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Inleiding 
In februari 2007 heeft ons college het ontwerp economisch beleidsplan 2007 – 2011, na een kaderstellende 
bespreking in de toenmalige statencommissie IME, vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Eind mei 2007 is 
de inspraaktermijn gesloten. In totaal hebben 10 partijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. 
Het ontwerp plan is in algemene zin positief ontvangen. Enkele gemeenten hebben van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt om lokale problematiek onder de aandacht te brengen. Voor zover relevant hebben wij in de nota van 
beantwoording voorgesteld om met deze partijen in overleg te treden. 
 
In de bijgevoegde nota van beantwoording zijn alle inspraakreacties samengevat, en is per inspraakreactie het 
antwoord van ons college toegevoegd. Het economisch beleidsplan (EBP) is naar aanleiding van de 
inspraakreacties op 4 punten aangepast, te weten: 
• Er is een alinea toegevoegd over de inspanningen van het kennisteam werklocaties op het gebied van 

detailhandel 
• Bij de alinea over een provinciale kantorenvisie is een verwijzing toegevoegd naar de bestuurlijke afspraken 

die een aantal gemeenten hebben gemaakt in BRU-verband, en naar het individuele beleid van gemeenten 
• De alinea over stimuleren van zakelijk toerisme is verbreed naar stimuleren van toerisme in het algemeen 
• Bij het programma Cultuur & Economie in het projectenoverzicht is Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) 

toegevoegd als een belangrijke samenwerkingspartner 
 
Daarnaast is de financiële paragraaf van het EBP aangepast aan de bedragen die voor economisch beleid zijn 
uitgetrokken in het kader van het Coalitieakkoord 2007 – 2011. E.e.a. onder voorbehoud dat PS met het voorstel 
tot nadere uitwerking van het coalitieakkoord zullen instemmen. Alle wijzigingen zijn in het bijgevoegde 
economisch beleidsplan voor de duidelijkheid gemarkeerd. 
 
Het uitgangspunt van het EBP is het benutten van kansen en het uitbouwen van de sterke punten van de 
Utrechtse economie. Daartoe behoort ook het benutten van het aanwezige arbeidspotentieel, met name binnen 
die groepen waar de arbeidsparticipatie nu nog achter blijft zoals jongeren zonder startkwalificatie en ouderen. 
Op die manier kan het provinciale beleid maximaal effect sorteren, en het sluit bovendien aan bij de filosofie van 
het regionaal economisch beleid van het rijk. Duurzaamheid, creativiteit en kwaliteit zijn de sleutelwoorden. Het 
EBP kent de volgende vier speerpunten: 
1) De ontwikkeling richting een economie gebaseerd op kennis en creativiteit als belangrijkste productiefactoren 
2) Kwaliteit en diversiteit in werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en overige werklocaties) 
3) Uitbouwen van kansrijke bedrijfssectoren (zakelijke dienstverlening, gaming industrie1, het zakelijk toerisme, 
en het medisch cluster) 
4) Optimale benutting van het arbeidspotentieel, met name ook jongeren zonder startkwalificatie en ouderen  
 
Het EBP geeft een beschrijving van het beleid voor de komende vier jaar en bevat een overzicht van projecten en 
programma’s die in de eerste twee jaar van de looptijd zullen worden opgestart. 

 
1 De gaming industrie is de bedrijfstak die zich bezig houdt met de ontwikkeling van computerspellen en simulatiesoftware. Deze 
technologie wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor educatieve doeleinden, zoals managent- en veiligheidstraining. Utrecht neemt hierbij een 
vooraanstaande positie binnen Europa in. 



PS2007MME06 - 2 - 

 



PS2007MME06 - 3 - 

 

Besluit 

Besluit van 17 december 2007 tot vaststelling van het Economisch Beleidsplan 2007 - 2011  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2007, afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd, 
nummer 2007INT204371; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om het voorgenomen economisch beleid van de provincie Utrecht vast te 
leggen in een beleidsplan;  
 
Gelet op de Subsidieverordening Economische Ontwikkeling, die voorschrijft dat Provinciale Staten een 
economisch beleidsplan vaststellen;  
 
Besluiten:  
 
� Het Economisch Beleidsplan 2007 - 2011 vast te stellen zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit, onder 

voorbehoud van vaststelling van het voorstel tot nadere uitwerking van het collegeprogramma. 
 
� De nota van beantwoording van de inspraakreacties op het ontwerp economisch beleidsplan vast te stellen 

zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit. 
 
� De uitwerkingen van de programma’s en projecten uit bijlage 2 Actieprogramma 2007-2009 inclusief de 

financiële consequenties (afzonderlijk) ter besluitvorming aan PS voor te leggen.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 



PS2007MME06 - 4 - 

 



PS2007MME06 - 5 - 

 

Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
PS zijn verplicht om een Economisch Beleidsplan vast te stellen op basis van artikel 1 eerste lid van de 
Subsidieverordening Economische Ontwikkeling. Dat artikel schrijft voor dat een nieuw Economisch 
Beleidsplan ter inzage wordt gelegd conform de bepalingen van de AWB (afd. 3.4) hierover. Dat laatste is 
inmiddels gebeurd. 
 
Beoogd effect 
Leveren van een stimulerende bijdrage aan de modernisering van de Utrechtse economie. Zie het EBP voor een 
uitgebreide set maatschappelijke effecten. 
 
Financiën 
In het Economisch Beleidsplan zijn de bedragen overgenomen die in het coalitie-akkoord zijn uitgetrokken voor 
economisch beleid en recreatie. Eind 2007 volgt een voorstel om alle middelen, voortvloeiend uit het coalitie-
akkoord, voor de periode 2008 – 2011 in de begroting op te nemen. Hiermee zal dus ook de financiële dekking 
van het Economisch Beleidsplan geregeld worden.  
 
Juridisch 
Zie wettelijke grondslag. 
 
Europa 
Bij de uitwerking van de diverse projecten en programma’s zal steeds worden getoetst of de concrete acties in 
lijn zijn met Europese regelgeving, waaronder de nieuwe Europese dienstenrichtlijn.  
 
Realisatie 
Het nieuwe economisch beleidsplan zal worden uitgevoerd door middel van verschillende programma’s en 
projecten. Deze programma’s en projecten zullen apart worden uitgewerkt. 
 
Communicatie 
De nota van beantwoording zal worden toegezonden aan de personen en organisaties die gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. Het economisch beleidsplan zal worden gedrukt en verspreid onder 
relevante partijen binnen en buiten de provincie (waaronder tevens de insprekers). 

Bijlagen 
1. Economisch Beleidsplan 2007 – 2011 
2. Nota van beantwoording inspraakreacties 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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