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Inleiding 

De Provincie Utrecht werkt samen met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het 
Universitair Medisch Centrum aan de vorming van een Science Park, zoals afgesproken in het coalitie-akkoord. 
Doel hiervan is het versterken van de Utrechtse kenniseconomie door het bevorderen van contacten tussen 
kennisinstellingen en bedrijven, en het bieden van ruimte voor kennisintensieve bedrijven. Geografische kern 
van het Science Park is De Uithof, maar er zijn ook duidelijke verbanden met andere bedrijfs- en kantoorlocaties 
in de regio. Onder voorzitterschap van de portefeuillehouder EZ is een stuurgroep, bestaande uit bestuurders van 
alle genoemde partijen, bezig met de ontwikkeling van het Science Park. Voor de provincie is het Science Park 
een van de speerpunten van het innovatiebeleid zoals vastgelegd in het Economisch Beleidsplan 2003 – 2007. 
 
Onder verantwoordelijkheidheid van de stuurgroep is een plan gemaakt om het Science Park daadwerkelijk te 
realiseren. Het plan bestaat uit drie deelprojecten: 
1. Het project “Startimpuls Utrecht”. Dit project betreft het “opsporen” bij de kennisinstellingen van 

onderzoek dat in aanmerking komt voor economische exploitatie (screening en scouting), coaching en 
begeleiding van onderzoekers en studenten die een kennisintensief bedrijf willen starten, en het organiseren 
van onderzoeksfaciliteiten voor (startende) bedrijven. Startimpuls Utrecht vormt de “back office” van het 
Science Park. 

2. Het project “Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie” (CvOI). Het CvOI moet het “gezicht” van het 
Science Park worden: het fysieke en virtuele loket waar ondernemers, maar ook ondernemende studenten en 
onderzoekers, aankloppen als zij op zoek zijn naar kennis en naar mogelijkheden om kennis om te zetten in 
economische activiteit. Ook voorziet het CvOI in kleinschalige, laagdrempelige huisvesting voor startende 
bedrijven. Het CvOI vormt de “front office” van het Science Park. 

3. Zorgdragen voor een passend aanbod aan huisvesting voor bedrijven in diverse levensstadia (naast starters 
ook doorgroeiers etc. tot en met grote volwassen bedrijven). Hiertoe wordt binnen de bestaande bebouwing 
op de Uithof continu het actuele aanbod gemonitored. Daarnaast moet zelfstandige huisvesting van 
bedrijven (in een eigen pand) mogelijk worden via het bestemmingsplan. De gemeente Utrecht heeft 
hiervoor al een ruimtelijke visie op de Uithof in voorbereiding. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht 11 december 2006 tot financiering van een Science Park 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 31 oktober 2006, dienst MEC / sector DER, nr. 2006MEC002172i 
 
Overwegende 

- dat het wenselijk is de oprichting van een Science Park te stimuleren; 
- dat van deze gelegenheid gebruik kan worden gemaakt door de desbetreffende subsidie aan de het 

samenwerkingsverband Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool 
Utrecht te verstrekken voor de ontwikkeling van een Science Park Utrecht; 

 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet 
 
Besluiten:  
 
Artikel I
Aan artikel 10, onderdeel 7 van de Bijlage bij de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 wordt 
toegevoegd: 
 
Artikel 10.7.11  activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van een Science Park Utrecht. 
 
Artikel II
Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst. 
 
Artikel III
€ 800.000 is eenmalig beschikbaar voor realisatie van het Science Park voor de periode 2007-2009 uit de 

middelen van het Stimuleringsfonds volgens het volgende kasritme: 
• € 375.000 in 2007 
• € 215.000 in 2008 
• € 210.000 in 2009 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
De totale kosten voor de projecten “Startimpuls Utrecht” en “CvOI” bedragen ruim € 6,4 miljoen. Er is 
financiering beschikbaar vanuit de betrokken kennisinstellingen, een subsidie van het ministerie van EZ in het 
kader van de subsidieregeling kennisexploitatie (SKE), en enkele andere partners. Tot die laatste behoort ook de 
Taskforce Innovatie Regio Utrecht, die in het project Startimpuls Utrecht een bijdrage in natura levert ter waarde 
van € 70.000. Van provincie Utrecht en gemeente Utrecht wordt een bijdrage gevraagd van in totaal € 1,6 
miljoen (€ 700.000 voor Startimpuls Utrecht en € 900.000 voor CvOI). In overleg met de gemeente is 
voorgesteld om dit bedrag te delen. Van uw staten wordt dan ook gevraagd om € 800.000 uit het 
stimuleringsfonds beschikbaar te stellen voor realisatie van het Science Park. In onderstaande tabel is een 
overzicht gegeven van de totale kosten voor de beide projecten, en een onderverdeling naar de verschillende 
partijen. De bijdrage van de provincie is grijs gearceerd. 
 
Deelproject Totaalbedrag Bijdr. 

Kennisinstel-
lingen 

Bijdr. Min. 
EZ 

Bijdr. Overige 
consortium-
partners 

Bijdr. 
Provincie 
Utrecht 

Bijdr. 
Gemeente 
Utrecht 

Startimpuls 
Utrecht 

€ 5.170.000 
 

€ 1.500.000 € 2.010.000 € 960.000 € 350.000 € 350.000 

CvOI € 1.294.500 
 

€ 394.500 - - € 450.000 € 450.000 

Totaal 
Science 
Park 

€ 6.464.500 € 1.894.500 € 2.010.000 € 960.000 € 800.000 € 800.000 

De stuurgroep Science Park heeft zich voorgenomen de afspraken over realisering van het Science Park vast te 
leggen in een convenant. Het concept convenant, met als bijlage een notitie over realisering van het Science Park 
en een gedetailleerde begroting, treft u als bijlage aan. Tussen gemeente en Universiteit loopt nog een discussie 
over hoe om te gaan met het “protocol van toegang” voor de Uithof. Dit protocol houdt kort gezegd in dat de 
gemeente (financiele) voorwaarden kan stellen als grond een andere bestemming krijgt dan de bestemming 
“hoger onderwijs”. Dit maakt het voor de universiteit, als eigenaar van de grond, minder interessant om grond 
beschikbaar te stellen voor bedrijvigheid. Inzet van de discussie is om te komen tot afspraken waarbij eventuele 
waardevermeerdering van de grond door bestemmingswijzigingen, wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke 
kwaliteit op de Uithof en verdere ontwikkeling van het Science Park. De bedoeling is om de afspraken die 
hierover worden gemaakt nog vast te leggen in het convenant. 
 
Het voorstel is om de provinciale bijdrage als subsidie aan de partijen UMC/Universiteit Utrecht/Hogeschool 
Utrecht te betalen. Hiervoor is een aanpassing van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 
nodig voor de verplichte wettelijke grondslag. Daarom voorziet dit voorstel tevens in een toevoeging van een 
extra bepaling in de Algemene subsidieverordening. 
 
Na vaststelling van de bijdragen van alle partijen en ondertekening van het convenant zal de daadwerkelijke 
realisatie van het Science Park worden gestart. Dit betekent dat de uitvoering van het project Startimpuls ter 
hand wordt genomen, en dat het CvOI zal worden ingericht met alks centrale lokatie het Van Unnik gebouw op 
De Uithof. In het Van Unnik gebouw zal een centrale baliefunctie worden ingericht. Ook zal er kleinschalige 
huisvesting voor startende ondernemers worden ingericht in het Van Unnik gebouw en op enkele satelliet 
lokaties. In totaal kunnen hiermee t/m 2009 ca. 50 werkplekken voor starters worden ingericht. 
 
Indien uw staten het gevraagde bedrag beschikbaar stellen, zullen wij de middelen toekennen via een 
subsidiebeschikking. Daarin zullen o.a. onze voorwaarden, de door ons verwachte resultaten, en afspraken over 
de wijze en frequentie van rapporteren worden vastgelegd. Over de voortgang van het project zullen wij uw 
staten jaarlijks  informeren.
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Beoogd effect 
1. Meer onderzoekers en studenten maken de stap naar het ondernemerschap. 
2. Onderzoeksresultaten met commerciële potentie worden tijdig gesignaleerd, beschermd en omgezet in 

economische activiteit 
3. Bedrijven met een vraag naar kennis worden adequaat begeleid bij het aanboren van deze kennis binnen de 

kennisinstellingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van (onderzoeks)faciliteiten. 
4. Bedrijven die nauw samenwerken met kennisinstellingen, hebben de gelegenheid zich in de onmiddellijke 

nabijheid van de kennisinstellingen te vestigen. 
 
Argumenten 
Realisatie van een Science Park past in het vastgestelde beleid (o.a. Economisch Beleidsplan 2003 – 2007) 
 
Financiën 
Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2004 hebben PS ingestemd met het beschikbaar stellen van € 10 miljoen 
voor ‘Versterking Utrechtse Economie’ vanuit het stimuleringsfonds. Hiervan is eerder € 5 miljoen aangewend 
voor het programma “Herstructurering Bedrijventerreinen” en € 3,5 miljoen voor de Taskforce Innovatie.  
 
Realisatie 
De afspraken met de overige partners zullen worden vastgelegd in een convenant. Voor de betaling van de 
subsidie dient de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 aangepast te worden teneinde een 
verplichte wettelijke grondslag te creëren. 
Voor de twee deelprojecten “Startimpuls Utrecht” en “CvOI” zullen we aparte subsidiebeschikkingen afgeven. 
Hierin zullen de voorwaarden waaronder de subsidie verleend wordt, de afspraken over te behalen resultaten, en 
de wijze van rapporteren nader worden uitgewerkt.  
 
Communicatie 
Bij de daadwerkelijke ondertekening van het convenant zullen de deelnemende partijen in het Science Park 
gezamenlijk een persconferentie organiseren. 
 
Bijlagen 
1. Convenant 
2. Notitie “Science Park Utrecht” inclusief gedetailleerde begroting 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr. B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 


	Inleiding
	Beoogd effect
	Argumenten
	Financiën
	Realisatie
	Communicatie
	Bijlagen

