaarprogramma 2014. Ook geeft
de provincie aan dat in de agenda van de EBU het onderwerp ‘groene economie’ een prominente plaats heeft.60
In de Begroting 2015 geeft de provincie aan dat partnerships zoals de EBU steeds belangrijker worden, waardoor
bepalen, beslissen en regisseren afnemen en vervangen worden door faciliteren, stimuleren en aanjagen. De
provincie geeft ook aan dat zij de EBU beschouwt als het middel om haar economisch stimuleringsbeleid te
faciliteren en verder te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelt de provincie onder de vlag van de
internationaliseringsagenda van de EBU met stakeholders een gezamenlijke strategie voor internationale
acquisitie.61 In de Begroting 2016 geeft de provincie aan dat zij met de EBU maatschappelijke vraagstukken wil
omzetten in economische kansen, een formulering die de EBU zelf ook vaak gebruikt. Daarnaast geeft zij aan dat
de middelen voor het economisch stimuleringsbeleid rechtstreeks zijn gekoppeld aan de EBU. Maar ook op
andere terreinen laat zij zien dat het provinciale beleid gekoppeld is aan de EBU, zo geeft de provincie aan dat zij
nadrukkelijk participeert in de Human Capital Agenda van de EBU om bij te dragen aan het verbeteren van de
positie van (V)MBO’ers in de provincie. Ook leveren de activiteiten van de provincie op het gebied van
internationale acquisitie volgens de provincie een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van
de internationaliseringsagenda van de EBU. Verder geeft zij ook aan dat er een duidelijk verband ligt tussen de
provinciale ambitie op het gebied van energietransitie en de innovatieagenda van de EBU. Daarnaast wordt de
EBU nog op andere terreinen genoemd, zoals economische kansen voor landelijk gebied en kleine kernen, het
realiseren van een gezonde leefomgeving en circulair inkopen. 62 In de Begroting 2017 wordt de EBU genoemd bij
het versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, naast dat met de EBU wordt samengewerkt voor het
economisch stimuleringsbeleid, mobiliteit, binnenstedelijke ontwikkeling en het programma Gezonde
Leefomgeving.63 In de Begroting 2018 noemt de provincie de EBU, naast het stimuleren van innovatie op basis
van de Strategische agenda van de EBU, bij het realiseren van Nul-op-de-meterwoningen, het
aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving, het Arbeidsmarktdashboard, mobiliteit, binnenstedelijke ontwikkeling
en de versterking van het internationale vestigingsklimaat.64
Coalitieakkoord 2015-2019
De EBU komt ook voor in het Coalitieakkoord 2015-2019 In Verbinding. In het hoofdstuk Economische
ontwikkeling staat dat het profiel van Utrecht ‘Groen, Gezond en Slim’ is en dat binnen dit profiel de EBU
maatschappelijke opgaven vertaalt naar economische kansen. Hierdoor moet niet alleen nieuwe bedrijvigheid
worden gegenereerd, maar ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast geeft de provincie
aan dat zij van de EBU meer aandacht vraagt voor (V)MBO-ers. Ook in het hoofdstuk Energietransitie wordt
gesproken over de EBU. De EBU vervult volgens de provincie een centrale rol bij het intensiveren van het
energiebeleid van de provincie met de Agenda Duurzame Energie waarin met verschillende partners afspraken
worden gemaakt over schone energie en energiebesparing. Energiebesparing wil de provincie onder andere
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bereiken door het energiezuinig maken van woningen en ander vastgoed. Hier heeft de EBU een belangrijke rol
in volgens de provincie.65
Energieagenda 2016-2019
In de Energieagenda 2016-2019, die in september 2016 door PS is vastgesteld, wordt de EBU regelmatig
genoemd in manieren die bijdragen aan energietransitie. Zo wil de provincie een loods zijn die toegang biedt tot
kennis, contacten en financiering. De EBU is hier volgens de provincie een belangrijk loket voor. Bijvoorbeeld het
Get Connected netwerk van de EBU draagt bij aan het toegang bieden tot kennis, contacten en financiering. In de
energieagenda is aangegeven dat zoveel mogelijk maatschappelijke investeringen in energiemaatregelen los
gemaakt moeten worden en dat daarom wordt bijgedragen aan de EBU.66
Subsidies
Op basis van de Algemene subsidieverordening (Asv) wordt de subsidie aan de Stichting EBU verleend en op
basis van de Uitvoeringsverordening EBU worden middelen van de provincie verleend aan de initiatieven die door
de EBU worden ondersteund. De Asv is door PS vastgesteld en de Uitvoeringsverordening EBU door GS. 67 PS
zijn over de vaststelling en wijzigingen van deze uitvoeringsverordening geïnformeerd via statenbrieven. 68 In de
Asv staat dat subsidies onder Economie kunnen worden verstrekt voor activiteiten in de provincie die gericht zijn
op onder andere economische stimulering en het stimuleren van kenniseconomie en innovatie.69 In de
uitvoeringsverordening staat dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren
van kenniseconomie en innovatie. Daarbij is aangegeven dat subsidie kan worden verstrekt voor een programma
of project dat in samenwerking of in overleg met de EBU is ontwikkeld en bijdraagt aan de realisatie van de
doelstellingen van de Strategische agenda EBU, namelijk Gezond leven, Groene economie en Diensteninnovatie
en slimme toepassing van technologie. Daarnaast moet het programma of project voldoen aan de voorwaarde dat
het een economisch effect heeft in de provincie Utrecht doordat het onder meer leidt tot meer werkgelegenheid,
meer private investeringen en/of tot versterking van de (internationale) concurrentiepositie van Utrechtse
ondernemingen, er moeten in het programma of project minstens twee organisaties daadwerkelijk samenwerken
en minstens één van deze projectpartners is gevestigd in de provincie Utrecht.70 In Figuur 6 zijn de doelen uit de
uitvoeringsverordening weergegeven.
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Figuur 6

Doelen Uitvoeringsverordening EBU

De subsidie die de provincie via de Uitvoeringsverordening EBU verstrekt is dus een economische subsidie,
waaraan ook de voorwaarde is gesteld dat deze moet voldoen aan de EBU doelstellingen. Hoe goed een
maatschappelijk initiatief ook is en hoe goed het ook past binnen de Strategische agenda, als er geen realistische
verwachting is voor een economisch effect dan zou het in principe dus geen subsidie kunnen ontvangen. De EBU
wordt bij veel onderwerpen van het provinciale beleid genoemd, maar alleen het economische stimuleringsbeleid
is expliciet in de uitvoeringsverordening verwerkt. Zo is bijvoorbeeld de positie van (V)MBO’ers, die in eerder
genoemde beleidsdocumenten tweemaal voorkomt, niet zichtbaar in de uitvoeringsverordening. Ook valt op dat in
de uitvoeringsverordening ROC’s niet onder de definitie van kennisinstellingen vallen, terwijl het ROC Midden
Nederland wel genoemd wordt door de EBU als verbonden kennisinstelling. De provincie en de EBU hebben in
het feitelijk wederhoor aangegeven dat de definitie van een kennisinstelling specifiek is opgenomen in het kader
van de MIT-regeling en niet is bedoeld om een definitie te geven van de kennisinstellingen waarmee de EBU
samenwerkt.71

2.2

Expliciete keuze en kaders

Expliciete keuze
PS hebben in de beginperiode van de EBU twee besluiten genomen met betrekking tot de betrokkenheid van de
provincie bij de EBU. Het eerste besluit is genomen tijdens de PS vergadering van 10 december 2012 en stelt dat
middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economische Beleidsplan die in enig jaar niet geclaimd en
besteed zijn aan het eind van het jaar worden toegevoegd aan de reserve Cofinancieringsfonds en daar
beschikbaar worden gehouden voor de periode 2012-2020. In de toelichtende teksten van het statenvoorstel
staat dat deze middelen onder andere zullen worden gebruikt als cofinanciering voor het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) en te zijner tijd zullen worden ingezet voor de realisatie van de
economische agenda van de EBU. Ook wordt in deze teksten toegelicht dat de EBU erop is gericht dat het
bedrijfsleven meer wordt betrokken bij de economische koers voor de regio en dat overheden en
kennisinstellingen vooral faciliterend zijn aan deze koers. Verder staat in het voorstel dat de provincie in het
verlengde van de nog nader te bepalen agenda van de EBU haar rolinvulling zal bepalen. Het is in het voorstel
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niet duidelijk wie er met de provincie wordt bedoeld.72 Het tweede besluit is genomen tijdens de PS vergadering
van 30 september 2013 en gaat over de Strategische agenda van de EBU. Er is besloten de Strategische agenda
2013-2020 van de EBU vast te stellen als kader voor de besteding van middelen uit de reserve
Cofinancieringsfonds.73 Bij de behandeling van het tweede statenvoorstel in de commissie heeft de gedeputeerde
aangegeven dat terecht de vraag wordt gesteld hoe de rol van de provincie wordt verankerd, dat voorkomen moet
worden dat het zicht op de Economic Board geheel verloren gaat en dat dat de reden is dat hij er voorstander van
is dit onderwerp jaarlijks te agenderen. Ook benoemt de gedeputeerde dat het een andere manier van werken is,
waarvan veel wordt verwacht.74 In beide statenvoorstellen is niet expliciet opgenomen dat de EBU los staat van
de provincie en ook niet wat de precieze rol van de provincie hierin zal zijn. Hierdoor hebben PS geen expliciete
keuze kunnen maken over de manier van werken met de EBU.
Kaders bij besluitvorming
Bij de besluitvorming zijn door PS inhoudelijke en financiële kaders gesteld. Over de inhoudelijke kaders (met
name over de concreetheid ervan) is een discussie gevoerd. Bij beide besluiten werd een motie aangenomen,
waarin voor een bepaald onderwerp extra aandacht werd gevraagd. Bij het eerste besluit betrof dit een motie van
de SP waarin GS worden opgeroepen om bij het opstellen van de economische agenda (de Strategische agenda
van de EBU) in het bijzonder aandacht te hebben voor de werkgelegenheid voor lager opgeleiden, behoud van de
Utrechtse maakindustrie en vergroting van de slagkracht van het MKB.75 Bij het tweede besluit werd een motie
van de PvdA aangenomen die GS opdraagt de regionale werkgelegenheid als maatschappelijke uitdaging mee te
nemen binnen de richtlijnen die aan de EBU worden meegegeven.76 De eerste motie is volgens de termijnagenda
van de commissievergadering van 9 september 2013 afgehandeld in de vergadering waarin ook de Strategische
agenda van de EBU als kader werd vastgesteld. Het is onduidelijk hoe hierbij invulling is gegeven aan de motie. 77
De tweede motie is nog niet beantwoord.78
Beide statenvoorstellen zijn zowel in de commissie als in PS besproken. Bij deze besprekingen is het ook gegaan
over het kader dat de provincie aan de EBU meegeeft voor de besteding van de gereserveerde middelen. In de
Statenvergadering van 10 december 2012 geeft de ChristenUnie aan dat uit een memo van de gedeputeerde
blijkt dat de provincie de uitwerking van haar economische visie 2020 overlaat aan de EBU en dat het
bedrijfsleven hierin het voortouw krijgt. De ChristenUniefractie is heel benieuwd naar die nieuwe economische
agenda die daaruit rolt.79 In de commissievergadering van 9 september 2013 geeft de ChristenUnie aan dat zij
zich niet kan voorstellen dat de inhoud van het voorliggende stuk (de Strategische agenda van de EBU) een door
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de provincie zelf opgesteld actieplan op basis van de Economische Visie geheel overlapt. D66 geeft echter aan
dat de Strategische agenda sterk lijkt te overlappen met het eigen plan van de provincie. In dezelfde
commissievergadering merken verschillende Statenleden de concreetheid van het betreffende stuk op. Zo geeft
de PVV aan dat het een wollig verhaal is, waarin concrete actiepunten worden gemist. De VVD geeft echter aan
dat zij van mening is dat er sprake is van een concreet stuk. Het CDA steunt de visie in het stuk en de actielijnen
die daaruit voortvloeien, maar betreurt dat het nog niet echt concreet wordt. Zij geeft aan dat er wel wat
voorbeelden worden genoemd, maar dat het CDA deze graag smarter geformuleerd ziet, in de zin van wat de
provincie ermee wil bereiken, gaat bereiken en hoeveel dat feitelijk gaat kosten. De PvdA sluit zich aan bij de
opmerking van de PVV en het CDA over de smartheid en informeert of de provincie nog enige zeggenschap heeft
over de € 17 miljoen, of dat ze die zeggenschap kwijt is zodra is bepaald dat de EBU alle beoordelingen gaat
doen. De PvdA mist concreetheid met betrekking tot de maatschappelijke rol van de EBU en informeert waarom
de provincie niet benoemt voor welke maatschappelijke uitdagingen een oplossing wordt gezocht, de provincie
zou een kader of een programma van wensen kunnen meegeven. Ook informeert de PvdA welke return on
investment wordt gevraagd, de PvdA denkt hierbij vooral aan werkgelegenheid, waarover niks in het stuk staat.
De gedeputeerde geeft als antwoord op de opmerkingen dat concreetheid wordt gemist dat dat nu echter juist
datgene is dat niet met de EBU werd voorgestaan. Voorgestaan wordt dat bedrijven met initiatieven van onderaf
komen. Ook geeft de gedeputeerde aan dat hij nu nog in discussie is met de Board over de return on investment,
het is nu nog te vroeg om daarbij heel helder wat aan te geven. In de loop van de tijd moet in deze wel tot
scherpere kaders worden gekomen in de vorm van het formuleren van een ambitie.80 In de Statenvergadering die
hierop volgt geeft de PvdA aan dat zij er echter wel voor pleiten dat investeringen moeten leiden tot duurzame
werkgelegenheid in de regionale economie en dat de EBU straks het economisch beleid grotendeels gaat
vormgeven en het dus nu het moment is om deze maatschappelijke component mee te geven. Hierna wordt de
eerder genoemde motie ingediend.81
Latere kaders en wensen
In de jaren na de besluitvorming zijn regelmatig onderwerpen, waar de EBU aandacht aan zou kunnen besteden,
besproken in Staten- of commissievergaderingen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de bespreking van een
begroting, coalitieakkoord of kadernota.
Bij deze besprekingen zijn meerdere moties ingediend waarin de EBU is genoemd. De door PS aanvaarde moties
vragen GS om bepaalde zaken bij de EBU onder de aandacht te brengen. In 2014 bij de behandeling van de
Begroting 2015 en de Najaarsrapportage 2014 is een motie van de SP aanvaard die GS vraagt werkgelegenheid
voor lagere inkomens en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot topprioriteit te verheffen en deze
prioritering overtuigend te delen met EBU en relevante partners.82 In 2015 bij de behandeling van het
coalitieakkoord is een motie van de PVV aanvaard die GS verzoekt hoogste prioriteit toe te kennen aan het
verkrijgen van (ons) geld uit Brussel, ten einde dat samen met het onderwijsveld en werkgevers binnen de EBU
op zo'n effectief en efficiënt mogelijke wijze in te zetten voor (her- of bij-) scholing van werkzoekenden.83 Twee
moties die zijn aanvaard bij de behandeling van de Kadernota 2016 focussen op werkgelegenheid voor
(V)MBO’ers. In de motie van de PvdA en de VVD worden GS gevraagd er bij de EBU op aan te dringen om
binnen het thema Slim niet alleen aandacht te besteden aan hogeropgeleiden, maar ook aan mensen met een
(V)MBO-diploma. In de motie van de SP en het CDA worden GS gevraagd met behulp van de EBU aandacht te
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besteden aan werkgelegenheid voor (V)MBO’ers door daar waar de vraag al binnen de huidige arbeidsmarkt
bestaat, betere koppeling te stimuleren van opleidingen met bestaand werk in de provincie en door bij het
aantrekken van bedrijven ook gericht aandacht te hebben voor directe werkgelegenheid op (V)MBO niveau. 84 Een
motie van het CDA, de VVD en 50Plus die is aanvaard bij de behandeling van de Jaarstukken 2016 en de
Kadernota 2017 verzoekt het college om rondom het behoud en de versterking van de maakindustrie de EBU een
proactievere en meer prominente rol te geven richting o.a. het MKB. 85 De motie uit 2015 bij de behandeling van
het coalitieakkoord is beantwoord met een statenbrief waarin uiteen wordt gezet op welke manier middelen uit
Brussel worden ingezet voor werkgelegenheid.86 De laatst genoemde motie (38, 2017) is beantwoord met een
statenbrief waarin GS aangeven de EBU te zullen verzoeken aan te geven hoe EBU hier concreet invulling aan
kan geven. Ook zullen zij de EBU vragen om inzichtelijk te maken wat EBU de afgelopen jaren al gedaan heeft
m.b.t. het vraagstuk MKB – maakindustrie. GS geven hier wel bij aan dat de provincie een belangrijke, maar
zeker niet allesbepalende, stem heeft in het overleg met alle partners die samen de EBU vormen. Zij zeggen dat
die stem, hopelijk samen met de partners, zal worden ingezet om de MKB-maakindustrie beter vanuit de EBU te
bedienen.87 De hiergenoemde andere moties zijn, volgens het bijbehorende Statenvoorstel, afgedaan met de
beleidsnotitie Onderwijs-Arbeidsmarkt die in januari 2018 is besproken in de commissie MME. In deze
beleidsnotitie geeft de provincie aan dat de Human Capital Agenda van de EBU expliciet tot doel heeft om te
zorgen dat het onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid zo goed mogelijk op elkaar aansluiten, maar ook dat de
problematiek op de arbeidsmarkt breder is dan de focus van de EBU en dat daarom hier ook een rol ligt voor de
provincie, met daarbij speciale aandacht voor het (V)MBO.88
Naast de aanvaarde moties is ook op andere momenten aandacht gevraagd voor onderwerpen waar de EBU
aandacht aan zou kunnen besteden. Zo roept GroenLinks bij de behandeling van de Begroting 2015 en de
Najaarsrapportage 2014 GS op in samenwerking met de EBU meer werk te maken van het speerpunt
duurzaamheid en samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden de handen ineen te
slaan en werk te maken van energiebesparing en duurzaam opgewekte energie. Daarnaast vraagt GroenLinks
ook om aan te geven op welke wijze het belang van kunst en cultuur verbonden kan worden met ons economisch
beleid en de agenda van de EBU.89 Bij de behandeling van de Jaarstukken 2014 noemt de ChristenUnie het
onderwerp zorgeconomie en vraagt zich af of hiervan een mooi punt kan worden gemaakt richting de EBU.90
De EBU komt ook ter sprake in de commissie door de behandeling van statenbrieven. Ook hierbij worden soms
onderwerpen aangestipt door PS met de wens dat de EBU hier aandacht aan besteedt. Bij de behandeling van
de statenbrief over het besluit van GS om de Uitvoeringsverordening EBU vast te stellen wordt bijvoorbeeld het
onderwerp luchtkwaliteit besproken. GroenLinks geeft aan dat een vertegenwoordiger van de EBU signaleerde
dat er kansen lagen voor de provincie Utrecht op dit gebied, maar dat zijn partij op de Strategische agenda van
de EBU geen projecten met die ambitie ziet. Hij informeert of GS de kansen voor de provincie Utrecht op dit
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gebied ook zien en van mening zijn dat de provincie Utrecht daarin een aanjagende rol zou kunnen/moeten
vervullen. Ook geeft hij aan dat de provincie een belangrijke opdrachtgever en cofinancier van de EBU is.91
Er zijn door statenleden verschillende schriftelijke vragen gesteld waarin ook de EBU ter sprake komt. Vaak gaan
deze vragen over een bepaald onderwerp en wordt dan gevraagd welke rol de EBU hierbij kan spelen. Zo heeft
de PvdA vragen gesteld over het stimuleren van stageplaatsen en werkervaringsplaatsen voor jongeren, hebben
leden van de CDA-fractie vragen gesteld over de ondersteuning van familiebedrijven en het MKB in de provincie
Utrecht en over het instellen van een provinciale arbeidsmonitor en heeft GroenLinks vragen gesteld over
duurzame energieopwekking. De PVV heeft vragen gesteld over de efficiëntie van Smart Solar Charging dat via
de EBU ondersteund is.92
Naast de eerder genoemde aanvaarde moties zijn er ook nog enkele moties en een amendement ingediend die
niet aanvaard zijn. Een motie van de SP om in het coalitieakkoord toe te voegen achter de zin dat de provincie
van de EBU meer aandacht vraagt voor (V)MBO’ers dat dit gebeurt in de vorm van een actief
werkgelegenheidsbeleid in nauw overleg met gemeenten, sociale partners en Rijksoverheid. 93 Een motie van de
PvdA die oproept onder andere de EBU te betrekken bij een taskforce Woningbouw en een amendement van de
SP om in de voorjaarsnota van 2014 een tekst op te nemen dat GS in de eerstvolgende begroting voorstellen
uitwerken die tot gevolg zullen hebben dat een substantieel deel van de uitgaven in het kader van de
Economische Agenda zullen worden aangewend ter versterking van de economische positie van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, bedrijven in de maakindustrie en inwoners met een laag opleidingsniveau.94
Zoals hierboven te zien zijn GS regelmatig door PS gevraagd om de EBU bij verschillende onderwerpen te
betrekken. In paragraaf 2.1 is geconstateerd dat dit in de verschillende beleidsdocumenten van de provincie ook
gebeurt. Daar was echter ook te zien dat in de Uitvoeringsverordening EBU alleen de drie doelstellingen van de
Strategische agenda EBU en het moeten voldoen aan de voorwaarde dat het een economisch effect heeft in de
provincie Utrecht zijn opgenomen. Niet alle benoemde onderwerpen komen hiermee terug in de
uitvoeringsverordening. GS kunnen, buiten de uitvoeringsverordening, er nauwelijks voor zorgen dat de EBU aan
deze onderwerpen meer aandacht besteedt. De ambtelijke organisatie heeft aan de Rekenkamer aangegeven dat
de sturingsmogelijkheden van de provincie bij de Stichting EBU beperkt zijn. Zij geeft ook aan dat de provincie
geen directe invloed heeft op de keuzes die de EBU maakt. Het is inherent aan het huidige model. De provincie
kan de EBU geen opdrachten geven. De gedeputeerde kan moties in de Board aan de orde stellen of dit aan de
Stichting EBU vragen, maar het is uiteindelijk aan de EBU zelf om te bepalen of ze wel of niet iets met een motie
van PS doen.95 Zoals genoemd geven GS bijvoorbeeld bij de beantwoording van de motie 38 uit 2017 aan PS
aan dat de provincie binnen het overleg met de partners van de EBU een belangrijke, maar niet alles bepalende,
stem heeft.96
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2.3

Verantwoording PS

PS kunnen haar controlerende rol uitvoeren als zij de juiste verantwoordingsinformatie krijgen. In deze paragraaf
is nagegaan welke verantwoordingsinformatie PS hebben ontvangen en of deze informatie voldoet aan de
eisen die PS hieraan gesteld hebben. Bij de twee besluitvormingsmomenten in PS is op verschillende manieren
aangegeven op welke wijze verantwoording zou worden afgelegd. Bij de behandeling van het eerste
statenvoorstel in PS, Middelen economisch beleidsplan, heeft de gedeputeerde aangegeven dat zolang er nog
geen kader ligt, alles in statenvoorstellen naar de Staten wordt gestuurd. 97 Dit is echter niet nodig geweest omdat
voordat de eerste toekenningen van subsidies werden gedaan de Strategische agenda van de EBU was
vastgesteld als kader. In het statenvoorstel over deze Strategische agenda staan twee vormen van
verantwoording:


Eind 2016 zal een herijking plaatsvinden van de Strategische agenda van de EBU op basis van behaalde
resultaten en de maatschappelijk-economische ontwikkeling.



Tussentijds zal jaarlijks via een statenbrief verantwoording plaatsvinden over de voortgang.98

Bij de behandeling van het statenvoorstel over de Strategische agenda in de commissie heeft het CDA
aangegeven dat als een en ander smarter is geformuleerd over een jaar in een tussenrapportage kan worden
bekeken of hetgeen werd voorgestaan is bereikt of wellicht op onderdelen nog bijstelling nodig is. Ook gaf zij aan
dat het CDA er vanuit gaat dat de tussenrapportages in ieder geval smart worden opgesteld en dat daarin een
aantal concrete ijkpunten staat, op basis waarvan al dan geen bijstelling plaatsvindt. Bij deze behandeling heeft
de gedeputeerde, zoals eerder ook genoemd, gezegd dat terecht de vraag wordt gesteld hoe de rol van de
provincie wordt verankerd en dat voorkomen moet worden dat het zicht op de Economic Board geheel verloren
gaat. Dat is de reden dat de gedeputeerde er voorstander van is dit onderwerp jaarlijks te agenderen. Ook geeft
de gedeputeerde aan dat door een evaluatie in te bouwen, wordt bekeken of eruit is gekomen wat was bedacht
en dat de Staten op een bepaald moment altijd kunnen aangeven dat er niet is uitgekomen wat zij ervan
verwachtten. De gedeputeerde is er geen voorstander van er tussentijdse schuiven in te brengen, omdat
daarmee de innovatiekracht en creativiteit eruit wordt gehaald.99
Statenbrieven
In de afgelopen jaren zijn door GS meerdere statenbrieven over de EBU naar PS gestuurd. Deze statenbrieven
hadden met name betrekking op de vaststelling, uitbreiding of aanpassing van de Uitvoeringsverordening EBU.
Een meerderheid van deze statenbrieven is ter bespreking geagendeerd in een commissievergadering, hierbij
komt ook verantwoordingsinformatie ter sprake. Bij de behandeling van de statenbrief over het besluit van GS om
de Uitvoeringsverordening EBU vast te stellen geeft de SP aan dat de PvdA en de SP aandacht hebben
gevraagd voor lageropgeleiden, kleine ondernemers en de maakindustrie (met moties bij de behandeling van de
besluiten). Hij informeert of inmiddels, nu de EBU een jaar functioneert, een gekwantificeerd beeld kan worden
gegeven over wat de Economic Board, en de daaraan gelieerde instanties, voor voornoemde categorieën hebben
kunnen betekenen en of deze resultaten vervolgens in de commissie kunnen worden besproken en verzoekt om
een actueel overzicht van de resultaten uitgedrukt in aantal en type arbeidsplaatsen. De gedeputeerde
memoreert dat afgesproken is dat de Staten jaarlijks een overzicht ontvangen. Daarnaast geeft hij aan dat is
toegezegd dat de Staten van ieder definitief voorstel, dat wordt geaccordeerd, in kennis worden gesteld door
middel van een statenbrief. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen projecten waarbij met procesgeld
wordt gewerkt (het voorbereidende deel om tot een project te komen) en de daadwerkelijke honorering van een
97
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project.100 Voor de periode hierna zijn twee statenbrieven terug te vinden over de toekenning van subsidie op
basis van deze uitvoeringsverordening.101 Daarna zijn alleen statenbrieven te vinden die zijn gestuurd als de
toekenning een aanpassing van de uitvoeringsverordening betrof.102 Dit was bijvoorbeeld het geval bij de
statenbrief Financiering MKB life science Utrecht. Bij de behandeling hiervan informeerde D66 hoe de Staten op
de hoogte worden gehouden van de voortgang van het traject. De SP verzoekt om schriftelijke beantwoording
van de vraag op welke manier de €1,25 miljoen bijdraagt aan extra wekgelegenheid voor lager opgeleiden en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gedeputeerde geeft aan dat zodra daadwerkelijk sprake is van
een gunning hij de Staten hiervan in kennis zal stellen. Het is in de stateninformatie niet terug te vinden dat PS
zijn geïnformeerd over deze gunning. Over de werkgelegenheid geeft hij aan dat het enige dat bekend is, is dat
het Fonds werkgelegenheid gaat voortbrengen, voor welke doelgroep is niet bekend.103
De SP heeft in februari 2015 een motie ingediend die GS opdraagt per direct en met concrete cijfers, telkens als
de inspanningen van de EBU of het acquisitiebeleid aan de orde zijn doch ten minste één keer per kwartaal, de
Staten te informeren m.b.t. de werkgelegenheidseffecten voor lager opgeleiden (MBO of lager), mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren. Deze motie is niet aanvaard door PS.104
Voortgangsrapportages
PS en GS ontvingen in 2014, 2015 en 2016 een voortgangsrapportage van de EBU.105 Hierin ligt de focus op wat
de EBU heeft bereikt in het afgelopen jaar. De hoogtepunten worden in een tijdlijn weergegeven, er wordt
besproken wat de EBU heeft gedaan binnen de verschillende domeinen en er wordt een overzicht gegeven van
de in het afgelopen jaar door de provincie ondersteunde initiatieven. Deze initiatieven worden verder toegelicht en
ook wordt gekeken naar hoe het staat met de initiatieven die in eerdere jaren zijn gefinancierd. Voor de meeste
initiatieven is een kleine tekstuele toelichting opgenomen over de belangrijkste ontwikkelingen. De cijfers die in
deze rapportages opgenomen zijn geven echter niet altijd een goed inzicht in de daadwerkelijk behaalde
resultaten. Wat een project zou moeten opleveren en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd wordt in de
rapportages namelijk niet altijd duidelijk uit elkaar gehouden. In paragraaf 3.2 zal hier verder op worden
ingegaan.106
In november 2015, 2016 en 2017107 is voor PS een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin statenleden
werden geïnformeerd over deze voortgangsrapportage door de directieleden van de EBU. Deze presentaties
waren buiten de officiële commissievergaderingen om; er zijn geen notulen van deze bijeenkomsten. Ook de
voortgangsrapportages zijn niet opgenomen in de officiële stateninformatie. 108 De voortgangsrapportages zijn wel
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onder PS verspreid.109 De presentaties die zijn gehouden zijn beschikbaar gesteld aan de Rekenkamer. Hierin is
te zien dat de presentaties in 2015 en 2016 met name ingingen op de door de provincie gefinancierde initiatieven
en dat er in 2016 extra aandacht was voor wat er specifiek gedaan is voor het MKB en het (V)MBO. 110 In 2017
was de opzet van de presentatie veranderd en had de EBU van te voren een kleine enquête uitgezet bij de
statenleden met de vraag wat zij graag besproken wilden hebben tijdens deze bijeenkomst. 111
Begroting en jaarstukken
In de begrotingen en jaarstukken is ook aandacht besteed aan de EBU. Vanaf de Begroting 2015 staat er bij de
informatie over de EBU ook een indicator in deze stukken. Deze indicator heet ‘innovatie’ en gaat over de
multiplier op innovatieprojecten van de EBU. Deze indicator heeft een streefwaarde van 3, wat wil zeggen dat de
bedoeling is dat de provinciale bijdrage minimaal verdrievoudigd wordt door het uitlokken van directe private
investeringen. Volgens de Jaarstukken 2015 en 2016 zou de realisatie in 2014 een multiplier van 4 zijn en in 2015
en 2016 zou de werkelijke waarde met 3 gelijk zijn aan de streefwaarde.112 Opvallend is dat in de
Uitvoeringsverordening EBU staat dat een subsidie kan worden geweigerd voor zover de subsidie aan een
project of programma meer dan 33,3% van de totale project of programmakosten zou bedragen. In principe wordt
hiermee de indicator altijd gehaald.113
Bij de behandeling van de Jaarstukken 2014 heeft de PvdA onderstaande aangegeven over de verantwoording
over de EBU: We merken continu dat als wij het in dit huis over banen en economie hebben, elke keer het woord
EBU valt. Dat geeft mij toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Niet omdat de PvdA het gevoel heeft dat daar
heel veel gekke dingen gebeuren waarmee wij het op zich niet eens zijn, maar wel omdat het allemaal zo ver weg
voelt. Gebeuren nu de dingen die wij zouden willen? Ik begrijp dat er jaarlijks een soort voortgang en evaluatie
aan de orde komt. Ik verzoek het college om, in de evaluatie die mogelijk in het najaar gaat komen, ons ook eens
te laten zien wat die opbrengsten zijn. Laat ons ook eens zien wat de mogelijke effecten kunnen zijn. Laat ons
ook eens zien wat er in de pijplijn zit waarbij wij een warm gevoel krijgen. Niet dat wij denken dat de EBU allemaal
stomme dingen doet, maar we willen wel het goede gevoel krijgen. Het voelt allemaal als een afstand. Het gaat
om heel veel geld. De gedeputeerde geeft in een reactie aan dat hij maar ten dele concreet kan aangeven
hoeveel arbeidsplaatsen dit heeft opgeleverd en in welke categorie. Hij geeft ook aan dat hij daarop graag
terugkomt.114 Deze toezegging is ingelost met de eerder genoemde presentatie van de EBU in november 2015. 115
Midterm review
Zoals eerder aangegeven staat in het statenvoorstel over de Strategische agenda dat eind 2016 een herijking zou
plaatsvinden van de Strategische agenda van de EBU op basis van behaalde resultaten en de maatschappelijkeconomische ontwikkeling. Deze herijking vindt plaats door middel van een midterm review, uitgevoerd door de
EBU. Op moment van schrijven (maart 2018) is de EBU hiermee bezig. De EBU geeft aan dat hierin zal worden
teruggekeken zoals ook in de voortgangsrapportages is gedaan, maar er zal ook vooruit worden gekeken naar de
toekomst van de EBU.116
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Provincie Utrecht, e-mails I en II, 8 december 2017
Economic Board Utrecht (2015), Presentatie EBU – Voortgangsrapportage 2015 & Economic Board Utrecht (2016),
Presentatie EBU – Voortgangsrapportage 2016
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2.4

Transparantie, kenbaarheid en voorspelbaarheid

Omdat de EBU los van de provincie staat zijn transparantie, kenbaarheid en voorspelbaarheid belangrijk om er
voor te zorgen dat de manier van werken van de provincie met de EBU geen ‘black box’ is. De wijze waarop
beslissingen gemaakt worden zal transparant moeten zijn en de provincie moet inzicht hebben in het netwerk en
hoe de partners opereren (kenbaarheid). De uitwerking en uitvoering van kaders en de besteding van middelen
moeten een zekere logica vormen, zodat het door de partners is te herkennen en daarmee voorspelbaar is.
De Uitvoeringsverordening EBU is de leidraad voor het verstrekken van de door PS gereserveerde middelen.
Deze uitvoeringsverordening begon met één regeling en is langzaam uitgebreid. Eerst met een aparte
verordening voor de MKB’ers Life Science regeling. Bij latere fondsen is besloten om de Uitvoeringsverordening
EBU uit te breiden met aparte categorieën, in de Uitvoeringsverordening worden deze bijzondere categorieën
genoemd. Deze aparte categorieën zijn de MIT-regelingen, het Groen, Gezond, Slim fonds, het Nul op de meter
marktintroductiefonds (NOMMIF) en Kennisevenementen. Deze categorieën passen in principe binnen de
Strategische agenda van de EBU, maar hebben bijvoorbeeld hun eigen subsidiecriteria, doelgroepen,
subsidiabele kosten en weigeringsgronden, wat invloed heeft op de aard en omvang van de verstrekte subsidies.
Zo is bijvoorbeeld het maximum bedrag voor een subsidie voor Kennisevenementen € 10.000, terwijl het
minimum bedrag voor een algemene subsidie € 25.000 is.117 De verschillende categorieën zijn toegevoegd,
omdat daar volgens de EBU behoefte aan was bij de doelgroep. De EBU geeft aan dat de markt en de behoefte
van ondernemers steeds veranderen of scherper in beeld komen doordat de relatie met de ondernemers
intensiveert en dat de EBU hierop haar instrumenten probeert aan te laten sluiten. Deze veranderingen zullen ook
altijd blijven, waardoor aanpassingen van de Uitvoeringsverordening EBU waarschijnlijk ook nodig blijven.118 In
Figuur 7 is te zien hoe vaak en hoe de uitvoeringsverordening is aangepast in iets meer dan drie jaar. Het
aanpassen van de Uitvoeringsverordening is een bevoegdheid van GS. PS zijn op de hoogte gehouden van deze
wijzigingen, telkens wanneer de uitvoeringsverordening werd aangepast hebben zijn een statenbrief
ontvangen.119
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beëindigd

Uitbreiding Uitvoeringsverordening EBU

Naast dat de Uitvoeringsverordening EBU van de provincie regelmatig gewijzigd is, is ook de inrichting van de
Board de afgelopen jaren gewijzigd. Deze bestond bij de start uit 20 personen gespreid op allerlei manieren,
zoals leeftijd, grootte van het bedrijf, type bedrijf, etc. De EBU geeft aan dat de expertise van deze leden heel
verschillend was en dat het daardoor niet werkte om goed te vergaderen over zowel groen, gezond als slim.
Daarom is binnen de Board een aantal clusters gemaakt waarin leden per onderwerp bij elkaar zitten.
Tegelijkertijd kwam er druk op de EBU om iets te doen met de Human Capital Agenda (HCA) en
internationalisering, daarom zijn ook hiervoor clusters toegevoegd. Het cluster Life sciences is een specialisering
van het cluster gezond. Ook is het aantal leden van de Board inmiddels uitgebreid naar circa 30.120 Over deze
veranderingen is in de voortgangsrapportages van de EBU informatie opgenomen, maar in de presentaties die
zijn gehouden over deze voortgangsrapportages is geen informatie over de Board terug te vinden. 121 Omdat deze
presentaties buiten de officiële commissievergaderingen om waren en hier geen notulen van zijn is niet met
zekerheid te zeggen dat hier geen aandacht aan besteed is. Op de website van de EBU is terug te vinden wie er
momenteel in de Board plaatsnemen.122
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Ook de structuur van de Stichting EBU is aan het veranderen. De EBU geeft aan dat zij is opgericht om
marktgericht te kunnen werken, waarbij het eigenaarschap van de projecten in de markt dient te liggen. Inmiddels
komt er volgens de EBU steeds meer druk om elementen van een ontwikkelingsmaatschappij op zich te nemen.
De EBU is, op verzoek van het Kernteam en in overleg met onder andere de provincie Utrecht, bijvoorbeeld
begonnen met twee projecten die niet door de markt worden opgestart, maar tijdelijk in de beginfase door de EBU
worden gehost en gefinancierd. Hiervoor is binnen de stichting een BV holding opgericht, waarbinnen BV’s
kunnen worden gestart. De tijdelijkheid van de EBU gaat hierdoor verloren omdat er binnen deze BV’s soms
commitment voor langere tijd aan wordt gegaan. Dit zou ook betekenen dat er financiering voor langere tijd moet
worden geregeld. Hierdoor zullen er beslissingen moeten worden genomen over de toekomst van de EBU, in het
eerdergenoemde midterm review wil de EBU hierop vooruit kijken.123 De EBU heeft deze ontwikkeling aan PS
gecommuniceerd via de voortgangsrapportage in 2016. Hierin geeft de EBU aan dat initiatieven die de EBU zelf
ontwikkelt uiteindelijk de reguliere beoordelingsprocedure van de Board zullen volgen. Tot die tijd wordt het
initiatief projectmatig uitgevoerd en gefinancierd, voornamelijk uit publieke middelen.124
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Stichting EBU, interview, 13 juli 2017
Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage 2016, pp. 47-48
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Inzicht in resultaten EBU

In paragraaf 2.3 is ingegaan op de verantwoordingsinformatie aan PS. Dit hoofdstuk gaat dieper in op het inzicht
in de resultaten die met de subsidies van de provincie zijn bereikt (onderzoeksvraag 3). Hierbij zijn de volgende
twee criteria beoordeeld:


Beoogde activiteiten en resultaten zijn inzichtelijk gemaakt (criterium 7), en



De bereikte resultaten sluiten aan op de doelen van de provincie en de EBU (criterium 8).

Om de criteria te kunnen beoordelen en de onderzoeksvraag te beantwoorden is beschikbare
verantwoordingsinformatie bestudeerd. Bij de provincie zijn door de Rekenkamer subsidiedossiers opgevraagd en
deze zijn vervolgens (op onderdelen) geanalyseerd. Zie Bijlage A voor een overzicht van de subsidies. Een aantal
subsidies is als casestudie nader onderzocht. Hiervoor zijn interviews gehouden met de aanvragers en
medewerkers van de Stichting EBU. Het gaat om subsidies aan de volgende projecten:


Amersfoort Energieneutraal (NOM:033 Energie) – Stichting Blok voor Blok Amersfoort (werknaam
033Energie);



Masterclass Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) – Stichting UOA;



Time to Harvest – Stichting Dutch Game Garden (DGG), en



Zorgpact Midden-Nederland – Utrechtzorg.

Daarnaast is het onderdeel ‘scouten van projecten’ als één van de werkzaamheden die de Stichting EBU uitvoert
als case nader bekeken. De keuze voor de cases is niet aselect, zie Bijlage B voor een korte toelichting op deze
selectie en een toelichting op de projecten.
Dit hoofdstuk start met een toelichting op de werking van subsidies in opzet (paragraaf 3.1). Daarna is ingegaan
op de voortgangsrapportages van de EBU (3.2). Vervolgens komt het inzicht in de bereikte resultaten aan bod.
Hierbij is een onderscheid gemaakt naar de middelen die door de provincie zijn ingezet (paragraaf 3.3), de
projectactiviteiten die door de aanvragers zijn uitgevoerd (paragraaf 3.4) en de bereikte doelen en effecten
(paragraaf 3.5).

3.1

Werking subsidies in opzet

Subsidies binnen de Uitvoeringsverordening EBU volgen ieder hun eigen ‘pad’. In te zetten middelen, uit te
voeren activiteiten en te behalen output kunnen sterk verschillen tussen de subsidies. Deze verschillen kunnen
zich overigens ook voordoen binnen één subsidie, bijvoorbeeld wanneer er meerdere actielijnen zijn ontwikkeld.
Het effect (de outcome) dat de subsidies (of de actielijnen) moeten bereiken zou daarentegen voor wat betreft de
economische effecten gelijk moeten zijn. Namelijk meer werkgelegenheid, meer private investeringen en/of
versterking van de (internationale) concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen. De Rekenkamer verstaat
onder resultaat de behaalde output en outcome. Zie Figuur 8 en Kader 1 voor een voorbeeld.

Middelen

Figuur 8

Projectactiviteiten

Van middelen naar economisch effect

Doelen

Economische effecten

(output)

(outcome)

resultaten
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Kader 1 – Voorbeeld verschil in werking subsidies
Het voornaamste doel van het project ‘Amersfoort Energieneutraal’ is het realiseren van 2000 Nul-op-deMeterwoningen in 2019. Subdoelen hiervan zijn 1) het in co-creatie ontwikkelen van 12 renovatieconcepten en 2)
het in co-creatie realiseren van 12 modelwoningen. Om dit mogelijk te maken worden activiteiten uitgevoerd,
zoals het instellen van een kernteam van coalitiepartners, het inrichten van een Centrum voor Duurzaam
Renoveren en het ontwikkelen van een educatieprogramma. Het economische effect wat het project teweeg moet
brengen is geraamd op minimaal € 90 miljoen aan indirecte investeringen en 300 fte125. Daarnaast is het de
verwachting dat de concurrentiepositie versterkt wordt, omdat er tientallen gespecialiseerde bedrijven komen die
ook buiten de regio aan de slag kunnen.126
De activiteiten van het project ‘Masterclass Utrechtse Ondernemers Academie (UOA)’ zijn gericht op MKB
ondernemers (75 deelnemers) en bestaan onder andere uit het geven van workshops, personal coaching en het
organiseren van netwerkbijeenkomsten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de MKB ondernemers met de
opgedane kennis zichzelf kunnen ontwikkelen en hun onderneming kunnen laten groeien. In 25% van de gevallen
verwacht de Stichting UOA dat sprake zal zijn van groei. De groei van deze ondernemingen dient te leiden tot
economische effecten zoals het ‘creëren van hoogwaardige functies’ en ‘extra investeringen in het bedrijf’. 127
Voor subsidies die verstrekt worden op basis van de Uitvoeringsverordening EBU zijn standaard
aanvraagformulieren beschikbaar.128 Onderdeel van deze aanvraagformulieren is een samenvatting van het
projectplan, waarin aanvragers de volgende punten moeten toelichten:129


Projectactiviteiten;



Doelstelling en te bereiken resultaten (output);



Bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische agenda EBU, en



Economische effecten in de provincie Utrecht (outcome).

Bij de ‘doelstelling en te bereiken resultaten (output)’ is door de provincie aangegeven: ‘beschrijf de doelstelling
van uw project en het eindresultaat in meetbare termen’. In het aanvraagformulier is niet verder toegelicht wat
onder ‘output’ wordt verstaan. De doelstellingen van de Strategische agenda zijn op het aanvraagformulier
aangegeven. De aanvragers dienen aan te vinken waaraan hun project bijdraagt. Bij het punt over de
economische effecten moet worden aangegeven of het project leidt tot: 1) meer werkgelegenheid in de provincie,
2) meer private investeringen in de provincie en/of 3) versterking van de (internationale) concurrentiepositie van
Utrechtse ondernemingen.130 Door deze punten in het aanvraagformulier op te nemen moet de werking van de
subsidie in opzet duidelijk worden.131 Uit de beschrijving van de punten dient namelijk te blijken hoe de ingezette
middelen uiteindelijk moeten leiden tot de door de provincie gewenste economische effecten (outcome).
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Uit de aanvraag blijkt niet op welke periode de extra werkgelegenheid betrekking heeft.
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3.2

Voortgangsrapportages

De Stichting EBU stelt sinds 2014 jaarlijks een voortgangsrapportage op waarin de stand van zaken wordt
gegeven van initiatieven waar de EBU bij betrokken is. In deze rapportages is bijzondere aandacht voor projecten
die door de provincie zijn gesubsidieerd.132 De voortgangsrapportages over 2014, 2015 en 2016 zijn uitgebreide
documenten waarin veel informatie wordt gegeven. De genoemde projecten en bijbehorende activiteiten worden
per domein duidelijk beschreven. Hiermee is duidelijk wat de projecten inhouden. Wat hierbij opvalt is dat de rol
van de EBU bij deze projecten niet altijd duidelijk is omschreven. 133 Voorbeelden hiervan zijn:


In 2015 is het Regeneratieve Medicine Center Utrecht (RMCU) geopend. Het UMC Utrecht, de Universiteit
Utrecht en het Hubert Instituut werken hierin samen. Ook is aangegeven dat er nauw wordt samengewerkt
met de Technische Universiteit Eindhoven. Wat de rol van de EBU bij de totstandkoming van het RMCU is in
de rapportage niet duidelijk gemaakt.134



In 2016 heeft StartupUtrecht een strategische agenda opgesteld om het startupklimaat van Utrecht te
versterken. Tijdens een Get Connected bijeenkomst van de EBU is de nulmeting van het startupklimaat
gepresenteerd. Wat de rol van de EBU is bij StartupUtrecht wordt niet duidelijk gemaakt in de
voortgangsrapportage.135

Een ander punt dat opvalt is dat de voortgangsrapportages over de jaren 2014, 2015 en 2016 niet altijd een goed
inzicht geven in de uitgevoerde activiteiten en daadwerkelijk behaalde resultaten. Wat een project zou moeten
opleveren en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd wordt in deze rapportages namelijk niet altijd duidelijk uit
elkaar gehouden. Deze voortgangsrapportages bevatten een tabel met een overzicht van initiatieven die in dat
jaar een bijdrage hebben ontvangen van de provincie. Bij elk initiatief zijn de volgende gegevens genoemd:


Bijdrage provincie Utrecht;



Totale omvang initiatief, en



Secundair uitgelokte investeringen.

De bedragen onder ‘bijdrage provincie Utrecht’ lijken te suggereren dat deze middelen daadwerkelijk door de
provincie in dat jaar zijn verstrekt. Dit is echter niet in alle gevallen zo. Voor het initiatief ‘kennisevenementen als
katalysator’ bijvoorbeeld is in de voortgangsrapportage over 2016 een bijdrage genoemd van € 350.000. 136 Dit
betreft een deelplafond wat beschikbaar is voor meerdere jaren. Het bedrag dat door de provincie in 2016
daadwerkelijk is verstrekt ligt veel lager en is nog geen € 30.000.137 Een ander voorbeeld is het initiatief NOMMIF
uit de voortgangsrapportage over 2015. Hier is het genoemde bedrag € 550.000, maar ook dit bedrag betreft een
deelplafond. Het daadwerkelijk aan subsidies verstrekte bedrag is nul, omdat in 2015 vanuit dit fonds geen enkele
subsidie is toegekend.138 In het genoemde jaar zijn de initiatieven niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd met als
gevolg dat ook de bedragen bij ‘totale omvang initiatief’ en ‘secundair uitgelokte investeringen’ geen
daadwerkelijk in dat jaar gerealiseerde bedragen zijn.
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Economic Board Utrecht (2014), Voortgangsrapportage 2014; Economic Board Utrecht (2015), Voortgangsrapportage 2015
en Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage 2016
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Bij ‘secundair uitgelokte investeringen’ is in tegenstelling tot de ‘bijdrage provincie Utrecht’ en ‘totale omvang
initiatief’ in de tekst aangegeven dat het om eventuele investeringen gaat. In de tabel zelf is dit niet aangegeven
en ook op andere plekken in de voortgangsrapportage is niet altijd duidelijk aangegeven dat het om eventuele
secundaire investeringen gaat. In het voorwoord van de rapportage over 2015 bijvoorbeeld staat dat er ‘in krap
drie jaar tijd bijna € 200 miljoen aan secundaire uitgelokte investeringen is losgemaakt’.139 Dit bedrag komt
overeen met het (in de voortgangsrapportage genoemde) totaal aan secundair uitgelokte investeringen van door
de provincie gefinancierde initiatieven in 2014 en 2015. Uit de passage in het voorwoord blijkt niet dat het om
eventuele investeringen gaat en daar komt dus bij dat er oorspronkelijk verwachte investeringen worden
meegeteld van projecten waarvan duidelijk is dat die uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Ook in
de subsidieaanvraag van de EBU bij de provincie voor 2016 staat dat ‘bijna € 200 miljoen aan investeringen [is]
losgemaakt’. En ook hierbij is niet aangeven dat het om eventuele investeringen gaat. 140 In Kader 2 is
aangegeven hoe secundair uitgelokte investeringen geraamd worden.
De voortgangsrapportages van 2015 en 2016 bevatten naast de tabel over gefinancierde initiatieven van dat jaar
nog een tweede tabel met een overzicht van gefinancierde initiatieven van het jaar ervoor. Deze tabel doet net
zoals de eerste tabel met gegevens over het betreffende jaar vermoeden dat het om werkelijke bedragen gaat,
maar ook dit is niet in alle gevallen zo. Bij deze tabellen is bij ‘secundair uitgelokte investeringen’ bijvoorbeeld niet
aangegeven dat het om eventuele investeringen gaat.141 Daarnaast zijn er ook hier projecten aan te wijzen
waarbij de genoemde bijdrage van de provincie niet een daadwerkelijk uitgegeven bijdrage betreft. Binnen het
initiatief NOMMIF zijn in zowel 2015 als 2016 geen subsidies verstrekt, er is dus geen daadwerkelijke bijdrage
van de provincie in die jaren. In de tabel wordt echter wel het deelplafond van € 550.000 opgenomen. Ook zijn er
bij dit project bedragen opgenomen bij ‘totale omvang initiatief’ en ‘secundair uitgelokte investeringen’. Naast de
overzichtstabellen worden de projecten in de voortgangsrapportage kort toegelicht. In de voortgangsrapportage is
bij de toelichting op het project NOMMIF aangegeven dat het aantal aanvragen tegen valt. 142 De Stichting EBU
heeft de Rekenkamer laten weten dat de uitputting van dit fonds inmiddels wel is aangevangen en dat de
ontwikkeling van haalbare concepten langer heeft geduurd dan verwacht. 143
In februari 2018 is de ‘Terugblik – Vooruitblik 2017-2018’ van de EBU verschenen. Dit is de opvolger van de
voortgangsrapportage en is op een andere manier ingedeeld. In de Terugblik – Vooruitblik is er een beter
onderscheid in wat een project zou moeten opleveren en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd. Voor elk cluster
is afzonderlijk aangegeven welke activiteiten er in 2017 hebben plaatsgevonden en wat er op de planning staat
voor 2018. De tabel met gefinancierde initiatieven in dat jaar is aangepast. Bij de fondsen wordt bij de ‘bijdrage’
niet het deelplafond genoemd, maar de werkelijke uitgaven. De kolom met ’secundair uitgelokte investeringen’ is
uit de tabel verdwenen en vervangen door de rol van de EBU bij het betreffende project. Overigens is het totaal
aan ’secundair uitgelokte investeringen’ van de projecten onder de tabel genoemd, maar hierbij is duidelijk
vermeld dat het om een schatting gaat. Er is echter niet aangegeven wat de geschatte ’secundair uitgelokte
investeringen’ per project zijn.144 In de voortgangsrapportages 2014, 2015 en 2016 zat een tweede tabel met een
overzicht van gefinancierde initiatieven van het jaar ervoor. Deze tabel komt in de Terugblik – Vooruitblik 2017-
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Economic Board Utrecht (2015), Voortgangsrapportage 2015, p. 4
Economic Board Utrecht (2015), Aanvraag exploitatiesubsidie EBU 2016, p.3
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Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage 2016, p. 43 & Economic Board Utrecht (2015),
Voortgangsrapportage 2015, p.15
142
Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage 2016, p. 45
143
Economic Board Utrecht, feitelijk wederhoor, 6 maart 2018
144
Economic Board Utrecht (2018), Terugblik – Vooruitblik 2017-2018, p. 29-30
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2018 niet meer terug. Op een aantal plekken is kort aangegeven hoe het staat met enkele eerder gefinancierde
projecten.145
Kader 2 – Raming secundair uitgelokte investeringen
Bij aanvang van een project wordt de economische impact geraamd door de Stichting EBU en de betreffende
subsidieaanvrager. In principe is de bedoeling dat de Stichting EBU de aanvrager vraagt om op basis van de
totale omvang van het initiatief (de directe investeringen) een onderbouwde inschatting te maken van de
secundair uitgelokte investeringen (indirecte investeringen) en werkgelegenheid. Vervolgens gaan de Stichting
EBU en de aanvrager hierover met elkaar in gesprek. Per project kan uiteindelijke verschillen hoe dit proces
precies verloopt. De Stichting EBU geeft aan te streven naar een reële inschatting van de economische impact. 146
Bij de subsidieaanvraag van ‘Zorgpact Midden-Nederland’, een project om onderwijs en arbeidsmarkt binnen de
zorg op elkaar te laten aansluiten, is bijvoorbeeld aangegeven dat subsidie van € 247.000 per definitie een directe
investering van € 741.400 uitlokt (factor 3). De aanvragers geven aan dat een reële verwachting is dat de
investeringen van € 247.000 binnen een periode van twee jaar een factor van minimaal 5 tot 8 aan
vervolginvesteringen zal uitlokken. Tevens is de verwachting dat het project extra arbeidsplaatsen (>25),
leerwerkplekken (>100) en stageplekken (>100) zal opleveren. Zowel in de projectaanvraag, als in de
toelichtende tekst van de Stichting EBU hierop staat geen verdere onderbouwing van deze cijfers. 147 De
aanvrager van de subsidie heeft aan de Rekenkamer aangegeven dat het erg lastig is hard te maken welk
economisch rendement het Zorgpact Midden-Nederland oplevert en dat de schatting gemaakt is met
ondersteuning van de EBU.148 De EBU zegt ook dat het bij een project als Zorgpact Midden-Nederland lastig is
om het economisch effect te destilleren. Op termijn zal het project volgens hen zeker een vergelijkbaar effect
hebben als andere projecten, maar dit is moeilijk inzichtelijk te krijgen. Dit komt volgens de EBU doordat de markt
voor gezondheidszorg anders werkt dan een consumentenmarkt. De effecten zijn bijvoorbeeld het gevolg van
minder kosten of minder tekorten aan arbeidskrachten, waardoor mensen sneller geholpen worden als zij zorg
nodig hebben en daarmee weer sneller terug zijn in het arbeidsproces. Berenschot heeft dergelijke macroeconomische berekeningen uitgevoerd en deze berekeningen zijn gebruikt om tot bovenstaande cijfers te komen,
waarbij er vanuit is gegaan dat het project Zorgpact Midden-Nederland goed uitgevoerd wordt.149
Een ander voorbeeld is de raming bij het project ’Amersfoort Energieneutraal’ van 033Energie. Met dit project wil
033Energie meerdere woningconcepten ontwikkelen om verschillende soorten woningen te kunnen ombouwen
naar energieneutrale Nul-op-de-Meterwoningen. De secundair uitgelokte investeringen (€ 90 miljoen) zijn
berekend door de hoeveelheid te renoveren woningen (2000) te vermenigvuldigen met de gemiddelde verwachte
investering die de eigenaren van deze woningen zouden moeten doen voor een Nul-op-de-Meter renovatie
(€ 45.000).150 De aanvragers van de subsidie hebben aan de Rekenkamer aangegeven dat het aantal woningen
en verwachte investering schattingen betreffen. De schatting van het aantal woningen is gebaseerd op een
lopende afspraak met verschillende woningbouwcorporaties om 1000 woningen energieneutraal te gaan maken
en resultaten van eerdere projecten. De organisatie heeft in vorige projecten ongeveer 4000 particuliere
woningen enkele stappen in energielabel omhoog gebracht. Een deel van deze particulieren zat in een
klantvolgsysteem en de bedoeling was hen een vervolgstap naar een Nul-op-de-Meterwoningen aan te bieden.
Een gemiddelde prijs van € 45.000 lijkt de initiatiefnemers nog steeds realistisch. Wel is dit een gemiddelde, er is
Economic Board Utrecht (2018), Terugblik – Vooruitblik 2017-2018
Stichting EBU, interview I, 25 oktober 2017
147
Utrechtzorg (2016), Subsidieaanvraag Utrechtzorg in het kader van Uitvoeringsverordening EBU, p. 12 en 40
148
Utrechtzorg, interview, 18 oktober 2017
149
Stichting EBU, interview I, 1 november 2017
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033Energie (2015), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU, p. 19
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bijvoorbeeld een concept voor een jaren ’90 woning die voor € 22.000 Nul-op-de-Meter is gemaakt. Op basis van
de € 90 miljoen is met een kengetal van Bouwend Nederland berekend dat dit 300 fte zou moeten opleveren. 151

3.3

Middelen

In deze paragraaf is aangegeven welke provinciale middelen gemoeid zijn met de EBU in de periode 2014-2016,
waar deze terecht zijn gekomen en in welke vorm dat is gebeurd. De subsidiebedragen die voor de berekeningen
gebruikt worden zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidiedossiers. 152 Bij de berekening van de verstrekte
subsidiebedragen is zoveel mogelijk uitgegaan van de vastgestelde bedragen. Indien een subsidie echter nog
niet is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat het project waarvoor subsidie is aangevraagd nog loopt, dan is het
toegekende subsidiebedrag153 genomen. Als peildatum is september 2017 gehanteerd. Zie Bijlage A voor een
overzicht van de subsidies.
Beschikbare middelen
Vanuit de reserve Cofinancieringsfonds worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de EBU
agenda. De omvang van deze reserve bedroeg eind 2013 ruim € 15,3 miljoen. Hiervan was € 12 miljoen
beschikbaar als vrij besteedbare middelen.154 Aan deze reserve is in de periode 2014-2016 bijna € 7,3 miljoen
toegevoegd.155 De beschikbare vrij besteedbare middelen waren voor het uitvoeren van de EBU agenda in de
periode 2014-2016 zodoende € 19,3 miljoen.156
Over het subsidieplafond heeft de provincie aangegeven dat het altijd lager is gehouden dan beschikbaar was in
de reserve, zodat het restant voor een later tijdstip gebruikt kan worden. Ook is aangegeven dat het budget in de
periode 2017 t/m 2019 verder zal worden aangevuld met in totaal € 6,6 miljoen.157
Uitgegeven middelen
In de periode 2014-2016 heeft de provincie in totaal € 12,3 miljoen uitgegeven aan subsidies, detacheringskosten
en uitvoeringskosten (zie Figuur 9).
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033Energie, interview, 1 november 2017
Met uitzondering van de subsidies onder de MIT regeling. Hiervan is het totaal per jaar bij de provincie opgevraagd. Bron:
Provincie Utrecht, e-mail, 7 december 2017.
153
Het bedrag aan subsidies kan lager komen te liggen wanneer bij de vaststelling van subsidies blijkt dat niet alle activiteiten
waarvoor subsidie is verleend ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het vastgestelde bedrag kan in dat geval namelijk naar
beneden worden bijgesteld. Zie ook paragraaf 3.4.
154
Provincie Utrecht (2013), GS-besluit: Vaststelling Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht
155
Stand reserve per 31 december 2013: € 15.342.000. Toevoegingen: € 2.498.000 in 2014 en 2015, € 2.266.000 in 2016.
Bron: Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 105 & Provincie Utrecht (2016), Programmabegroting 2017, p.
163.
156
Provincie Utrecht, feitelijk wederhoor, 6 maart 2018
157
Provincie Utrecht, e-mails, 15 augustus & 5 december 2017
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Figuur 9

Provinciale uitgaven in het kader van de EBU (2014-2016)

Het grootste deel van de middelen (€ 10,2 miljoen) is in de vorm van projectsubsidies verstrekt aan bedrijven en
kennisinstellingen.158 Deze subsidies zijn toegekend op basis van de Uitvoeringsverordening EBU en de
Uitvoeringsverordening MKB’ers Life Science EBU159.
De totale bijdrage aan de Stichting EBU (€ 1,8 miljoen) bestaat uit subsidies die zijn toegekend op basis van de
Algemene subsidieverordening (Asv) en de kosten voor het gedetacheerde personeel van de provincie bij de
EBU. Bij het subsidiegedeelte gaat het om een structurele subsidie van € 300.000 per jaar en om een incidentele
projectsubsidie van € 141.000 in 2016.160 De kosten voor het gedetacheerde personeel zijn voor de periode 20142016 door de provincie geraamd op € 750.000 in totaal.161 De uitvoeringskosten zijn de kosten die de provincie
maakt om de subsidies te kunnen verstrekken. Op basis van een berekening van de bestede uren worden deze
kosten door de provincie geschat op € 110.000 per jaar. Door het bedrijf dat namens de provincie subsidies heeft
toegekend aan bedrijven vanuit het Life Science fonds zijn geen kosten in rekening gebracht.162
Subsidies per jaar
In de periode 2014-2016 is € 11,2 miljoen aan subsidies verstrekt (€ 10,2 miljoen aan bedrijven en
kennisinstellingen en € 1 miljoen aan Stichting EBU). In Figuur 10 is de verdeling van de subsidies over de jaren
heen weergegeven.

158

Provincie Utrecht (2017), subsidiedossiers (peildatum september 2017)
De Uitvoeringsverordening MKB’ers Life Science Economic Board Utrecht is inmiddels ingetrokken. De verordening was van
1 juli 2014 t/m 31 december 2016 van kracht. Het project Smart Solar Charging is in de voortgangsrapportage van de EBU over
2016 genoemd als door de provincie gefinancierd initiatief. Dit project heeft echter geen subsidie gekregen via de
Uitvoeringsverordening EBU, maar vanuit EFRO middelen en is daarom buiten dit onderzoek gelaten. Bron: Provincie Utrecht,
ambtelijk interview, 21 september 2017.
160
De incidentele subsidie betreft de bijdrage van de provincie aan het project International Talent Community Utrecht (ITCU).
Bron: Provincie Utrecht (2017), subsidiedossiers (peildatum september 2017)
161
Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 21 september 2017
162
Provincie Utrecht, e-mails, 2 en 6 oktober 2017
159
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Figuur 10 Subsidies per jaar (mln. €)

In 2014 is het totaal aan subsidies met bijna € 2 miljoen het laagste. In 2015 ligt het totaal aan subsidies (€ 4,8
miljoen) net iets hoger dan in 2016 (€ 4,5 miljoen).
Subsidies naar omvang
De omvang van de subsidies loopt sterk uiteen. De kleinste subsidie die in de periode 2014-2016 is verstrekt is
€ 1.688. De grootste subsidie bedraagt € 1.360.000. Voor de subsidies is met uitzondering van de subsidies
onder de MIT regelingen nagegaan om welke subsidieomvang het gaat, zie Figuur 11.163
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Figuur 11 Aantal subsidies (m.u.v. MIT subsidies) naar omvang (2014-2016)

Veruit de meeste subsidies (25 van de 37) hebben een omvang die ligt tussen de € 10.000 en € 500.000. De vijf
subsidies tot € 10.000 betreffen de subsidies die zijn verstrekt voor kennisevenementen. Zeven subsidies hebben
een omvang van € 500.000 of hoger.
Subsidies per categorie
In paragraaf 2.4 is aangegeven dat er meerdere aanpassingen zijn geweest op de oorspronkelijke
Uitvoeringsverordening EBU. Figuur 12 laat zien in welke categorie de subsidies terecht zijn gekomen in de
periode 2014-2016. Onder categorieën verstaan wij de verschillende onderdelen van de Uitvoeringsverordening
EBU en de structurele en incidentele subsidies vanuit de Asv aan de Stichting EBU.
163

De subsidies onder de MIT regeling zijn grotendeels buiten de analyse gelaten, omdat het gaat om een landelijke regeling
die regionaal wordt uitgevoerd. Door de provincie is deze regeling ondergebracht in de Uitvoeringsverordening EBU. De
provincie heeft relatief weinig invloed op de inhoud van de regeling. Daarnaast is de regeling recent geëvalueerd. Bron:
Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 3 augustus 2017.

52

Structureel Stichting EBU
€ 900.000

Kennisevenementen
€ 29.093

Incidenteel Stichting EBU
€ 141.000

MIT regelingen
€ 2.000.000

Groen-gezond-slim fonds
€ 678.250

NOMMIF
€0

Life Science
€ 1.261.665
EBU algemeen
€ 6.226.402

Figuur 12 Subsidie naar categorie (2014-2016)

Iets meer dan de helft van de subsidies in de periode 2014-2016 is terecht gekomen bij projecten die vallen onder
het algemene hoofdstuk van de Uitvoeringsverordening EBU. Deze subsidies zijn dus niet toe te wijzen aan een
speciale categorie of fonds. Bij de MIT regelingen is twee miljoen euro terechtgekomen. Vanuit het NOMMIF zijn
in de periode 2014-2016 geen subsidies toegekend. Over dit project heeft de provincie aangeven dat het nog niet
goed loopt (zie ook paragraaf 3.2).164
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In Figuur 13 is per jaar aangegeven hoeveel middelen er naar de verschillende categorieën is gegaan.
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Figuur 13 Subsidie per jaar naar categorie (2014-2016, mln. €)

In bovenstaande figuur is goed te zien dat er in de periode 2014-2016 meer categorieën zijn gekomen met een
groter aandeel in het totaal en dat het aandeel ‘EBU algemeen’ daarmee is afgenomen.
Subsidievorm
De subsidies (in de periode 2014-2016) zijn in twee vormen verstrekt, namelijk in de vorm van een cofinanciering
164

Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 3 augustus 2017
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of in de vorm van een lening. 165 Bij een cofinanciering hoeft de aanvrager het ontvangen bedrag niet terug te
betalen. Een lening is een ‘revolverend financieel instrument’ waarbij het de bedoeling is dat het verstrekte
subsidiebedrag naar verloop van tijd weer terugvloeit naar de provincie. Voor de subsidies is, met uitzondering
van de subsidies onder de MIT regelingen en de structurele subsidie aan de Stichting EBU, nagegaan om welke
subsidievorm het gaat. In Figuur 14 is de verhouding tussen de verstrekte bedragen aan leningen en
cofinanciering in de periode 2014-2016 weergegeven.
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Figuur 14 Subsidievorm (m.u.v. structurele subsidie EBU en MIT subsidies) (2014-2016)

Van de subsidies (m.u.v. structurele subsidie EBU en MIT subsidies) is in de periode 2014-2016 bijna twee
miljoen euro als lening verstrekt, ofwel 23%. Ruim zes miljoen euro (77%) is in de vorm van cofinanciering
verstrekt. In 2015 was het aandeel met 17% leningen van het totaal het kleinst en in 2016, met 29% van het
totaal, het grootst. In de Uitvoeringsverordening EBU geeft de provincie aan de voorkeur te geven aan
revolverende financiële instrumenten (zoals leningen) om ‘het beleidseffect van de inzet van provinciale middelen
te maximeren’.166 Het is nog te vroeg om na te gaan in hoeverre deze leningen ook daadwerkelijk worden
terugbetaald.167

3.4

Projectactiviteiten

Deze paragraaf gaat dieper in op de uitgevoerde projectactiviteiten. Zoals eerder ook al is aangegeven is er een
analyse gemaakt van de subsidiedossiers. Hierbij is zowel gekeken naar de (jaarlijkse) subsidies aan de Stichting
EBU als naar de subsidies aan bedrijven en kennisinstellingen. Voor een groot deel van deze subsidies is daarbij
ook gekeken naar de informatie die gaat over de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten.168 Uit de analyse blijkt dat
de uitgevoerde activiteiten heel divers zijn. Dit is overigens niet vreemd en past bij het karakter van de
subsidieregeling (zie paragraaf 3.1). Vanwege het diverse palet aan uitgevoerde activiteiten is het lastig om dit in
één of enkele overzichten weer te geven en is daarom ook niet gedaan.
165

Art. 1 dd Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 & Provincie Utrecht (2017), subsidiedossiers (peildatum
september 2017)
166
Toelichting Art. 4 Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016
167
De aflossing van de lening vindt plaats in termijnen. Van de projecten die als eerste moeten gaan aflossen is de start
daarvan eind 2017 voorzien.
168
Voor dit deel van de analyse zijn subsidies die verstrekt zijn binnen de speciale categorieën niet meegenomen, omdat dit
over het algemeen kleinere subsidies zijn.
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Tussen- en eindrapportages
De voornaamste manier voor de provincie om inzicht te krijgen in de uitgevoerde projectactiviteiten zijn de
eindrapportages van de subsidieontvangers. In deze rapportages dienen de aanvragers aan te geven in welke
mate de beoogde activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Vervolgens kan de provincie op basis daarvan
beoordelen of een subsidie kan worden vastgesteld.169 In de periode 2014-2016 zijn er (m.u.v. de MIT subsidies)
37 subsidies verstrekt.170 Van deze subsidies zijn er 12 (32%) vastgesteld en 25 (68%) nog niet (peildatum
september 2017). Dat twee derde van de subsidies nog niet is vastgesteld heeft met name te maken met de
looptijd van de projecten, zie Figuur 15.
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Figuur 15 Verwachte looptijd bij aanvang project (m.u.v. MIT subsidies) (2014-2016)

De verwachte looptijd bij aanvang van het project loopt uiteen. De looptijd van projecten tot vier jaar is redelijk
gelijk verdeeld, namelijk 7 of 10 projecten per categorie.
De aanvragers van vaak grotere projecten dienen ook tussenrapportages aan te leveren. Ook hierin dient
gerapporteerd te worden over de mate waarin de beoogde activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 171 Uit de
analyse van de subsidiedossiers blijkt dat de tussen- en eindrapportages niet altijd aanwezig zijn in de
subsidiedossiers, terwijl deze er wel zouden moeten zijn. In ieder geval ontbreekt over de volgende projecten de
tussenrapportage:172


Life Sciences fonds – InteRNA Technologies BV



Life Sciences fonds – SomantiX BV



Groen-gezond-slim fonds – Het Lokaal



ICT-lab Utrecht (Dialogic)



Booster – iLab

Voor in ieder geval het project ‘Masterclasss UOA’ geldt dat de eindrapportage ontbreekt.173

Dit geldt niet standaard voor subsidies tot € 25.000. Deze subsidies worden 1) bij beschikking gelijk vastgesteld of worden 2)
naar verloop van tijd ambtshalve vastgesteld. Een aanvrager dient wel te melden wanneer de activiteiten zijn verricht. In het
tweede geval is er ook de mogelijkheid om steekproefsgewijs verantwoording te vragen en zo nodig de subsidie terug te
vorderen. Bron: Art. 21-23 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht & Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 3 augustus
2017
170
4 subsidies op basis van de Asv, 27 subsidies op basis van de Uitvoeringsverordening EBU en 6 subsidies op basis van de
Uitvoeringsverordening MKB’ers Life Science EBU.
171
GS kunnen een tussenrapportage verplicht stellen voor subsidies boven de 25.000 die niet binnen een jaar worden
vastgesteld. Bron: Art. 25 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht & Provincie Utrecht, ambtelijk interview, 3 augustus
2017
172
Provincie Utrecht, e-mail, 22 september 2017
173
Provincie Utrecht, e-mail, 10 augustus 2017
169
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In het feitelijk wederhoor heeft de provincie aangegeven dat de documenten bij vier van de zes projecten
inmiddels aanwezig zijn. Voor twee projecten geldt dat de betreffende rapportages in het verleden bij de EBU zijn
aangeleverd. Deze worden toegevoegd aan het systeem van de provincie. 174
Uit de analyse van de aanwezige rapportages blijkt dat de uitgevoerde activiteiten in de tussen- en
eindrapportages voldoende inzichtelijk gemaakt worden. In bijvoorbeeld de eindrapportage over het project
‘Growing Games’ zijn de uitgevoerde activiteiten beschreven. Hierbij is onder andere aangegeven dat er een
congres is georganiseerd, wanneer dat was en waar het precies over ging. In de rapportage aan de provincie zijn
zelfs links opgenomen naar het verslag van het congres en de presentatie van de keynote spreker. 175
Overleg
Inzicht in de uitgevoerde projectactiviteiten die vallen onder de Uitvoeringsverordening EBU ontstaat ook door
gesprekken met aanvragers gedurende de uitvoering van hun project. De domeinmanagers van de Stichting EBU
blijven met de aanvragers in contact zolang zij met de uitvoering van het project bezig zijn. Dit contact kan
bestaan uit het reguliere werk van de domeinmanager om verbindingen te leggen naar andere partijen en/of
initiatieven. Daarnaast vindt het contact plaats rond het moment waarop de aanvragers een tussenrapportage bij
de provincie moeten aanleveren.176 In sommige gevallen zijn deze gesprekken door de provincie als voorwaarde
in de subsidiebeschikking opgenomen.177 De domeinmanager kijkt samen met de aanvrager waar het project
staat en welke richting het op gaat. Hierbij wordt met name gekeken in hoeverre het beoogde effect van het
project wordt bereikt. De provincie kijkt vooral of de activiteiten die in de subsidieaanvraag zijn opgevoerd worden
uitgevoerd. Als een project wat minder goed loopt dan verwacht kan het zijn dat de aanvrager contact opneemt
met de Stichting EBU. De Stichting EBU kijkt wat er aan de hand is en doet hierover vervolgens verslag aan de
provincie. De provincie moet hierbij vertrouwen op het oordeel van de Stichting EBU.178 Overigens is er ook een
informatieplicht om bij tussentijdse wijzigingen de provincie op de hoogte te stellen. De provincie kan dan
eventueel de subsidie heroverwegen of aanpassen.179 Vanuit de Stichting EBU is aangegeven dat het niet de
bedoeling is dat de domeinmanagers op de stoel van de aanvragers gaan zitten. De uitvoering van de projecten
blijft de verantwoordelijkheid van de aanvragers zelf. Naar de provincie toe kan de domeinmanager het advies
geven om bijvoorbeeld het tweede deel van een subsidie te betalen onder bepaalde voorwaarde. De provincie en
de Stichting EBU hebben ieder hun eigen rol, waarbij sprake is van een zekere scheiding. Zo heeft de Stichting
EBU geen formele rol bij het vaststellen van de subsidies, maar is er af en toe wel sprake van communicatie over
de inhoud van projecten.180
Bij het toekennen van de leningen vanuit het Life Science fonds is, zoals eerder ook al aangegeven, een andere
partij betrokken geweest. Zie Kader 3.
Kader 3 - Life Science fonds
Van juli 2014 tot en met december 2016 was de Uitvoeringsverordening MKB'ers Life science Economic Board
Utrecht van kracht. Met deze regeling, die apart stond van de Uitvoeringsverordening EBU, wilde de provincie
MKB’ers in de life sciences sector ondersteunen met financiering.181 Een belangrijke aanleiding voor de regeling
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betrof de veranderde economische situatie, waardoor het voor bedrijven in de life sciences sector lastiger was om
risicokapitaal of andere vormen van financiering te vinden. Daarnaast is aangegeven dat in andere
provincies/regio’s participatiemaatschappijen actief zijn die kunnen investeren in eerder genoemde bedrijven op
voorwaarde dat deze bedrijven zich in de betreffende regio gaan vestigen. In ieder geval twee bedrijven zijn om
dergelijke redenen vertrokken uit de provincie Utrecht. Met de regeling wilde de provincie MKB bedrijven in de life
sciences sector behouden voor de regio.182
De provincie achtte zichzelf niet in staat om op een deskundige manier te beoordelen welke MKB bedrijven in de
life sciences sector kansrijk zijn en in aanmerking komen voor financiering door de provincie. Daarom is via een
tender een privaat investeringsfonds geselecteerd. De winnaar van deze tender, Aglaia BioMedical Ventures,
heeft een mandaat gekregen voor het verlenen van leningen tot maximaal € 1,25 miljoen. Het vaststellen en/of
terugvorderen van de lening moet door de provincie gebeuren.183 De provincie heeft aangegeven dat het niet
problematisch is als het fonds zelf ook in een bedrijf investeert en er een mogelijke afhankelijkheid ontstaat.
Volgens de provincie geeft dit juist aan dat er voldoende vertrouwen is in het bedrijf waaraan de lening wordt
verleend.184 Volgens de provincie is er een risico op belangenverstrengeling. Hierover is het volgende
aangegeven: ‘Dit risico doet zich vooral na het verstrekken van de financiering voor, omdat het belang van het
fonds als aandeelhouder strijdig kan zijn met het belang van de provincie als leninggever. De constructie heeft
echter het belangrijke beleidsmatige voordeel dat op deze wijze de expertise van het fonds optimaal gebruikt kan
worden’. De provincie geeft aan dat met externe juridische ondersteuning (Pels & Rijcken) een aantal waarborgen
zijn ingebouwd.185 De provincie heeft onder andere als voorwaarde voor de lening gesteld dat er sprake moet zijn
van cofinanciering door of via het fonds van minimaal een factor drie.186
Aan twee bedrijven zijn door Aglaia BioMedical Ventures zes leningen verstrekt. Het grootste gedeelte van de
middelen (bijna € 1,1 miljoen) is via vijf leningen bij één bedrijf terecht gekomen. Voor beide bedrijven geldt dat
Aglaia BioMedical Ventures één van de aandeelhouders was voorafgaand aan de lening van de provincie. Bij drie
van de zes leningen is de verplichte cofinanciering (mede)gekomen vanuit Aglaia BioMedical Ventures. Het totaal
aan verleende leningen bedraagt € 1.261.665 en ligt hiermee een fractie hoger dan waarvoor mandaat was
afgegeven. Het totaal aan risicokapitaal dat door cofinanciers ingebracht is bedraagt € 3.851.500, wat neer komt
op een vermenigvuldiging van 3,05. Hiermee is voldaan aan de cofinancieringseis van de provincie.187
De provincie heeft aangegeven minder eigenaarschap van deze subsidieregeling te voelen, omdat de provincie
deze leningen niet zelf heeft verleend.188
Uitvoeren activiteiten niet altijd eenvoudig
Dat de uitgevoerde activiteiten inzichtelijk gemaakt worden wil nog niet zeggen dat alle activiteiten ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals vooraf aangekondigd. Bij de inhoudelijke verantwoording kijkt de provincie
met name of de activiteiten zijn uitgevoerd zoals vooraf is afgesproken. Als er afwijkingen zijn moet dit duidelijk
worden aangegeven en toegelicht worden waarom dit is gedaan.189 De subsidie aan het project ‘Creative makers
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congres’ is een voorbeeld van een project dat lager is vastgesteld, omdat niet alle aangekondigde activiteiten
uitgevoerd zijn.190 Daarnaast zijn er door aanvragers ook wijzigingsverzoeken gedaan, omdat de uitvoering in de
praktijk toch anders liep. Voor het project ‘Masterclass UOA’ bijvoorbeeld is het aantal te ondersteunen MKB
ondernemers gedurende het project naar beneden bijgesteld. 191 Ook het project ‘Kredietunie Midden Nederland’
(KUMN) is niet uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedacht. De KUMN is opgericht, maar twee jaar later weer
ontbonden. Hierbij is overigens niet alles wat door de KUMN is opgebouwd verloren gegaan. De lening van de
provincie is omgezet naar een cofinanciering op voorwaarde dat relevante onderdelen van de KUMN, waaronder
bepaalde software (back office systeem), werden overgedragen naar de toen net opgerichte Kredietunie
Nederland. De Kredietunie Nederland kon dit goed gebruiken. 192
De projecten waarvoor subsidies worden aangevraagd hebben vaak betrekking op nieuwe ontwikkelingen. In de
casestudies is het de Rekenkamer opgevallen dat er bij de subsidieaanvragers veelal sprake is van een grote
maatschappelijke betrokkenheid. In Kader 4 zijn twee citaten opgenomen die blijk geven van deze betrokkenheid.
Kader 4 – Maatschappelijke betrokkenheid subsidieaanvragers
“Er worden, nu de crisis voorbij is, weer woningen gebouwd die we niet zouden moeten bouwen, die niet
luchtdicht zijn, daar erger ik me kapot aan. Het kan allemaal beter en er zijn zoveel fouten gemaakt voor de crisis,
laten we dat oppakken, maar dat wordt gewoon niet gedaan. Dat proberen wij dus wel te doen als bedrijf, maar
we willen dit niet alleen als bedrijf en stichting, maar willen dit ook verkondigen aan onze medemens. Ik sta ook
heel vaak in een zeecontainer op zaterdag rustig mensen te vertellen wat er allemaal mogelijk is. Het is ook heel
leuk om met mensen in contact te komen, dat is ook gewoon een beetje passie, anders kom je er ook niet.” 193
“Voor meer succesvol ondernemerschap in het MKB is kennis van zaken een cruciale factor in deze complexe
samenleving. De startende en doorstartende MKB’er moet beter worden begeleid, er is vaak sprake van
gebrekkige kennis en ondernemerschaptalent, indien aanwezig , moet worden ontwikkeld. Er zijn wel mensen die
talentvol zijn, maar als hier in Nederland iemand kan voetballen en dat zie je op 8 a 9 jarige leeftijd, dan zeg je dat
wordt een voetballertje van de toekomst. Dan krijgt hij een speciale opleiding, dan kan hij al bij FC Utrecht onder
een contractje komen met instemming van de ouders en dan krijgt hij een aparte opleiding, waarbij er rekening
wordt gehouden met zijn voetbalambitie. Maar bij ondernemerschap is dit niet belangrijk, er schijnt een factor in
Nederland te zijn die op dat terrein niet echt inzet op de ontwikkeling van talent. Er doet ook niemand aan
scouting van ondernemerstalent. Dus wij zeiden, dat is toch erg belangrijk, want wij hebben daar als maatschappij
heel veel baat bij om dat beter in te kunnen schatten en verder tot ontwikkeling te brengen.” 194

3.5

Doelen en effecten

In deze paragraaf is nagegaan welk inzicht er is in de doelen (output) en in de economische effecten (outcome)
van de verstrekte subsidies in de periode 2014-2016.
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Doelen (output)
Net zoals bij de projectactiviteiten is door de Rekenkamer voor een aantal subsidies nagegaan wat vooraf de
output verwachtingen waren en wat er daadwerkelijk aan output is gerealiseerd. 195 De verwachtingen zijn door de
aanvragers in de subsidieaanvraag opgenomen. De tussen- en eindrapportages die de aanvragers opstellen zijn
voor de provincie belangrijke documenten om inzicht te krijgen in de gerealiseerde output.
De te behalen doelen die de aanvragers nastreven zijn heel divers. Dit is echter niet heel vreemd, omdat de
projectactiviteiten ook heel divers zijn (zie vorige paragraaf). In paragraaf 3.1 is geconstateerd dat in het
aanvraagformulier niet toegelicht is wat onder ‘output’ wordt verstaan. Dit sluit aan op de wijze waarop
aanvragers de te behalen doelen hebben geformuleerd. Het valt namelijk op dat sommige aanvragers de doelen
niet altijd als een output hebben geformuleerd. In sommige gevallen neigt de doelstelling meer naar een uit te
voeren activiteit dan naar een te realiseren output. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Kredietunie Midden
Nederland’, waarbij de output als volgt is geformuleerd: ‘het operationeel maken van de Kredietunie MiddenNederland gedurende het eerste halljaar 2014’.196 In een enkel geval neigt de doelstelling juist meer naar een te
realiseren outcome. Het project ‘Growing Games’ is hiervan een voorbeeld. Eén van de doelen luidt namelijk:
‘meer dan € 45 miljoen uitgelokte private investeringen’.197 Tot slot zijn er ook gevallen waarbij meerdere
doelstellingen zijn opgenomen waarvan sommige naar een uit te voeren activiteit neigen en andere wel duidelijke
output doelstellingen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project ‘Time to Harvest’, waarbij onder andere als
doelen zijn genoemd: ‘minimaal 10 netwerkevenementen per jaar’ (activiteit) en ‘talenten slimmer laten starten’
(output).198
De tussen- en eindrapportages geven niet altijd inzicht in de gerealiseerde output. Er wordt vaker gerapporteerd
over doelstellingen die meer neigen naar activiteiten dan over outputdoelstellingen. Over het project ‘Campus
party’ is bijvoorbeeld aangegeven hoeveel bezoekers er voor de verschillende onderdelen van het evenement
waren, maar in hoeverre dit ook geleid heeft tot het interesseren van jongeren/jonge talenten voor
technologie(onderwijs) is niet aangegeven.199
In de vorige paragraaf is geconstateerd dat het voor de aanvragers niet altijd eenvoudig is om de aangekondigde
activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren. Voor het bereiken van de doelen is dit niet anders, zie Kader 5.
Kader 5 – Afhankelijkheid bij bereiken doelstellingen
Eén van de doelstellingen van het project ‘Time to Harvest’ is: ‘5 actieve DGG franchises per 1 januari 2019’.
Stichting Dutch Game Garden (DGG) richt deze franchises niet zelf op, maar geeft een licentie af en levert kennis
aan de afnemende partij. Of een franchise gerealiseerd kan worden is afhankelijk van verschillende factoren,
zoals de aanwezigheid van een afnemer en de beschikbaarheid van voldoende budget. Zeker als daarbij subsidie
nodig is, kan dat consequenties hebben voor de doorlooptijden.200
Eén van de doelstellingen van het project ‘Amersfoort Energieneutraal’ is het realiseren van 2000 Nul-op-deMeterwoningen. Deze woningen zouden in de periode 2015-2019 gerealiseerd moeten worden, waarbij het aantal
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te realiseren woningen per jaar oploopt van 50 in 2015 tot 700 in 2019.201 De voortgangsrapportage van de
aanvrager over de periode 2015-2016 laat zien dat in deze periode slechts een zeer klein deel van de te
realiseren woningen daadwerkelijk gerenoveerd is.202 Volgens de uitvoerders van het project komt dit onder
andere door:203


Het wegvallen van een grote opdracht. Bij de start van het project lag er een getekende
intentieovereenkomst met de gemeente Amersfoort, drie woningcorporaties en Platform31 voor het
realiseren van 1000 woningen. Gedurende de looptijd van het project werd hier echter vanaf gezien.



Particulieren blijken hun woningen liever in fases te renoveren dan in een keer volledig. Voor de doelstelling
van 2000 woningen tellen de gedeeltelijk gerenoveerde woningen niet mee.

Het ontwikkelen van 12 modelwoningen is een andere doelstelling. Hiervoor geldt dat deze sneller bereikt wordt
dan gedacht. Dit komt doordat niet alle modelwoningen nodig zijn, omdat er veel overlap in zit en omdat kennis
en ervaringen goed worden uitgewisseld.204
Vanuit de Stichting EBU is aangegeven dat projecten ook mogen mislukken en dat dit een onderdeel is van
innovatie.205 De middelen vanuit de Uitvoeringsverordening EBU worden volgens de Stichting EBU daar ingezet
waar de markt het nu (nog) laat liggen of niet alleen kan. Daarbij kijkt de EBU naar de beoogde economische
effecten van het project.206
Economische effecten (outcome)
In de subsidieaanvraag dient ook te worden aangegeven welke economische effecten (outcome) er verwacht
worden (meer werkgelegenheid, meer private investeringen en/of versterking van de (internationale)
concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen). Vrijwel alle aanvragers doen dit, maar er zit wel een verschil
in de wijze waarop de economische effecten worden geformuleerd. Er zijn aanvragers die concrete te verwachten
economische effecten formuleren en er zijn aanvragers die de economische effecten abstract formuleren. Een
duidelijk voorbeeld van een concreet geformuleerd economische effect bij werkgelegenheid komt uit het project
‘Growing Games’. Hierbij is aangegeven dat het project leidt tot: ‘20% extra werkgelegenheid in de applied game
sector alleen al in de regio Utrecht, ultimo 2015’.207 Een voorbeeld waarbij het werkgelegenheidseffect niet
concreet is beschreven komt uit het project ‘LoRaWAN’. Hierbij is aangegeven dat: ‘het project leidt tot meer
werkgelegenheid in de provincie Utrecht omdat nieuwe Internet of Things (loT) applicaties zullen ontstaan die
werken en werk creëren, niet alleen bij bestaande bedrijven maar ook nieuwe bedrijven en coalities zullen als
gevolg van dit project ontstaan’.208 De helft van de subsidieaanvragers die een aanvraag doen op basis van het
algemene hoofdstuk van de Uitvoeringsverordening EBU heeft concreet aangegeven hoeveel werkgelegenheid
het beoogd te realiseren. Dit betreffen met name de aanvragers van de grotere projecten. Van het totaal aan
middelen dat verstrekt is op basis van het algemene hoofdstuk van de Uitvoeringsverordening EBU is circa 90%
gegaan naar aanvragers die concreet hebben aangegeven hoeveel werkgelegenheid zij beogen te realiseren.
De tussen- en eindrapportages over de subsidies geven nauwelijks inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde
economische effecten en al helemaal niet in de specificaties, waarnaar met moties is gevraagd, zoals het aantal
arbeidsplaatsen voor (V)MBO’ers. In enkele gevallen is er enig inzicht gegeven in de daadwerkelijk gerealiseerde
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effecten. In de meeste gevallen is echter helemaal niks over de daadwerkelijk gerealiseerde effecten opgenomen
(zie Kader 6).
Kader 6 – Moeilijk om inzicht te krijgen in de economische effecten
Een eerste voorbeeld waarbij getracht is om inzicht te krijgen in de economische effecten is het project ‘Time to
Harvest’. Stichting Dutch Game Garden (DGG), de partij die het project uitvoert, heeft hiervoor een enquête
uitgezet onder de betrokken ondernemers waarin gevraagd is naar de groei van het aantal arbeidsplaatsen.
Daarnaast probeert DGG eens in de drie jaar een uitgebreide Gamesmonitor uit te voeren. Dit is een breed
onderzoek naar de ontwikkelingen in de gamesindustrie. Hierbij gaat het overigens niet specifiek over de rol van
DGG, omdat aan het onderzoek meerdere partijen meedoen. Ook heeft DGG op verschillende momenten met
individuele ondernemers gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken, die niet sec over het project Time to Harvest
gingen, maar meer over het werk van DGG in algemene zin, blijkt dat de ondernemers vinden dat zij veel hebben
gehad aan DGG. Ondernemers geven bijvoorbeeld aan veel tijd te hebben bespaard en sneller te zijn gegroeid.
Tijd besparen gaat dan bijvoorbeeld over het leren van ervaringen van anderen waardoor sommige fouten niet
(meer) gemaakt worden. Volgens DGG blijft het echter lastig om de precieze effecten van de activiteiten goed in
beeld te brengen, omdat niet altijd duidelijk is of de geobserveerde effecten ook daadwerkelijk te relateren zijn
aan de activiteiten van DGG. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ‘incubation programma’, waarin startende
ondernemers kennis wordt bijgebracht over ondernemen. Indien een bedrijf na het doorlopen van het programma
groeit qua omzet en werknemers, wil dat nog niet zeggen dat dit het gevolg is van het incubation programma. Het
heeft er waarschijnlijk gedeeltelijk aan bijgedragen, maar ook dan is niet te zeggen voor welk deel dat dan is. In
het geval DGG bijvoorbeeld een gameontwikkelaar helpt bij de totstandkoming van een omvangrijke zakelijke
deal dan is het effect beter te relateren. De deal leidt immers tot een directe groei van het bedrijf en was er
zonder de hulp van DGG niet gekomen.209
DGG heeft de overtuiging dat de activiteiten die zij uitvoeren van toegevoegde waarde zijn. Dat is ook een reden
waarom DGG zelf de behoefte voelt om het effect van haar handelen zo inzichtelijk mogelijk te maken. De DGG
geeft hierover aan: “Wij willen graag inzichtelijk maken waarom wij doen wat we doen en waarom financiële
bijdragen aan het project effect hebben en belangrijk zijn”.210
Een tweede en vergelijkbaar voorbeeld is het project ‘Masterclass UOA’ van de Stichting Utrechtse Ondernemers
Academie (UOA). Door het geven van de masterclass wil de UOA ambitieuze MKB ondernemers helpen groeien.
Bij de subsidieaanvraag heeft Stichting UOA onder andere aangegeven de groei van de deelnemende bedrijven
gedurende drie jaar te monitoren.211 Daarnaast zijn er twee onderzoeken over de masterclass uitgevoerd.212
Hiermee is onder andere inzicht ontstaan in wat er speelt onder groeibedrijven in Utrecht en hoe ondernemers
tegen de masterclass aankijken. Of de groei, en zo ja welk deel daarvan, door de masterclass komt is niet
duidelijk. Genoemde redenen hiervoor zijn het beperkte aantal respondenten en het ontbreken van een controle
groep.213 De Stichting UOA geeft aan dat er diepgaander onderzoek nodig zou zijn om inzicht te krijgen in het
effect van de masterclass, maar dat zij daar het geld en tijd niet voor hebben. Indien uit een andere bron budget
beschikbaar zou worden gesteld om dergelijk onderzoek te doen, dan zou Stichting UOA hier graag aan
meewerken. Ook zij zouden graag willen weten wat de impact is van het programma. 214
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In 2012 is het eindrapport van de Expertwerkgroep Effectmeting (Commissie Theeuwes) verschenen. 215 Hierin
zijn verschillende evaluatiemogelijkheden gepresenteerd om het bedrijvenbeleid van het Rijk te kunnen
onderzoeken op het niveau van de output. Over het meten van de outcome is aangegeven dat dit een ‘lastige
zaak blijft’. Hierbij zijn drie punten aangehaald. In de eerste plaats kan er sprake zijn van externe factoren,
waardoor het lastig is de bijdrage van een instrument te isoleren van deze andere effecten. Ten tweede moet er
om de outcome te kunnen waarnemen voldoende tijd zijn verstreken. Dit kan pas op een later moment dan het
moment waarop output wordt gemeten. Als derde punt is aangegeven dat het belangrijk is dat er voldoende data
voorhanden is en databestanden kunnen worden gekoppeld.216 In het rapport is ook gesteld dat effecten op
outputniveau vaak op basis van theoretische redenaties worden doorgetrokken naar effecten op outcomeniveau.
Hierover is aangegeven dat dit niet zonder gevaren is, omdat een theoretische correlatie (samenhang) nog geen
causaliteit (oorzaak en gevolg) hoeft te betekenen.217 Er is bijvoorbeeld sprake van een correlatie als de
werkgelegenheid toeneemt in een bepaalde sector waarin de provincie ook veel subsidies verstrekt. Dit wil nog
niet zeggen dat de toename ook daadwerkelijk door de subsidies komt (causaliteit). Er kunnen namelijk tal van
andere factoren zijn die daar voor gezorgd hebben. In het rapport van de Commissie Theeuwes is ook
aangegeven dat op basis van wetenschappelijke studies in een bredere context naar de outcome effecten kan
worden gekeken. In de economische literatuur zijn er tal van studies gedaan naar het outcome effect van
bijvoorbeeld extra R&D. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden, omdat uitkomsten in sterke mate afhangen
van omgevingsfactoren.218 De keuzes van de EBU om voor bepaalde projecten te kiezen worden niet gemaakt op
basis van bewezen beleid (evidence based policy) uit de wetenschappelijke literatuur (voor de effectiviteit van
economisch beleid blijkt dat namelijk zeer lastig), maar er is wel sprake van een afwegingsproces waarbij de
kennis en ervaring van de medewerkers van de Stichting EBU een belangrijke rol spelen (zie Kader 7).
Kader 7 – Scouting en selectie projecten
In hoofdlijn zijn er twee manieren waarop door de EBU gesteunde projecten tot stand komen:
1.

Projecten zijn in een vergevorderd stadium en worden door de initiatiefnemers bij de EBU aangedragen.

2.

Domeinmanagers van de Stichting EBU starten projecten zelf op.

Bij de eerste manier kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een tekort aan middelen, waardoor het de initiatiefnemer
zelf niet lukt om het project volledig op te starten. De domeinmanager zou in dat geval kunnen helpen door het
vinden van een investeerder. Bij de tweede manier gaat de domeinmanager zelf op zoek naar een project dat
past binnen de geformuleerde actielijnen van het betreffende domein. De domeinmanager spreekt dan
bijvoorbeeld over deze actielijnen met betrokken ambtenaren en ontwikkelaars van nieuwe producten. Centraal in
deze gesprekken staat een maatschappelijk vraagstuk dat opgelost moet worden.219 Eén van de
domeinmanagers heeft aangegeven dat het voor een domeinmanager van belang is om nieuwsgierig te zijn naar
het domein en dat er interesse moet zijn in de ontwikkelingen die zich binnen het domein afspelen. 220 Daarnaast
kunnen domeinmanagers vanuit ‘EBU Research’ ondersteund worden met analyses die aanleiding kunnen
vormen voor een nieuw initiatief, of om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een bepaalde gemeente of
kennisinstelling. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is de ‘awardwinnerskaart’. Op deze kaart is door de
Stichting EBU aangegeven waar bedrijven zitten die een juryprijs toegekend hebben gekregen. Hieruit blijkt soms
dat er in kleinere gemeenten verassend veel krachtige bedrijven te vinden zijn. Dit kan voor gemeenten en de
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Deelnemers aan de werkgroep waren afkomstig van de Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Algemene Rekenkamer, CBS,
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EBU handige informatie zijn om samen op in te spelen.221 De inzet van de domeinmanager is per project weer
anders. Soms kan met weinig inzet veel bereikt worden, terwijl een andere keer een grotere inspanning wordt
gevraagd.222
Vanwege de grote hoeveelheid (potentiële)projecten moeten domeinmanagers prioriteren welke projecten wel en
niet opgepakt worden. Bij het bepalen van de prioritering zijn het in de eerste plaats de domeinmanagers die op
basis van hun ervaring en kennis van de domeinen prioriteiten stellen.223 Zij kijken hierbij onder andere of er een
partij is die het project wil gaan uitvoeren, of er veel enthousiasme is bij betrokken partijen en wat de potentiële
economische impact van een project is. Het bepalen van de potentiële economische impact is geen wiskundige
berekening en is vaak lastig in te schatten. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een ‘ecosysteem versterkend’
project. Hierbij gaat het om het beïnvloeden van factoren die indirect kunnen bijdragen aan de economie.224 De
domeinmanagers hebben tweewekelijks overleg met de directie van de Stichting EBU waarin projecten worden
besproken en waar nodig een prioritering wordt bepaald. In geval van een daadwerkelijke aanvraag worden drie
Boardleden betrokken bij de toelichting vanuit de EBU richting de provincie Utrecht. Daarbij is het ook relevant om
te blijven kijken naar de wijze waarop de rol van de Stichting EBU wordt ingevuld bij lopende projecten. Het is
namelijk goed mogelijk dat de inzet vanuit de Stichting EBU in de loop van de tijd kan afnemen. Een voorbeeld
hiervan is het vraagstuk van de noodzakelijke uitbreiding van de internationale school dat al langer speelt in de
regio. Het belemmert namelijk de internationale acquisitiedoelstellingen van de Utrechtse regio, omdat bedrijven
uit het buitenland zich waarschijnlijk minder snel in Utrecht zullen vestigen als kinderen van hun medewerkers
geen internationaal onderwijs kunnen volgen. De domeinmanager van de Stichting EBU heeft in overleg met het
Cluster Internationalisering van de EBU de nodige inzet gepleegd om de betrokken partijen rond de tafel te
krijgen en om te werken aan een oplossing. Er heeft een locatiestudie plaatsgevonden en inmiddels vindt een
haalbaarheidsonderzoek plaats naar permanente vestiging van de Internationale School Utrecht in de buurt van
het Utrecht Science Park.225
Aansluiting resultaten op de doelen van de provincie en de EBU
In hoeverre de bereikte resultaten aansluiten op de doelen van de provincie en de doelen van de EBU (criterium
8) is lastig te zeggen, omdat er nauwelijks inzicht is in de effecten van de subsidies. Op basis van de
subsidieaanvragen kan worden nagegaan aan welke doelen van de Strategische agenda de subsidies in opzet
moeten bijdragen (zie paragraaf 3.1). Dit geeft enig inzicht in de verdeling van de subsidies over de doelen, maar
het wil dus niet per definitie zeggen dat er ook daadwerkelijk aan de betreffende doelen wordt bijgedragen. Voor
de subsidies is, met uitzondering van de subsidies onder de MIT regelingen, door de Rekenkamer nagegaan aan
welke doelen van de Strategische agenda de projecten (volgens de aanvragers) moeten bijdragen. Dit is
vervolgens gecategoriseerd naar de thema’s Groen, Gezond en Slim, zie Figuur 16. 226
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Groen
2

Groen & Gezond
1

Gezond & Slim
5

Gezond
11

Groen, Gezond &
Slim
7

Slim
11
Figuur 16 Verdeling aantal subsidies over de thema’s Groen, Gezond en Slim (m.u.v. MIT subsidies) (2014-2016)

De meeste subsidies dienen bij te dragen aan de doelen die vallen onder het thema Gezond (11) of Slim (11).
Wat opvalt is dat slechts twee subsidies doelen kennen die uitsluitend vallen onder het thema Groen. ‘Groen’
komt met name terug bij subsidies (7) die dienen bij te dragen aan doelen die vallen onder alle drie de thema’s
van de Strategische agenda. Van deze zeven subsidies betreffen er drie de jaarlijkse subsidie aan de Stichting
EBU. Zoals eerder geconstateerd kunnen subsidies sterk in omvang verschillen (zie paragraaf 3.3). In Figuur 17
is het totaal van de subsidies per thema/gecombineerde thema’s weergegeven.

Gezond
€ 1,5 mln.

Groen
€ 0,2 mln.

Groen & Gezond
€ 0,1 mln.
Slim
€ 2,6 mln.

Gezond & Slim
€ 2,4 mln.
Groen, Gezond &
Slim
€ 2,5 mln.
Figuur 17 Verdeling subsidiebedragen over de thema’s Groen, Gezond en Slim (m.u.v. MIT subsidies) (2014-2016)

Ten opzichte van de vorige figuur valt op dat de subsidies binnen het thema Gezond relatief klein zijn. De
subsidies binnen ‘Gezond & Slim’ en ‘Groen, Gezond & Slim’ zijn daarentegen juist relatief groot.
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In het feitelijk wederhoor heeft de Stichting EBU een opmerking geplaatst bij de gehanteerde thema’s van drie
projecten. Deze zouden volgens de Stichting EBU anders moeten zijn dan dat de aanvragers destijds op het
aanvraagformulier hebben ingevuld. Voor deze projecten is het daarom voor de Rekenkamer onduidelijk wat het
precieze thema is / de thema’s zijn.
Hieronder volgen twee figuren waarbij het totaal aan subsidiebedragen over de thema’s Groen, Gezond en Slim
is verdeeld. In Figuur 18 is uitgegaan van wat de aanvragers op het aanvraagformulier hebben ingevuld en in
Figuur 19 is uitgegaan van de aanpassing door de Stichting EBU. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden
dat het hierbij gaat om een globale inschatting. Bij de berekening is namelijk uitgegaan van een evenredige
verdeling van de middelen over de betreffende thema’s. Van de subsidies die doelen hebben die vallen onder één
thema is duidelijk waar de middelen terecht dienen te komen. Dit geldt echter niet voor subsidies die doelen
hebben die onder meerdere thema’s vallen. De middelen kunnen namelijk onevenredig bij de verschillende
thema’s terecht komen. Uit de subsidieaanvraag valt dit niet af te leiden.

Slim

Gezond

Groen

€ 4,6 mln.

€ 3,6 mln.

€ 1 mln.

Figuur 18 Globale inschatting verdeling middelen naar de thema’s Groen, Gezond en Slim (m.u.v. MIT subsidies) –
volgens aanvragers - (2014-2016)

Slim

Gezond

Groen

€ 3,9 mln.

€ 3,4 mln.

€ 1,9 mln.

Figuur 19 Globale inschatting verdeling middelen naar de thema’s Groen, Gezond en Slim (m.u.v. MIT subsidies) – na
aanpassing EBU - (2014-2016)

Onafhankelijk van welke figuur als uitgangspunt wordt gebruikt blijkt dat de subsidiebedragen niet gelijk over de
thema’s verdeeld zijn. Hoewel het om een globale inschatting van de verdeling gaat, valt op dat het aandeel van
de middelen voor het thema ‘Groen’ relatief gezien klein is. Op basis van bovengenoemde toedeling van de
subsidiemiddelen bedraagt deze € 1 mln. tot € 1,9 mln. Voor ‘Slim’ en ‘Gezond’ liggen deze bedragen een stuk
hoger, respectievelijk € 3,9 mln. tot € 4,6 mln. en € 3,4 mln. tot € 3,6 mln.
De subsidie van de provincie is een economische subsidie, projecten die worden ondersteund moeten voldoen
aan de voorwaarde dat het een economisch effect heeft in de provincie Utrecht doordat het onder meer leidt tot
meer werkgelegenheid, meer private investeringen en/of tot versterking van de (internationale)
concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen (zie ook paragraaf 3.1). Dit zorgt er voor dat de projecten die
subsidie krijgen van de provincie soms aanpassingen moeten doen in het project om aan te sluiten op de subsidie
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en hun focus moeten verbreden om ook aan de voorwaarde van economisch rendement te voldoen. Zie het
voorbeeld in Kader 8.
Kader 8 – Focus op economisch rendement
De aanvrager van het project ‘Zorgpact Midden-Nederland’ heeft via de Stichting EBU subsidie gekregen van de
provincie met als doel het versterken van competenties bij zorgprofessionals en toekomstige zorgprofessionals
(studenten) op twee thema’s: zelfmanagement en technologie. De bedoeling is hierbij om op deze thema’s het
onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Binnen het project Zorgpact Midden-Nederland worden
hiervoor verschillende programma’s ontwikkeld. Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie
moest er een vertaalslag worden gemaakt van de koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt naar economische
termen. De EBU heeft de aanvragers geholpen bij de subsidieaanvraag, het maken van deze vertaalslag en het
inschatten van het op te leveren economisch effect. Utrechtzorg, de aanvrager van de subsidie voor het Zorgpact
Midden-Nederland, geeft aan dat er met de subsidie gestuurd wordt op economisch rendement, er wordt
daarmee niet gestuurd op andere doelen, zoals bijvoorbeeld de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierdoor is er
minder geld beschikbaar voor de onderkant van de arbeidsmarkt dan in andere provincies.227
De EBU bevestigt dit en zegt dat het Zorgpact Midden-Nederland zonder de EBU misschien ook wel was
ontstaan, maar doordat de EBU er van begin af aan bij betrokken was, er vooraf is gekeken voor welke
deelaspecten van het maatschappelijk vraagstuk in de zorg er de meeste potentie was om economisch impact te
hebben. Daar is het curriculum op ontwikkeld. Hierdoor is de focus op zelfmanagement en technologie ontstaan,
wat past bij de maatschappelijke actielijnen van de EBU agenda. Het curriculum is ontwikkeld met een
economische bril, niet alleen met een focus op de arbeidsmarkt.228
Omdat economisch rendement belangrijk is voor de toekenning van de subsidie ligt hierop ook de focus bij
(tussentijdse) verantwoording. Utrechtzorg geeft aan dat de EBU bij voortgangsgesprekken vooral vragen stelt
over hoe dit economische rendement groter kan worden. Zij geeft aan dat dit voor hen lastig blijft, omdat hun
doelen meer liggen bij betere kwaliteit van zorg, beter onderwijs en betere zorgprofessionals. Dit vanuit de
gedachte dat zij bij willen dragen aan het welzijn van de inwoners van Utrecht. De aanvrager geeft aan dat dit
waarschijnlijk ook wel een belangrijk doel is voor de provincie, alleen is dit niet economisch. Er zit daardoor soms
spanning tussen het doel van Utrechtzorg en de subsidieregeling.
Het Zorgpact Midden-Nederland maakt onderdeel uit van het landelijke Zorgpact van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het
Ministerie van VWS monitort dit door middel van de zogenaamde ‘volgspot’. Utrechtzorg geeft aan dat bij deze
methode de inhoud en de diepte wordt ingegaan. Het resultaat van deze monitoring is niet hoeveel
arbeidsplaatsen het project heeft opgeleverd, maar wel een analyse van de beoogde en behaalde doelen, wat
goed gaat en wat beter kan. Utrechtzorg geeft aan dat het veel geleerd heeft van de monitor en dat het deze op
een later moment nog een keer wil laten uitvoeren. Naast deze monitor zijn de directeuren van het Ministerie van
VWS en het Ministerie van OCW samen met de aanjager van het landelijke Zorgpact onlangs langs geweest bij
projecten die onder het Zorgpact Midden-Nederland vallen. Daar hebben zij kunnen zien wat er bij een dergelijk
project precies gebeurt en hebben zij gesproken met docenten en studenten. Utrechtzorg geeft aan dat zij dit een
hele mooie manier vindt om te laten zien wat deze projecten inhouden. Om echt te weten hoe het met de
projecten gaat waar subsidie aan verstrekt wordt is volgens Utrechtzorg een werkbezoek zoals dit een hele
waardevolle toevoeging op de cijfers.229
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De subsidies van de provincie zijn er dus op gericht om economische effecten te realiseren, maar dit wil niet
zeggen dat er geen bijdrage wordt geleverd aan andere maatschappelijke effecten. Het kan hier gaan om
effecten die bij de start van het project verwacht werden, maar het kan ook gaan om niet voorziene effecten die
(mede) als gevolg van het project zijn bereikt. Zie Kader 9 voor twee voorbeelden van andere maatschappelijke
effecten die zijn bereikt.
Kader 9 – Andere effecten
Met het project ‘Amersfoort Energieneutraal’ worden meerdere woningconcepten ontwikkeld voor het ombouwen
van woningen naar energieneutrale Nul-op-de-Meterwoningen. Voor het energieneutraal renoveren van woningen
zijn vakmensen nodig met specifieke kennis. Bij het project aangesloten bedrijven hebben daarom hun eigen
personeel hierin opgeleid, maar ook veel leerlingen van bouwopleidingen. Zo zijn er ook voor veel MBO’ers die
aan het afstuderen waren, maar niet geplaatst konden worden bij aannemers vanwege de crisis, stageplaatsen
geregeld. Bijvoorbeeld bij de bouw van modelwoningen. Daarnaast zijn er volgens de uitvoerder van het project
veel HBO’ers elektrotechniek afgestudeerd bij aangesloten bedrijven.230
Bij het project ‘Time to Harvest’ van de stichting Dutch Game Garden worden niet alleen bedrijven ondersteund
die entertainment games ontwikkelen, maar ook bedrijven die werken aan serious of applied games. Deze games
kunnen ook een maatschappelijk effect hebben. Het bedrijf Active Cues heeft bijvoorbeeld de Tovertafel gemaakt,
dit is een kastje dat aan het plafond hangt en spellen projecteert op een tafel. Hun eerste product was een
Tovertafel voor ouderen in verzorgingstehuizen die in de laatste stadia van dementie verkeren. De verzorgers van
deze mensen zijn heel veel tijd kwijt aan het activeren en bezig houden van deze mensen, omdat zij uit zichzelf
niet in beweging komen. De Tovertafel is een extra instrument voor het personeel, maar bijvoorbeeld ook voor
kleinkinderen die op bezoek komen, om spellen met hen te spelen. Dit zijn hele simpele spellen, zoals
bijvoorbeeld het wegvegen van herfstbladeren op de tafel, waarna er lieveheersbeestjes onder vandaan komen.
Ook kan er bijvoorbeeld een bal over worden gerold. Deze Tovertafels dragen hiermee bij aan het welzijn van
mensen met dementie.231
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| Bijlage A | Overzicht subsidies 2014-2016
Jaar

Project

(hoofd)aanvrager

Vorm

Status3

30

EBU Algemeen

Gezond &
slim

cofinanciering

vastgesteld

1.108.696

(mnd.)
Stichting Dutch Game
Garden

Subsidie (€)4

Soort project Thema2

Looptijd
1

2014

Growing Games

2014

ImproVive Control Improvive
Conference en de
Dutch Game
Awards 2014

7

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

vastgesteld

12.500

2014

InteRNA
Technologies

InteRNA Technologies
BV

36

EBU - Life
Science

Gezond

lening

lopend

53.333

2014

InteRNA
Technologies

InteRNA Technologies
BV

36

EBU - Life
Science

Gezond

lening

lopend

233.333

2014

Kredietunie
Kredietunie Midden
Midden Nederland Nederland

60

EBU Algemeen

Alle

cofinanciering

vastgesteld

50.000

2014

Masterclass UOA Stichting Utrechtse
Ondernemers
Academie

30

EBU Algemeen

Alle

cofinanciering

lopend

52.500

2014

SomantiX

SomantiX BV

36

EBU - Life
Science

Gezond

lening

lopend

166.666

2014

Stichting EBU

Stichting EBU

12

ASV Structureel

Alle

cofinanciering

vastgesteld

300.000

2015

Creative Makers
Congres

Stichting Creative
Makers Network

19

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

vastgesteld

67.675

2015

Dutch Game
Garden (Time to
Harvest)

Stichting Dutch Game
Garden

50

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

lopend

750.000

2015

Fiware

Deloitte Consulting BV

24

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

lopend

968.031

2015

Het Lokaal

Het Lokaal BV

16

EBU - Groen- Groen &
gezond-slim gezond
fonds

lening

lopend

63.250

2015

InteRNA
Technologies

InteRNA Technologies
BV

36

EBU - Life
Science

Gezond

lening

lopend

83.333

2015

InteRNA
Technologies

InteRNA Technologies
BV

36

EBU - Life
Science

Gezond

lening

lopend

500.000

2015

MIT-regeling5

2015

NOM:033-Energie Stichting Blok voor
Blok Amersfoort

57

EBU Algemeen

Alle

cofinanciering

lopend

2015

Stichting EBU

Stichting EBU

12

ASV Structureel

Alle

cofinanciering

vastgesteld

300.000

2016

Avian Corona

Universiteit Utrecht

0,1

EBU Gezond
Kennisevene
menten

cofinanciering

vastgesteld

3.780

2016

BinBang

BinBang BV

22

EBU - Groen- Groen
gezond-slim
fonds

lening

lopend

65.000

2016

Booster - iLab

Utrecht Science Park

36

EBU Algemeen

Gezond &
slim

cofinanciering

lopend

500.000

2016

Campus Party

Stichting Campus
Party Nederland

4

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

vastgesteld

300.000

2016

Dutch Netwerk
Group

Dutch Network Group
BV

12

EBU - Groen- Slim
gezond-slim
fonds

lening

lopend

100.000

2016

Eaglet Eye

Eaglet Eye

12

EBU - Groen- Gezond &
gezond-slim slim
fonds

lening

lopend

100.000

EBU - MIT
regelingen
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675.000
1.360.000

Jaar

Project

(hoofd)aanvrager

Looptijd

Soort project Thema2

Vorm

Status3

Subsidie (€)4

(mnd.)1
2016

EBMWG

Universitair Medisch
Centrum Utrecht

0,1

EBU Gezond
Kennisevene
menten

cofinanciering

vastgesteld

9.000

2016

ECCO

ECCO - The European
CanCer Organisation

0,2

EBU Gezond &
Kennisevene slim
menten

cofinanciering

vastgesteld

5.625

2016

EVSS

Universiteit Utrecht

0,1

EBU Gezond
Kennisevene
menten

cofinanciering

vastgesteld

1.688

2016

ICT-lab Utrecht

Dialogic innovatie &
interactie

24

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

lopend

75.000

2016

InteRNA
Technologies

InteRNA Technologies
BV

36

EBU - Life
Science

Gezond

lening

lopend

225.000

2016

International
Stichting EBU
Talent Community
Utrecht (ITCU)

36

ASVIncidenteel

Alle

cofinanciering

lopend

141.000

2016

LoRaWAN
Eurofiber BV
Network Utrecht Kickstarting Smart
City Utrecht

33

EBU Algemeen

Slim

cofinanciering

lopend

35.000

2016

Matras Recycling Matras Recycling
Europe
Europe

24

EBU - Groen- Groen
gezond-slim
fonds

lening

lopend

100.000

2016

MIT-regeling5

2016

Only Ones

Only Ones BV

12

EBU - Groen- Slim
gezond-slim
fonds

lening

lopend

2016

SSIB

Universitair Medisch
Centrum Utrecht

0,2

EBU Gezond
Kennisevene
menten

cofinanciering

vastgesteld

2016

Stichting EBU

Stichting EBU

12

ASV Structureel

cofinanciering

lopend

300.000

2016

Topguard Holding Topguard Holding BV

36

EBU - Groen- Slim
gezond-slim
fonds

lening

lopend

75.000

2016

Train Tool

Train Tool BV

12

EBU - Groen- Slim
gezond-slim
fonds

lening

lopend

75.000

2016

U-zelf

Hogeschool Utrecht

36

EBU Algemeen

Gezond &
slim

cofinanciering

lopend

700.000

2016

Zorgpact Midden- Utrechtzorg
Nederland

24

EBU Algemeen

Gezond

cofinanciering

lopend

247.000

EBU - MIT
regelingen

1.325.000

Alle

100.000

9.000

1

Verwachte looptijd bij aanvang project.
Niet in alle gevallen is door de aanvragers aangegeven aan welke doelen van de Strategische agenda hun project dient bij te
dragen. Voor sommige van deze gevallen geldt dat het thema (de thema’s) duidelijk uit de aanvraag is (zijn) te herleiden. Dit is
dan ook als zodanig overgenomen en in de tabel verwerkt. De gevallen waarbij het thema (de thema’s) niet duidelijk uit de
aanvraag is (zijn) te herleiden zijn bij het feitelijk wederhoor door de Stichting EBU gelabeld.
2

3

Peildatum september 2017.
Er is zoveel mogelijk uitgegaan van de vastgestelde bedragen. Indien een subsidie echter nog niet is vastgesteld, bijvoorbeeld
omdat het project waarvoor subsidie is aangevraagd nog loopt, dan is het toegekende subsidiebedrag genomen.
5
Het gaat hier om het totaal aan MIT subsidies in het betreffende jaar.
4
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| Bijlage B | Selectie casestudies
Selectie cases
Bij het selecteren van de cases zijn subsidies die onderdeel uitmaken van een speciale categorie of fonds buiten
beschouwing gelaten, omdat deze veelal beperkt van omvang zijn. Bij de selectie is ernaar gestreefd om zoveel
mogelijk diversiteit in de casestudies aan te brengen. De selectie heeft dan ook niet op basis van een aselecte
steekproef plaatsgevonden, maar gekeken is naar een mix van domeinen en diversiteit in subsidiebedragen. Ook
de reeds verstreken looptijd van de subsidie is meegenomen bij de selectie van casestudies. Eén van de
geselecteerde cases is een reeds afgerond traject, de overige lopen nog. De projecten die in een casestudie
nader zijn bekeken betreffen:


Amersfoort Energieneutraal (NOM:033 Energie) – Stichting Blok voor Blok Amersfoort (werknaam
033Energie);



Masterclass Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) – Stichting UOA;



Time to Harvest – Stichting Dutch Game Garden (DGG), en



Zorgpact Midden Nederland – Utrechtzorg.

Daarnaast is het onderdeel ‘scouten van projecten’ als één van de werkzaamheden die de Stichting EBU uitvoert
als case nader bekeken. Hier is voor gekozen, omdat dit een belangrijk onderdeel is van het werk van de
stichting. Door de Rekenkamer zijn gesprekken gevoerd met de domeinmanagers en directie van de Stichting
EBU.
Toelichting per project
Amersfoort Energieneutraal (NOM:033 Energie)
De subsidie is aangevraagd door een consortium van: Stichting Blok voor Blok Amersfoort (hoofdaanvrager), de
gemeente Amersfoort, de Stichting Bouwopleidingen Regio Amersfoort, Raab Karcher, Heilijgers Bouw en Seinen
Projectontwikkeling (medeaanvragers). Het project loopt van 2015 tot en met 2019. De bij aanvang geraamde
projectkosten bedragen € 4.886.750, er is een subsidie aangevraagd en verleend voor € 1.360.000.232
Het realiseren van een energieneutraal Amersfoort in 2030 door versterking van de regionale kennispositie,
innovatie, economische slagkracht, burgerparticipatie en daadwerkelijke energetische renovatie van de
bestaande bouw is het einddoel van de subsidieaanvragers. In het project Amersfoort Energieneutraal worden
onder andere renovatieconcepten ontwikkeld, modelwoningen gebouwd en woningen gerenoveerd. Een ander
aspect van het project is de ontwikkeling van een educatieprogramma voor (toekomstige) werknemers in de
gebouwde omgeving. Dit programma is inmiddels klaar.233 De benodigde investeringen om een Nul-op-deMeterwoning te realiseren zijn verschillend per type woning. De totale renovatie van een woning uit de jaren ’30
kan een investering van € 70.000 betekenen, terwijl de renovatie van een woning die gebouwd is in de jaren ’90,
voor € 22.000 mogelijk is.234
Masterclass UOA
De subsidie voor de Masterclass UOA is aangevraagd door de Stichting Utrechtse Ondernemers Academie
(UOA). Het project is gestart in het derde kwartaal van 2014 en liep tot 31 december 2016. Bij de aanvraag waren
de totale projectkosten voorzien op € 881.400, de subsidieaanvraag bedroeg € 52.500. Het aangevraagde
232

033Energie (2015), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU & Provincie Utrecht (2015), Subsidieverlening
(briefnummer: 814F3815)
233
033Energie (2015), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU, pp. 10 en 11
234
033Energie, interview, 1 november 2017
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subsidiebedrag is door de provincie verleend, maar op het moment van schrijven (oktober 2017) nog niet
vastgesteld.235
Het project Masterclass UOA ondersteunt ambitieuze MKB-ondernemers met een (toekomstige) kredietbehoefte.
Tegen betaling krijgen zij in groepen van 12 ondernemers, gedurende ongeveer 13 maanden, begeleiding (zowel
individueel als in groepsverband). Verschillende financiële instellingen hebben bij aanvang van het project hun
bereidheid getoond om aan het programma bij te dragen. De Stichting UOA geeft aan dat de financiële
instellingen voor meer dan 90% van de kredietverlening aan MKB bedrijven zorgen en dat het risicoprofiel van
deze bedrijven, en daarmee de risico’s voor de financiële instellingen, worden verminderd als MKB bedrijven de
masterclass doorlopen.236
Time to Harvest
De subsidie voor het project Time to Harvest (TtH) is aangevraagd door de Stichting Dutch Game Garden (DGG)
(hoofdaanvrager) en Dutch Games Association (medeaanvrager). Het project is gestart op 1 juli 2015 en loopt
nog tot 31 december 2019. Bij de aanvraag waren de totale projectkosten voorzien op € 2.464.250, de
subsidieaanvraag bedroeg € 750.000. De aangevraagde subsidie is door de provincie verleend.237
De doelstelling van het business plan ‘Time to Harvest – Dutch Game Garden 2015-2019’ is: ‘De Nederlandse
gamesindustrie richting volwassenheid sturen en op het huidige succes laten kapitaliseren. Met onze faciliteiten
en diensten zorgen wij dat er meer gamebedrijven komen, dat ze slim samenwerken en uitgroeien tot volwassen
ondernemingen met (internationaal) toekomstperspectief. Hierdoor worden werkgelegenheid en welvaart
gecreëerd.’238 Die ondersteuning wordt vanuit DGG op verschillende manieren geboden, bijvoorbeeld door het
organiseren van netwerkbijeenkomsten. Tevens worden zogenaamde ‘franchises’ ontwikkeld, waardoor het merk
‘Dutch Game Garden’ ook in andere regio’s in Nederland wordt gebruikt en dezelfde kennis, netwerk en
evenementen worden gehanteerd. Op deze manier wil DGG zich verder ontwikkelen als het landelijke loket voor
bedrijven in de gamesindustrie, waardoor ze gamebedrijven beter kan helpen en haar lobbypositie kan
versterken.239
Zorgpact Midden-Nederland
De subsidie voor het project Zorgpact Midden-Nederland is aangevraagd door Utrechtzorg (hoofdaanvrager),
UMC Utrecht, ROC Midden Nederland - Gezondheidszorgcollege, Careyn en Hogeschool Utrecht
(medeaanvragers). De looptijd van het project is van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. Bij de aanvraag waren de
totale projectkosten voorzien op € 741.400, de subsidieaanvraag bedroeg € 247.000. De aangevraagde subsidie
is door de provincie verleend.240
Zorgpact Midden-Nederland is de Human Capital Agenda Gezond van de EBU. De naam Zorgpact is
voortgekomen uit het landelijke programma Zorgpact, van de Ministeries van VWS en OCW. Het doel van
Zorgpact Midden-Nederland is het versterken van competenties bij zorgprofessionals en toekomstige
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Stichting UOA (2014), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU; Provincie Utrecht (2014), Subsidieverlening
(briefnummer: 810F715A); Stichting UOA, interview, 18 oktober 2017 & Provincie Utrecht, e-mail, 10 augustus 2017
236
Stichting UOA (2014), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU, p. 4
237
Stichting DGG (2015), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU (Time to Harvest) & Provincie Utrecht (2015),
Subsidieverlening (briefnummer: 817129A5)
238
Stichting DGG (2015), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU (Time to Harvest), p. 3
239
Stichting DGG (2016), Voortgangsrapportage Time to Harvest 2015, p. 2 & Stichting DGG, interview, 16 oktober 2017
240
Utrechtzorg (2016), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU & Provincie Utrecht (2016), Subsidieverlening
(briefnummer: 8180EBAC)

71

zorgprofessionals (studenten) op twee thema’s: zelfmanagement en technologie. Hiertoe worden onder andere
nieuwe lesmethodieken ontwikkeld en een leer-werkomgeving ingericht, waarbij gebruik gemaakt wordt van
domotica en beeldschermtechnologie.241

241

Utrechtzorg (2016), Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU & Utrechtzorg, interview, 18 oktober 2017
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