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Periodiek wordt door de provincie een economisch beleidsplan opgesteld waarin de hoofdlijnen van
het economisch beleid voor de komende periode wordt vastgesteld. Het voorliggende beleidsplan heeft
betrekking op een periode van vier jaar, waarbij na twee jaar een evaluatie is voorzien.

Bij de opstelling van het plan is gekozen voor een beperkte aanpak. Reden hiervoor is dat een aantal
belangrijke beleidslijnen en projecten ook gedurende de komende periode (gedeeltelijk) zullen
doorlopen. Bovendien worden veel organisaties en overheden gelijktijdig benaderd in het kader van
andere (strategische) plannen. Daarom ook gekozen voor een pragmatische aanpak, waarbij sprake is
van een korte schets van de belangrijkste beleidsterreinen en een projectmatige, op uitvoering gerichte
aanpak van de problematiek. Door de sterk verslechterende economisch situatie is echter in het najaar
op ambtelijk niveau een afzonderlijke consultatieronde gehouden met de belangrijkste partners op
economisch gebied.

Het op 17 december door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp-beleidsplan  is voorgelegd aan de
Utrechtse gemeenten, andere provincies en belanghebbende organisaties met een verzoek om reactie.
Ook is het ontwerp-plan besproken en toegelicht in een aantal overlegstructuren zoals de Stuurgroep
Economische Ontwikkeling, waarin de wethouders van economische zaken van de Utrechtse
gemeenten en van gemeentelijke samenwerkingsverbanden participeren. Deze overlegronde heeft
geleid tot 10 reacties. Deze reacties zijn overwegend positief. In de bijgevoegde commentaarnota
wordt nader ingegaan op de reacties. Op een aantal onderdelen hebben de reacties geleid tot
aanpassing of actualisering van het ontwerp. Deze worden weergegeven in een bijlage bij het
beleidsplan.

Het voorliggende plan wordt gepresenteerd in een periode waarin de Utrechtse economie zich in een
dal bevindt. De werkloosheid neemt fors toe, terwijl ook andere indicatoren
(werkgelegenheidstoename, leegstand bijv.) op rood staan. Dit heeft geleid tot een intensivering van
het voorgenomen beleid, waarbij kennis en kwaliteit centrale begrippen zijn. De hoofddoelstelling van
het beleid is de bevordering van een duurzame economische ontwikkeling van de provincie Utrecht.
Deze hoofddoelstelling wordt uitgewerkt in een drietal beleidsclusters: bedrijfsontwikkeling en
vestigingsklimaat, ruimtelijke economie en arbeidsmarkt.
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In de beleidscluster bedrijfsontwikkeling en vestigingsklimaat wordt sterk ingezet op de
kennisintensivering van de Utrechtse economie. De provincie Utrecht “kennisregio van Nederland” is
onze ambitie voor de lange termijn.  Om dit te bereiken willen wij  de innovatie in het bestaande
bedrijfsleven bevorderen o.a. door de inzet van provinciale en Europese middelen in het kader van het
programma Innovatieve Acties. Ook willen wij  toekomstgerichte, kansrijke sectoren stimuleren.
Hoewel meerdere sectoren als kansrijk kunnen worden beschouwd, wordt gekozen voor de IT-sector
en de Life-science sector. Deze sectoren sluiten ook goed aan op bij de Utrechtse kennisinfrastructuur
en andere vestigingsfactoren. Het project om te komen tot een science park maakt hier ook onderdeel
van uit.
Binnen de cluster ruimtelijke economie wordt het reeds ingezette beleid rond de kwaliteitsverbetering
van bedrijventerreinen geïntensiveerd. Het project “Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen” waarvan de
deelprojecten Herstructurering, Zorgvuldig ruimtegebruik, Duurzame en Groene bedrijventerreinen
deel van uitmaken, blijft ook de komende vier jaar een belangrijk speerpunt in het provinciale beleid.
Hierbij is een belangrijk verband met de beleidsvoornemens in andere provinciale plannen (streekplan,
mobiliteitsplan en milieubeleidsplan)
Ten aanzien van de arbeidsmarkt heeft de provincie tot nu toe een bescheiden rol. In het plan wordt
beleid gepresenteerd, waarin de provincie een meer nadrukkelijke rol kan spelen bij de vormgeving
van het arbeidsmarktbeleid en de uitvoering ervan op bepaalde deelterreinen. Wij willen het
arbeidsmarktbeleid ook meer inbedden in een bredere, integrale aanpak.  Op korte termijn zullen wij
daartoe met de verschillende partners in overleg treden.

De beleidsclusters worden uitgewerkt in een twaalftal concrete projecten. Nieuwe elementen daarbij
zijn o.a. projecten op het gebied van life sciene en vrije tijdseconomie. Het is de bedoeling om na twee
jaar dit actieprogramma te evalueren en waar nodig aan te vullen of te schrappen.
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Besluit van  provinciale staten van  19 mei 2003 inzake het Economisch Beleidsplan 2003-2007 “De
toekomst heeft vele gezichten”

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 17 december, dienst/sector WEB|WEZ, nummer

Gelezen;
Het Economisch Beleidsplan 2003-2007 “De toekomst heeft vele gezichten”
Commentaarnota op de reacties

Besluiten:

� Het Economisch Beleidsplan 2003-2007 “De toekomst heeft vele gezichten”  voor kennisgeving
aan te nemen. En te aanvaarden als leidraad voor het te voeren economisch beleid

voorzitter,

griffier,
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