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Vooraf

Na vaststelling van het ontwerp is het beleidsplan voorgelegd aan een groot aantal gemeenten,
kennisinstellingen en intermediaire organisaties en adviesorganen. In het algemeen zijn de reacties
positief en ondersteunen zij de hoofddoelstellingen van het provinciaal economisch beleid.  Belangrijk
is ook dat het beleidsplan heeft geleid tot verschillende gesprekken en discussies waaruit  ideeën en
een basis voor de uitvoering van het beleidsplan is ontstaan.
In totaal zijn 11 reacties ontvangen en is het beleidsplan besproken in OASE en de Stuurgroep
Economische Ontwikkeling, waarin de wethouders van de Utrechtse gemeenten participeren. In
bijlage 2 zijn alle schriftelijke reacties opgenomen. In deze commentaarnota wordt een “reactie” op de
reacties gegeven. Een aantal reacties hebben betrekking op de projecten en zullen niet direct leiden tot
aanpassing van de beleidsteksten, maar zullen wel worden meegenomen bij de verdere invulling en
uitvoering van de projecten. Een aantal reacties leiden tot een aanpassing van het ontwerp beleidsplan.
In de bijlage 1 worden de concrete tekstwijzigingen aangegeven.
De reacties en commentaren zijn gerangschikt naar beleidsvelden waarop de reactie betrekking heeft

1. Bedrijfsvestiging en vestigingsklimaat.

'H�HHQ]LMGLJH�QDGUXN�RS�YDQ�KHW�SURYLQFLDOH�EHOHLG�RS�GH�NHQQLVLQWHQVLHYH�GLHQVWHQ�HQ�GHQRRG]DDN�WRW�GLYHUVLILFDWLH��.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO��2$6(��)19��6(2��
Het voorgestelde beleid van de provincie is niet eenzijdig gericht op de kennisintensieve diensten. Ook
andere sectoren zullen wij voor zover mogelijk ondersteunen. Daarbij kiezen wij voor
innovatiebevordering. Inmiddels is de provinciale aanvraag voor het programma “Innovatieve Acties”
gehonoreerd. Ook zal de provincie zich inzetten voor voldoende ruimte voor het bestaande Utrechtse
bedrijfsleven. In het gepresenteerde concept-ontwerp streekplan gaan wij nader in op deze
problematiek.
Toch kunnen wij er niet omheen dat Utrecht geen eiland is en dat de Noordvleugel van de Randstad
zich in toenemende mate “specialiseert in (internationale) diensten en kennisintensieve activiteiten.
Andere sectoren worden verdrongen naar andere delen van Nederland en Europa/wereld. De
mogelijkheden van de provincie om deze structurele trend om te buigen, zijn minimaal. Het accent van
het toekomstgerichte structuurbeleid van de provincie is daarom gericht op sectoren die ook op de
lange termijn kansrijk zijn in de provincie Utrecht, passen in het leefmilieu en goed aansluiten bij de
arbeidsmarkt.
Overigens zijn wij van mening dat diversificatie er niet toe hoeft te leiden dat Utrecht minder
conjunctuurgevoelig wordt.  Ook andere sectoren zoals de industrie, bouw, handel etc. worden
getroffen door de huidige economische stagnatie. Alleen bepaalde sectoren binnen de kwartaire sector
lijken op dit moment minder conjunctuurgevoelig ( bijv. zorg, onderwijs)

1RRG]DNHOLMNH�DDQGDFKW�YRRU�ZHUNJHOHJHQKHLG�YRRU�ODDJJHVFKRROGHQ��)19��6(2�
Door de stimulering van hoogwaardige werkgelegenheid ontstaat veel indirecte werkgelegenheid voor
laaggeschoolden. We kunnen hierbij denken aan direct afgeleide werkgelegenheid (bewaking,
schoonmaak, catering, drukkerijen etc), maar ook aan inkomenseffecten (detailhandel, persoonlijke
verzorging etc). De economische ontwikkeling in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat – in de
hoogconjunctuur—  ook sprake was van grote tekorten aan laaggeschoold personeel in deze branches.
Zonder afbreuk te doen aan de noodzaak voor werk voor laaggeschoolden, creëert de  huidige
economische stagnatie het gevaar dat laaggeschoolden worden verdrongen door mensen met een
hogere opleiding.
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6WHUNH�WRHQDPH�SHQGHO�GRRU�DDQGDFKW�YRRU�KRRJJHVFKRROGH�DUEHLG��5LMNVZDWHUVWDDW�
De arbeidsmobiliteit onder hooggeschoolden is de afgelopen jaren erg hoog. Dit heeft geleid tot een
sterke toename van de pendel; zowel inkomende als uitgaande pendel.  Toch verwachten wij de groei
van de mobiliteit te kunnen beperken door een verantwoorde keuze van werkgelegenheidslocaties
(locatiebeleid) en de verbetering van de woningvoorraad. Jaarlijks stromen 9000 jongeren van de
universiteiten en hogescholen, waarvoor voldoende arbeidsplaatsen moet worden gecreëerd.

0HHU�DDQGDFKW�YRRU�GH�³PDDN´�LQGXVWULH�HQ�GH�ZHUYLQJ�YDQ�LQGXVWULsOH�EHGULMYHQ��)19�.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO�
 Het aantrekken van nieuwe industriële bedrijven blijkt in praktijk weinig kansrijk.  Enerzijds leent het
productiemilieu van de provincie zich minder voor industriële bedrijvigheid (sterk verstedelijkt,
waardevolle leefomgeving). Anderzijds heeft Utrecht te kampen met sterke concurrentie van ander
regio’s in Nederland, Europa en andere delen van de wereld (lagere grondprijzen, lagere loonkosten en
milieukosten).
Wel  staan wij een beleid voor om de industriële werkgelegenheid in de provincie te behouden. Wij
zullen ernaar streven om voldoende en kwalitatief geschikte ruimte beschikbaar te stellen, innovatie te
bevorderen en bij voorkomende knelpunten te zoeken naar een oplossing  (project 3: regionale
dienstverlening).

2QWZLNNHOLQJ�FOXVWHUEHOHLG��.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO��2$6(��6(2�
Met de keuze voor een beperkt aantal sectoren probeert de provincie juist een clusterachtige
benadering in kansrijke sectoren op te pakken. Wij ondersteunen de visie van de respondenten dat –
gegeven de mogelijkheden en het beschikbare instrumentarium—inzet is gewenst op een beperkt
aantal clusters. De keuze voor de ICT en de Life Science is een logisch gevolg van dit beleid. Het gaat
hierbij niet alleen om dienstverlening, maar ook om activiteiten als de industrie, research en
development, logistiek, arbeidsmarkt en huisvesting. Wij zullen de tekst in het beleidsplan in dit
opzicht verduidelijken

2QWEUHNHQ�YDQ�DDQGDFKW�YRRU�WRHULVPH�HQ�UHFUHDWLH��8%7��.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO��2$6(�
Binnen de provincie Utrecht zijn verschillende kansrijke sectoren en activiteiten. De beperkte
beschikbaarheid van middelen en instrumentarium noopt echter tot afgewogen keuzes. In het
beleidsplan wordt aangegeven waarom we kiezen voor de IT-sector en de Life Science. Dit betekent
overigens niet dat we de overige “kansrijke” sectoren buiten beschouwing laten. Via het innovatie en
ruimtelijke economisch beleid worden deze sectoren ook ondersteund. In het geval van
toerisme/recreatie wordt in het beleidsplan wel expliciet ingegaan op de ontwikkeling van de
vrijetijdseconomie (project 11). Een integrale aanpak van toerisme/recreatie en de vrije tijdseconomie
zullen wij bevorderen.

*URWHUH�EHWURNNHQKHLG�YDQ�8QLWp��2$6(��)19�
In het kader van de uitvoering van het Europees Project “innovatie acties” zijn door de Europese
Gemeenschap en de provincie middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Utrechtse
programma. Daarbij vindt nauwe samenwerking plaats met Unité, dat vooral verantwoordelijk is voor
het initiëren, beoordelen en bewaken van de voortgang van de ingediende innovatieprojecten.
Met de instelling van Unité – als uitvloeisel van het eerdere Europese RITTS-project-  verwachten  wij
een eenduidige structuur te hebben, waarin alle belangrijke regionale partners vertegenwoordigd zijn.
Op basis hiervan hopen wij ook te komen tot een regionaal gedragen en afgestemd innovatiebeleid.

,QGLHQHQ�YDQ�KHW�WHFKQRVWDUWHUVSURMHFW�LQ�KHW�6,7�SURJUDPPD��2$6(�
De Hogeschool van Utrecht  bereidt thans een aangepast projectvoorstel voor het technostartersproject
alsnog doorgang te laten vinden. In dit voorstel wordt uitgegaan van vooral regionale en Europese
middelen. Besluitvorming hierover zal nog dit jaar plaatsvinden.

$DQGDFKW�YRRU�0.%��6(2��6NLOO�&LW\�
Het Utrechtse bedrijfsleven bestaat voor een groot deel uit kleine en middelgrote bedrijven. Het
Utrechtse innovatiebeleid is dan ook bij uitstek gericht op het Utrechtse MKB. Dit geldt  ook voor het
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ruimtelijk economische beleid waarbij een groot aantal acties op het gebied van zorgvuldig
ruimtegebruik, herstructurering, scheppen van geschikte ruimte juist gericht is op het faciliteren van
het midden- en kleinbedrijf.
Inmiddels is door ons een onderzoek gestart naar de omvang en problematiek van de IT-sector.  Deze
aanvulling zal worden opgenomen in het beleidsplan. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de
specifieke problematiek van het MKB in de IT-sector..

2. Ruimtelijke economie

 :HLQLJ�RI�JHHQ�DDQGDFKW�DDQ�EHUHLNEDDUKHLG�HQ�ZRQLQJYRRUUDDG��.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO�5LMNVZDWHUVWDDW��2$6(�
Gelijktijdig met het economisch beleidsplan , hebben wij het strategisch mobiliteitsplan en concept-
ontwerp streekplan in discussie gebracht met onze partners. Hierin wordt een integrale afweging
gemaakt, waarbij ook de economische belangen worden afgewogen. Ten aanzien van het nieuwe
locatiebeleid en infrastructuur wordt hierin de beleidsvisie en het bijbehorende instrumentarium
aangegeven.

2QWEUHNHQ�YLVLH�LQ]DNH�URO�SURYLQFLH�ELQQHQ�GH�'HOWDPHWURSRRO��.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO��2$6(HQ�)19�
Naar onze mening maakt Utrecht onlosmakelijk deel uit van de Deltametropool. Wij zijn het eens met
de kritiek dat tot nog toe een weinig heldere visie bestaat over de “economische rol” van de provincie.
In overleg met de regionale partners zullen wij dit aspect oppakken. Het ambitieniveau van het
economisch beleidsplan, de economische structuurschets van de gemeente Utrecht  en de aanzet tot
een nieuw regionaal structuurplan van het Bestuur Regio Utrecht bieden hiervoor voldoende
gezamenlijke aanknopingspunten. Daarvan zal de relatie met de provincie Flevoland ook onderdeel
zijn.

�����LQWHQVLYHULQJ�HQ�VFKXLIUXLPWH��6(2�
De 15% norm is een provinciaal gemiddelde, wat bereikt kan worden door het beter benutten van de
beschikbare ruimte (bestaand en nieuw). Per terrein is sprake van maatwerk, waarbij grote verschillen
kunnen bestaan. Op nieuwe terreinen in de stadsgewesten zijn wellicht hogere percentages bereikbaar,
terwijl bij herstructurering veelal op termijn een intensivering merkbaar is. Belangrijk is een maximale
inspanning van alle partijen (gemeenten, bedrijfsleven, projectontwikkelaars en provincie).
Door veel gemeenten is gewezen op de noodzaak van “extra ruimte ” om een kwaliteitsslag te kunnen
maken bij de herstructurering en intensivering van bedrijventerreinen. In de voorbereiding van het
nieuwe streekplan zullen wij deze opmerkingen betrekken. Uitgangspunt is dat indien mogelijk de
locale dynamiek ter plaatse wordt gefaciliteerd. Als dit niet in de gemeente zelf mogelijk is, zullen wij
bezien of de ontwikkeling van regionale terreinen mogelijk is. Intergemeentelijke samenwerking op
basis van het Utrecht model  zullen wij daarbij ondersteunen.

0HHU�GDQ�DOOHHQ�/DJH�:HLGH�ZDW�EHWUHIW�PXOWLPRGDDO�YHUYRHU��5LMNZDWHUVWDDW��6(2�
Inmiddels wordt door ons ook een initiatief getrokken naar de mogelijkheden voor vervoer over water
via de Eem in het kader van de beheers en inrichtingsvisie Eem zoals wordt opgesteld door de
provinciale dienst Water en Milieu. Dit project zal worden opgenomen in de projectenlijst. Daarnaast
wordt geparticipeerd in de behoefte van een  multi-modaal terrein in de het Klooster/Nieuwegein. Het
initiatief hiervoor ligt bij het Bestuur Regio Utrecht.

6SHFLILHNH�ORFDWLHV�YRRU�NHQQLVLQWHQVLHYH�EHGULMYLJKHLG��6(2��2$6(�
De keuze voor kennisintensieve sectoren betekent ook dat ruimte beschikbaar wordt gesteld voor
dergelijke bedrijvigheid. De provincie is in overleg met verschillende betrokkenen bezig met de
ontwikkeling van een science parc in de provincie. Ook zullen in het kader van het locatiebeleid
specifieke terreinen voor verschillende typen van bedrijvigheid worden aangeduid.
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5RO�HQ�IXQFWLH�YDQ�UHJLRQDOH�YHVWLJLQJVWHDPV��JHPHHQWH�0DDUVVHQ�
De vestigingsteams worden niet in dit plan beschreven, maar in het concept-ontwerp streekplan. Bij de
beantwoording van de reacties daarin zullen wij nader terugkomen op de rol van de vestigingsteams.

$DQGDFKW�YRRU�GH�EHUHLNEDDUKHLG��.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO��2$6(�
In het beleidsplan wordt niet expliciet ingegaan op de betekenis van een goede bereikbaarheid,. Dit
betekent echter niet dat het een goede bereikbaarheid wordt miskend. Gelijktijdig met het economisch
beleidsplan presenteren wij het strategisch mobiliteitsplan, waarin een groot aantal maatregelen zijn
opgenomen om de bereikbaarheid van de provincie te verbeteren. Ook bij de invulling van het nieuwe,
integrale locatiebeleid binnen het kader van het nieuwe streekplan zullen wij nadrukkelijk aandacht
besteden aan economische ontwikkelingen in relatie tot bereikbaarheid, ruimtelijke en
milieukwaliteiten.

3. Arbeidsmarkt

6WHUNHUH�URO�SURYLQFLH�LQ�KHW�UHJLRQDDO�DUEHLGVPDUNWEHOHLG��2$6(��.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO�5HJLRQDDO�3ODWIRUP�(HPODQG��JHPHHQWH�0DDUVVHQ��)19��912�1&:��
Wij onderschrijven de visie dat de provincie een trekkersfunctie kan vervullen, maar daarvoor is wel
een actieve bereidheid van alle participanten gewens. De sterk verslechterde arbeidsmarkt in onze
regio geeft daartoe alle aanleiding. Op korte termijn zullen wij initiatieven ontwikkelen om te komen
tot een Provinciaal Arbeidsmarkt Beraad en dit voorleggen aan de verschillende partijen.  Aspecten die
aan de orde kunnen komen in een dergelijk Beraad zijn; afstemming vraag-aanbod op lange termijn,
ouderenbeleid, sectoraal arbeidsmarktbeleid, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt. Het beleidsplan zal
hierop worden aangepast.

6HFWRUDDO�DUEHLGVPDUNWEHOHLG�JHULFKW�RS�GH�FOXVWHUV��.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO�
Onze primaire keus bij de uitvoering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid ligt in die sectoren waar
knelpunten zijn in de personeelsvoorziening en waar de provincie een bijdrage kan leveren aan de
oplossing van die knelpunten. Daarbij richten we ons o.a.  op de om- en bijscholing en  reintegratie
van werkzoekenden.  Het arbeidsbeleid kan daarbij ondersteunend zijn bij het provinciaal beleid
gericht op de IT en de Life Science. Voor de korte termijn ligt echter een beleid gericht op andere
sectoren, waar nog altijd tekorten zijn (onderwijs, zorg etc)

(LJHQ�HYDOXDWLH�8WUHFKWVH�SODWIRUP�GRRU�SURYLQFLH��5HJLRQDDO�3ODWIRUP�(HPODQG�
 Wat ons betreft is hier geen sprake van. De provincie participeert via het IPO in de landelijke
evaluatie. Inmiddels is deze gestart en zal het actiepunt worden aangepast.

4. Actielijst

6FKHUSHUH�SULRULWHLWVVWHOOLQJ��YHHO�GHHOSURMHFWHQ��.DPHUV��YDQ�.RRSKDQGHO�
In het economisch beleidsplan worden een drietal beleidsclusters onderscheiden: vestigingsklimaat en
innovatie, ruimtelijke economie en arbeidsmarkt. Binnen de verschillende beleidsclusters gaat het om
afzonderlijke, maar gerelateerde projecten. Zo heeft het project herstructurering -binnen de cluster
ruimtelijke economie- een bredere doelstelling dan alleen bevordering duurzaamheid en heeft het
project duurzaamheid een belangrijke input bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Wij zullen de
redactie aanpassen om de samenhang tussen de projecten en de beleidscluster te benadrukken.

1LHW�DOOH�GHHOSURMHFWHQ�]LMQ�HFKWH�SURMHFWHQ��PDDU�PHHU�DFWLHOLMQHQ�GLH�PRHWHQ�XLWPRQGHQ�LQFRQFUHWH�SURMHFWHQ��.DPHUV�YDQ�.RRSKDQGHO��2$6(��
Deze constatering is terecht, maar de gekozen benadering sluit aan bij de rol die de provincie wil
spelen. Op een aantal beleidsterreinen heeft de provincie een bemiddelende en/of bindende rol, waarbij
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in samenwerking met verschillende partners concrete projecten worden uitgewerkt. Deze
concretisering zal bij de tussentijdse evaluatie gestalte moeten krijgen.

3URMHFW����UHJLRQDOH�GLHQVWYHUOHQLQJ���6WHUNH�RYHUODS�PHW�DFWLYLWHLWHQ�YDQ�.DPHUV�YDQ.RRSKDQGHO
Bij de ondersteuning van het bedrijfsleven, troubleshooting etc. vindt in veel gevallen samenwerking
tussen de Kamers van Koophandel en de provincie plaats. De provincie kan met name bij bovenlocale
vraagstukken een rol spelen. Dit geldt zowel voor de gemeenten als voor het bedrijfsleven. Het
opzetten van netwerken tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is een belangrijk onderdeel
van het sectoraal beleid.

3URMHFW���KHUVWUXFWXUHULQJ���0RJHOLMNKHGHQ�YRRU�PXOWL�PRGDOH�RQWVOXLWLQJ�HHQ�URO�ODWHQ�VSHOHQELM�GH�NHX]H�YDQ�GH�KHUVWUXFWXUHULQJVSURMHFWHQ�5LMNVZDWHUVWDDW��
Op veel terreinen die geherstructureerd worden  speelt de ontsluitingsproblematiek een belangrijke rol.
De provincie streeft ernaar om de verkeersproblematiek niet alleen op te lossen door verbetering van
de weginfrastructuur, maar ook door de ontwikkeling van alternatieven, zoals multimodaal vervoer en
vervoersmanagement.

3URMHFW�����JURHQH�ZHUNODQGVFKDSSHQ��2QWZLNNHOLQJ�JURHQH�ZHUNODQGVFKDSSHQ�LQ�UHODWLH�WRWHFRORJLVFKH�NZHWVEDDUKHLG��PRELOLWHLW�HQ�HFRQRPLVFKH�UHFHVVLH��5LMNVZDWHUVWDDW��)19�
De ontwikkeling van  groene werklandschappen past in een beleid om enerzijds ruimte te bieden voor
locale werkgelegenheidsontwikkelingen en anderzijds hoogwaardige werkgelegenheidslocaties te
creëren. Daarbij zal ook zorgvuldig moeten worden omgegaan met randvoorwaarden vanuit de
ecologische structuur en verkeers- en vervoersaspecten. De huidige economische stagnatie kan leiden
tot vertraging in de realisatie van een dergelijk terrein. Het is echter een klein specifiek marktsegment,
waarin economische cycli een beperkte invloed hebben.

9RRUJHVWHOG�SURMHFW����"���VWDUWHUV��)19�
Dit is een nieuw projectvoorstel van de FNV. Hoewel het project technostarters als afzonderlijk
deelproject is opgenomen onder het project Innovatie, is de provincie ook andere terreinen van het
startersbeleid (o.a. via de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Utrecht, De Utrechtse Start en het Life
Science Netwerk). Het moet hierbij wel gaan om kennisintensieve of vernieuwende starters, teneinde
concurrentie met het bestaande bedrijfsleven te voorkomen. De tekst onder Innovatie wordt aangepast.
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