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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
In de tweede helft van 2008 ontwikkelde de kredietcrisis zich tot een diepe economische
recessie. Ook de provincie Utrecht wordt getroffen door deze recessie. Verschillende
bedrijven in o.a. de autobranche en de bouw hebben moeite om het hoofd boven water te
houden. De werkloosheid vertoond na een jarenlange daling weer een stijgende lijn. Toch is
de provincie tot nu toe gevrijwaard van grootschalige ontslagen en werktijdverkortingen.
Kenmerkend voor de Utrechtse economie is het hoge aandeel van de dienstverlening. Eerdere
economisch mindere perioden tonen aan dat de negatieve effecten zoals hoge werkloosheid
zich in Utrecht weliswaar later manifesteren, maar tonen ook dat het herstel van de regionale
economie trager dan landelijk verloopt.
Voorgeschiedenis
Door maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en ook de rijksoverheid wordt een
beroep gedaan op de provincies om ook maatregelen te treffen om de economische crisis te
bestrijden o.a. door versneld te investeren. Met de bijgevoegde concept-Versnellingsagenda
(bijlage 1) willen wij samen met u een bijdrage leveren aan het stimuleren van de Utrechtse
economie. Zowel door ons college als door de Statencommissie Bestuur en Middelen is
overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties,
milieubewegingen en belangengroepen over te nemen maatregelen. De Versnellingsagenda is
mede tot stand gekomen door de samenwerking met deze partijen (bijlage 2).
Essentie / samenvatting
In het kader van het Uitvoeringsprogramma is besloten om in de periode 2007-2011 in totaal
€ 418 mln. extra te investeren in de Utrechtse samenleving. Daarmee wordt al een belangrijke
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bijdrage geleverd aan het stimuleren van de Utrechtse economie. Verschillende suggesties
tijdens het overleg en de hoorzitting van de cie. BEM zijn reeds (onder-)deel van acties en
programma’s in het Uitvoeringsprogramma. Voorbeelden zijn het Startersfonds voor
nieuwkomers op de woningmarkt, het programma Herstructurering Bedrijventerreinen en het
Mobiliteitsplan, dat voorziet in belangrijke investering in het Utrechtse wegennet en openbaar
vervoer.
Binnen het financiële kader van het Uitvoeringsprogramma (€418 mln.) hebben wij gezocht
naar aanvullende acties die een positief effect hebben op de Utrechtse economie.
Uitgangspunt is dat de acties op korte termijn uitvoerbaar zijn en dat ze passen binnen de
kaders die zijn afgesproken in het door Provinciale Staten vastgestelde Actieprogramma
Duurzaamheid. Voorwaarde voor de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan het
toekomstig leefmilieu van de provincie Utrecht.
Het accent ligt op negen maatregelen:
- Energiek Utrecht; een impuls voor investeringen van huishoudens en bedrijven in
energiebesparende technieken
- Duurzaam dakenplan Utrecht
- Versnellen van onderhoudswerkzaamheden aan wegen, vaarwegen en monumenten
- Versnellen investeringen in innovatieve bedrijven
- Stimuleringsmaatregelen starters
- Versnellen woningbouw door o.a. een “Knelpuntenpot”
- Terugdringen regelgeving en duur procedures via landelijke Taskforce en het opzetten
van een “crisis”loket voor ondernemers
- Arbeidsmarkt maatregelen om het groeiend aantal werklozen weer snel aan het werk
te zetten en te behouden voor de toekomst. Daarbij wordt speciale aandacht
geschonken aan jongeren in de bouw, kenniswerkers en chronisch zieken en
gehandicapten.
- Instellen provinciaal platform versnellingsagenda om de voortgang te monitoren en
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Financiële consequenties
Met uitzondering van de projecten Energiek Utrecht en het Onderhoud Monumenten , vallen
de projecten binnen de financiële kaders van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Wij
komen op deze projecten terug bij behandeling van de Voorjaarsnota 2009, omdat ons
uitgangspunt is dat deze agenda binnen de financiële middelen van begroting en
uitvoeringsprogramma (€ 418 mln.) moeten worden uitgevoerd.
Vervolgprocedure/voortgang
De concept-Versnellingsagenda is oriënterend besproken in de Statencie. BEM. Naar
aanleiding van opmerkingen van de uitgenodigde organisaties en de verschillende
Statenfracties is de Agenda aangepast en wordt nu ter besluitvorming aan Provinciale Staten
voorgelegd. Na goedkeuring door PS zullen wij de uitvoering snel starten.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in uw Staten zullen wij met nadere voorstellen
komen voor projecten die aanvullende financiering behoeven.
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Daarnaast zullen we ook regelmatig overleg blijven voeren met maatschappelijke organisaties
en andere overheden om te bezien of de gekozen maatregelen effectief zijn en/of dat
aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Wij zullen hierover regelmatig terugkoppelen naar de
Staten.
Voorgesteld wordt om binnen de financiële kaders van het uitvoeringsprogramma 2007-2011
-

De Versnellingsagenda, inclusief de bijbehorende financiering conform het overzicht
op pag. 11 en 12 van de Versnellingsagenda, vast te stellen

-

De financiële dekking van de voorstellen voor Energiek Utrecht en Cofinanciering
Monumenten nader af te wegen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma

PS2009PS04 - 4 -

PS2009PS04 - 5 -

Besluit

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 maart 2009, afdeling ECV, nummer 2009INT
240416;
Gelezen:
de Concept Versnellingsagenda;

Overwegende:
de noodzaak van een snelle reactie van het Provinciaal Bestuur van Utrecht om een bijdrage te leveren
aan het bestrijden van de diepe economische crisis;

Besluiten:

-

De Versnellingsagenda, inclusief de bijbehorende financiering conform het overzicht
op pag. 11 en 12, vast te stellen

-

De financiële dekking van de voorstellen voor Energiek Utrecht en Cofinanciering
Monumenten nader af te wegen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009.

voorzitter,

griffier,

