
PS2010MME12 - 1 - 

 

College van Gedeputeerde Staten 
 statenvoorstel 

Datum : 07-09-2010 Nummer PS: PS2010MME12 
Afdeling : ECV Commissie  : MME 
Registratienummer : 2010int263018 Portefeuillehouder : Van Lunteren 

Titel : UtrechtInc / MKB Loket 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    pag. 5 
 
Bijlage(n):   ja 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
In juni 2009 zijn de incubatorprogramma’s van verschillende kennisinstellingen, CUBE, Cen-
trum voor Ondernemen en Innovatie (CvOI) en StartImpuls, samengevoegd onder de naam 
UtrechtInc. De drie voorlopers van UtrechtInc hebben overtuigende resultaten geboekt. Sinds 
medio 2004 werden bijna 200 (techno)starters geholpen. Circa 60 starters zijn gehuisvest, 
ruim 50 preseed leningen zijn verstrekt. UtrechtInc wordt mede gefinancierd vanuit het Sub-
sidieprogramma KennisExploitatie (SKE) van het Rijk. De provincie heeft cofinanciering aan 
CvOI (€ 450.000) en Startimpuls (€ 350.000) geleverd als onderdeel van het Science Park 
Convenant. Dit jaar lopen al deze subsidies af. De provincie wordt gevraagd om cofinancie-
ring van de activiteiten in de periode 2010-2012. 
 
Essentie / samenvatting 
UtrechtInc is een incubatororganisatie van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het 
Universitair Medisch Centrum: innovatieve start-ups krijgen hier advies, huisvesting en (be-
middeling bij) financiering. Het nauw aan UtrechtInc verbonden MKB Loket biedt een laag-
drempelige centrale ingang tot deze kennisinstellingen voor het regionale MKB. Op deze ma-
nier draagt UtrechtInc bij aan de doelstelling van het Economisch Beleidsplan van de provin-
cie om kennisintensieve economie te bevorderen door kennis te ontsluiten en beter te benut-
ten. Tevens draagt UtrechtInc met het MKB Loket bij aan het Utrecht Science Park en het 
samenwerkingsconvenant “Utrecht: knooppunt van kennis en cultuur”. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De incubator UtrechtInc ondersteunt minimaal 75 klanten per jaar, waarvan circa 30 nieuwe 
klanten maken gebruik van huisvesting en/of financiering. Er zijn circa 15 exits per jaar, 
waarvan naar schatting ongeveer 5 snelle en 5 langzamere groeiers. Na 3 à 5 jaar vertaalt dat 
zich in minimaal 100 hoogwaardige nieuwe arbeidsplaatsen per jaar. Daarnaast behandelt het 
MKB Loket 50 kennisvragen gekoppeld aan innovatievouchers per jaar. 
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Financiële consequenties 
begrotingspost naam:  CP Economisch Beleidsplan 
oorspronkelijk beschikbaar: € 5.500.000 
reeds eerder aangewend: € 2.590.937  
voorstel nu aan te wenden: €    200.000  
nog aan te wenden:  € 2.709.063  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
n.v.t. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Voorgesteld wordt om  
1. een bedrag van € 200.000 eenmalig beschikbaar te stellen aan de Universiteit Utrecht ten 
behoeve van het project UtrechtInc. / MKB Loket voor de periode 2010 t/m 2012; 
2. de begroting aan te passen  wat betreft de staat van inkomensoverdrachten overeenkomstig 
besluitpunt 1. 
3. de subsidie te verlenen onder voorwaarde dat de aanvrager vóór de vaststelling een afschrift 
van de beschikking van het  Agentschap NL voorlegt, met daarin de resultaten van de staats-
steuntoets. 
4. in het overdrachtsdocument op te nemen dat met voorliggend voorstel verplichtingen zijn 
aangegaan met de middelen uit het coalitieprogramma welke gedeeltelijk pas na 2011 tot rea-
lisatie van de doelen en tot uitgaven leiden. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 25-10-2010, 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 07-09-2010, afdeling ECV, nummer 2010INT263018; 
 
Gelezen het voorstel van de Gedeputeerde Staten betreffende UtrechtInc / MKB Loket;  
 
Overwegende  
• dat UtrechtInc en MKB Loket een integraal onderdeel van de infrastructuur van het 

Utrecht Science Park zijn: de incubator biedt ondersteuning aan de start-ups van de drie 
grootste kennisinstellingen en het loket ontsluit deze kennisinstellingen voor het mkb; 

• dat de formule van incubatie en kennisvalorisatie bij de kennisinstellingen lijkt bewezen 
te zijn door de goede resultaten tot nu toe;  

• dat UtrechtInc in een duidelijke behoefte voldoet en tot nieuwe bedrijvigheid en arbeids-
plaatsen leidt; 

• dat het voorstel bijdraagt aan de doelstelling van het Economisch Beleidsplan van de 
provincie om kennisintensieve economie te bevorderen door kennis te ontsluiten en beter 
te benutten; 

• dat het voorstel binnen het samenwerkingsconvenant tussen de provincie en de drie 
grootste Utrechtse kennisinstellingen “Utrecht: knooppunt van kennis en cultuur” past; 

• dat de provinciale bijdrage de projectbegroting sluitend maakt, waardoor de drie grootste 
Utrechtse kennisinstellingen de Rijksregeling Valorisatieprogramma kunnen aanspreken; 

 
Gelet op: Artikel 158 van de Provinciewet en artikel 4:23 lid 3d van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Besluiten:  
1. een bedrag van € 200.000 eenmalig beschikbaar te stellen aan de Universiteit Utrecht ten 
behoeve van het project UtrechtInc. / MKB Loket voor de periode oktober 2010 tot eind 
2012;
2. de begroting aan te passen  wat betreft de staat van inkomensoverdrachten overeenkomstig 
besluitpunt 1. 
3. de subsidie te verlenen onder voorwaarde dat de aanvrager vóór de vaststelling een afschrift 
van de beschikking van het  Agentschap NL voorlegt, met daarin de resultaten van de staats-
steuntoets. 
4. in het overdrachtsdocument op te nemen dat met voorliggend voorstel verplichtingen zijn 
aangegaan met de middelen uit het coalitieprogramma welke gedeeltelijk pas na 2011 tot 
realisatie van de doelen en tot uitgaven leiden. 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 158 van de Provinciewet en artikel 4:23 lid 3c van de Algemene wet bestuursrecht 
 
2. Beoogd effect 
Conform de aanvraag ondersteunt  UtrechtInc min. 75 klanten per jaar, waarvan 30 nieuwe 
klanten maken gebruik van huisvesting en/of financiering. Er zijn circa 15 exits per jaar, 
waarvan naar schatting 5 snelle en 5 langzamere groeiers. Na 3 à 5 jaar vertaalt dat zich in 
minimaal 100 hoogwaardige nieuwe arbeidsplaatsen per jaar. Daarnaast behandelt het MKB 
Loket 50 kennisvragen gekoppeld aan innovatievouchers per jaar. 

3. Argumenten 
• UtrechtInc draagt bij aan de doelstelling van het Economisch Beleidsplan van de provin-

cie om kennisintensieve economie te bevorderen door kennis te ontsluiten en beter te be-
nutten. [Zie pp.29-30 “Van kennis naar waarde” en p.50: Ambitie1, Maatschappelijke 
Effecten “1. Aantal studenten en onderzoekers van kennisinstellingen dat een kennisin-
tensief bedrijf start.”] 

• Tevens draagt UtrechtInc en het MKB Loket van de kennisinstellingen bij aan de ont-
wikkeling van het Utrecht Science Park. UtrechtInc en MKB Loket zijn een integraal on-
derdeel van de infrastructuur van het Utrecht Science Park: de incubator biedt ondersteu-
ning aan de start-ups vanuit de drie grootste kennisinstellingen van Utrecht, het loket ont-
sluit deze kennisinstellingen voor het mkb. Halfjaarlijks wordt gerapporteerd aan de 
Stuurgroep Utrecht Science Park. 

• De voorlopers van UtrechtInc en UtrechtInc zelf (in zijn eerste bestaansjaar) tonen goede 
resultaten (zie hierboven). De formule van incubatie en kennisvalorisatie bij de kennisin-
stellingen lijkt hiermee bewezen. UtrechtInc voldoet in een duidelijke behoefte en leidt 
tot nieuwe bedrijvigheid en arbeidsplaatsen. 

• UtrechtInc en het MKB Loket passen binnen het samenwerkingsconvenant tussen de 
provincie en de drie grootste Utrechtse kennisinstellingen “Utrecht: knooppunt van ken-
nis en cultuur”. 

• De cofinanciering van de provincie en gemeente maakt de financiering sluitend waardoor 
de Utrechtse kennisinstellingen de Rijksregeling Valorisatieprogramma kunnen aanspre-
ken. 

 
4. Kanttekeningen 
De huidige aanvraag betreft een overbruggingsperiode voor de basisactiviteiten tot eind 2012. 
UtrechtInc is bezig met een omvangrijker plan met meer activiteiten en een langere projectpe-
riode. Dit nieuwe plan wordt ingediend bij de Rijksregeling Valorisatieprogramma (gepubli-
ceerd op 21 mei 2010). Voor deze grotere aanvraag wil UtrechtInc opnieuw aanspraak doen 
op de cofinanciering van de provincie. Bij deze aanvraag zal UtrechtInc de resultaten betrek-
ken van onderzoek naar de mogelijkheden om het private aandeel in de financiering te laten 
toenemen en UtrechtInc te laten meedelen in de winst van de succesvolle starters. UtrechtInc 
onderzoekt momenteel de volgende opties:  

- invoering, c.q. verhoging van eigen bijdragen van de starters,  
- donaties van UtrechtInc “graduates”, netwerkpartners en zakelijke dienstverleners,  
- belang in de start-ups (al dan niet via een investeringsfonds),  
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- een percentage van de omzet / winst, 
- “adoptie” van nieuwe start-ups door succesvolle “graduates”. 

Met voorliggend voorstel besluit PS verplichtingen aan te gaan met de middelen uit het coali-
tieprogramma welke gedeeltelijk pas na 2011 tot realisatie van de doelen en tot uitgaven lei-
den. De coalitiemiddelen zijn in beginsel beschikbaar gesteld voor deze collegeperiode. 
Het voorliggende voorstel wijkt in deze zien af van deze eerdere voornemens. 
 
5. Financiën 
Begrote kosten (periode 2010-2012): 

Loonkosten (6,45 fte) 
Algemene organisatie € 272.000 
UtrechtInc  € 414.000 
MKB loket € 180.000 

Subtotaal  €    866.000 (46%) 
Communicatie budget  € 100.000 
Inrichting/locatiebeheer€ 50.000 
Training en coaching  € 100.000 
Overhead     € 100.000 

Subtotaal Exploitatiekosten (out of pocket) €    350.000 (19%) 
Huisvestingskosten       €   644.000 (35%) +
Totaal  € 1.860.000 

 
Benodigde financiering (periode 2010-2012): 

Opbrengst starters + incidentele sponsoring €   280.000 (ca 15%) 
Inbreng UU, HU en UMC  €   600.000 (ca 33%) 
Subsidie gemeente Utrecht €   180.000 (ca   9%) 
Subsidie provincie Utrecht €   200.000 (ca 11%) 
Subsidie Rijk (SKE/Valorisatieregeling) €   600.000 (ca 33%) + 
(max 50% matching inbreng kennisinstellingen)_____________________ 
Totaal  € 1.860.000 

 
Gemeente Utrecht, HU, UMC en UU hebben al middelen gereserveerd. Rabobank (post “in-
cidentele sponsring”) heeft een jaarlijkse bijdrage toegezegd. De verlenging van de SKE sub-
sidie (tot de beschikking i.k.v. het nieuwe Valorisatieprogramma) is een formaliteit. Behalve 
het nieuwe Valorisatieprogramma zullen alle formele beschikkingen vóór de beschikking van 
de provincie afgegeven worden. Zelfs bij het mislukken van de aanvraag in het nieuwe Valo-
risatieprogramma kunnen de activiteiten in een kleinere omvang uitgevoerd worden  
 
6. Realisatie 
UtrechtInc en MKB Loket zijn al operationeel. De bijdrage van de provincie maakt de voort-
zetting van de basisactiviteiten tot 2012 mogelijk. In deze periode bereid UtrechtInc een om-
vangrijker plan met meer activiteiten en een langere projectperiode. Dit nieuwe plan wordt 
ingediend bij de Rijksregeling Valorisatieprogramma (gepubliceerd op 21 mei 2010). 
 
7. Juridisch 
Voor dit project is geen grondslag voor subsidiëring te vinden in bestaande provinciale 
verordeningen. Derhalve wordt het voorstel om een bedrag van  € 200.000,--  beschikbaar te 
stellen ten behoeve van het project UtrechtInc. / MKB Loket voor de periode 2010 t/m 2012 
ter besluitvorming aan PS voorgelegd met grondslag in de begroting. 



PS2010MME12 - 7 - 

 

8. Europa 
Omdat het om cofinanciering in het kader van de rijksregeling SKE (Subsidieregeling 
Kennisexploitatie, Staatscourant nr.205 van 25-10-2004) en haar opvolger het 
Valorisatieprogramma (Staatscourant nr. 7633 van 21-05-2010) gaat, vallen de activiteiten 
van UtrechtInc en MKB Loket in principe onder deze regelingen. Specifiek vallen deze 
activiteiten onder de volgende “subsidiabele faciliteiten” van het Valorisatieprogramma: 
a. Onderwijsactiviteiten die stimuleren tot een ondernemende houding en bijdragen aan de 
ontwikkeling van ondernemerschapcompetenties binnen onderwijsinstellingen. 
b. Het doorlichten van onderzoek op commerciële of maatschappelijke potentie en het zoeken 
naar potentiële afnemers die onderzoeksresultaten willen commercialiseren (screening en 
scouting). 
c. Het beschermen van kennis met als doel deze over te dragen. 
d. Het ondersteunen van startende bedrijven. 
(e.is niet van toepassing). 
f. Het vormen en in stand houden van een netwerk tussen in het bijzonder bedrijfsleven en 
kennisinstellingen 
 
Bij deze rijksregelingen is rekening gehouden met de Europese regels inzake staatssteun. Per 
subsidiabele faciliteit is bekeken of er sprake is van staatssteun. Het Valorisatieprogramma 
(Staatscourant 2010 nr. 7633 21 mei 2010, p.17) stelt het volgende vast:  
“Bij de faciliteiten a, b, c en f is geen sprake van staatssteun en er is dan ook geen beperking 
voor wat betreft de omvang van cofinanciering door overheden. Dit betekent dat het deel van 
cofinanciering volledig mag worden ingebracht door overheden, zoals gemeenten en 
provincies. 
Ten aanzien van faciliteit d is wel sprake van staatssteun aan de kredietnemer, maar voor 
zover het innovatieve starters betreft is de goedkeuring van de Europese Commissie bij 
beschikking van 15 december 2008, C (2008)8326 (steunmaatregel nr. N312/2008-
Nederland), onderdeel 3.4, steun voor innovatieve starters, van toepassing. Voor deze 
doelgroep is er daarom geen beperking voor de omvang van cofinanciering door overheden. 
Op starters die niet vallen onder de definitie van ‘innovatieve starters’ is de de-minimis 
verordening (Nr. 1998/2006 van 15 december 2006) van toepassing.” 
 
De uitvoeringsorganisatie Agentschap NL (TechnoPartner) toetst de aanvraag in zijn totaliteit. 
Deze toets is reeds uitgevoerd voor de SKE-aanvraag, maar moet nog worden uitgevoerd voor 
de aanvraag in het kader van het Valorisatieprogramma. De subsidie van de provincie kan 
beschikt worden onder de voorwaarde dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór de 
vaststelling van de subsidie, de Universiteit Utrecht een afschrift van de beschikking van het 
Agentschap NL aan de provincie voorlegt. 
 
9. Communicatie 
Na een positief PS besluit wordt een persbericht uitgestuurd. 
 
10. Bijlagen 
1. Aanvraag cofinanciering UtrechtInc. / MKB Loket 2010-2012 
2. Aanvulling staat van inkomensoverdrachten 2010 


