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Toelichting -

Bijlage(n): 1

Inleiding
Met bijgevoegde notitie “Kies partij voor Utrechtse kennismaatschappij” neemt de fractie van
D66 in de Staten en de Utrechtse gemeenteraad een initiatief gericht op het - gezamenlijk als
provincie, de stad Utrecht en het BRU - bundelen van alle bestaande en toekomstige
initiatieven op het gebied van kenniseconomie in een nieuw te vormen kennismaatschappij
voor de Regio Utrecht.
De kennismaatschappij krijgt als hoofddoelstelling het bevorderen van de Utrechtse
economie, door:

a. Het kweken van bewustzijn van de specifieke kwaliteiten en rollen van alle spelers
binnen de kenniseconomie (de opstelling).

b. Het versterken van het bestaande netwerk van de spelers door het actiever,
doelgerichter en ook uitgebreider te maken (het samenspel).

c. Het inventariseren van het kennisaanbod bij de kennisinstellingen (de brandstof).
d. Het bepalen en inventariseren van kennisbehoeften bij het bedrijfsleven (de wens).
e. Het bij elkaar brengen van kennisaanbod en kennisbehoefte: het vormen van een

kennismarkt (het doel).
f. Het wegnemen van remmende wet- en regelgeving bij en in samenwerking met de

overheid (het vrijwaren).
g. Het binnenhalen van nieuwe bedrijven (het werven).
h. Het zorgen voor een 1-loket structuur (de eenvoud).

Aan het initiatief liggen de volgende argumenten ten grondslag:
- de regio Utrecht is in een economische recessie geraakt, die ten opzichte van de rest van

Nederland nog eens wordt versterkt door een oververtegenwoordigde dienstensector
- de voorzitter van de Utrechtse Kamer van Koophandel heeft in zijn nieuwjaartoespraak

een duidelijk signaal afgegeven over de achterstand op het gebied van kenniseconomie in
de Utrechtse regio

- huidige kenniseconomische initiatieven ontberen een integrale aanpak
- bestaande initiatieven zoals Unité, Het Utrechts Netwerk voor Innovatie & Technologie,

lopen af en moeten een integrale opvolger krijgen
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- binnen de complexiteit van kenniseconomie, waar veel verschillende belangen actief zijn,
is juist een belangenloze overheid de aangewezen partij om initiatief te nemen en te
stimuleren. De politiek kan zich niet afzijdig houden

Uit een nadere analyse van de sterktes en zwaktes van de Regio Utrecht, concludeert D66 dat
de Utrechtse (kennis)economie als geheel ver onder haar kunnen presteert. De belangrijkste
knelpunten binnen de huidige Utrechtse economie zijn:

- Een gering inhoudelijk besef van kenniseconomie en het belang ervan
- De opstelling van de spelers inzake kenniseconomie pakt contraproductief uit
- Een afstemming (markt) tussen kennisaanbod en kennisvraag ontbreekt
- Een matig ondernemersklimaat belemmert succesvolle kennisexploitatie
- De regionale aanpak van kenniseconomie mist samenhang en blijft steken in

overlegstructuren

Het initiatief met bovenstaande argumenten en analyse mondt uit in een verzoek aan uw
Staten een bedrag van € 10 mln. ter beschikking te stellen voor een nieuw te vormen regionale
kennismaatschappij.  Dit bedrag zou gedekt moeten worden vanuit de vrijgekomen UNA-
gelden (bakstenen). Een en ander is verwoord in bijgevoegd ontwerp-besluit.



PS2004IME06 -3-

Ontwerp-besluit

Besluit van 28 juni 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op initiatief van de fractie van D66;

Gelezen het initiatief van D66, in de vorm van de notitie “Kies partij voor Utrechtse
kennismaatschappij”

Overwegende;

- dat de regio Utrecht in een economische recessie is geraakt, die ten opzichte van de rest
van Nederland nog eens wordt versterkt door een oververtegenwoordigde dienstensector

- dat de voorzitter van de Kamer van Koophandel in zijn nieuwjaarstoespraak een duidelijk
signaal heeft afgegeven over de achterstand op het gebied van kenniseconomie in de
Utrechtse regio

- dat de huidige kenniseconomische initiatieven een integrale aanpak ontberen
- dat de bestaande initiatieven, zoals Unité, het Utrechts Netwerk voor Innovatie &

Technologie, aflopen en een integrale opvolger moeten krijgen
- dat binnen de complexiteit van kenniseconomie, waar veel verschillende belangen actief

zijn, juist een belangenloze overheid de aangewezen partij is om initiatief te nemen en te
stimuleren, waarbij de politiek zich niet afzijdig kan houden

- dat de huidige wet- en regelgeving belemmerend werken op de kennniseconomische
bedrijvigheid in de regio

Besluiten:

1. het college van GS opdracht te geven om samen met het BRU en de stad Utrecht ervoor
zorg te dragen dat er een kennismaatschappij voor de Regio Utrecht komt waarin alle
bestaande en toekomstige initiatieven op het gebied van kenniseconomie worden
gebundeld.

2. Een bedrag van € 10 mln. ter beschikking te stellen voor deze nieuw te vormen regionale
kennismaatschappij, een en ander ten laste vanuit de vrijgekomen UNA-gelden
(bakstenen).

voorzitter,

griffier,


