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Bijlage(n): Statuten stichting Climate Innovations   

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
Op 23 juni 2008 stelden PS de Europastrategie vast, waarin als prioriteit was aangemerkt het 
Europees positioneren van de regio als kenniscentrum voor innovatie, duurzaamheid en 
klimaat. Op 20 januari 2009 hebben GS besloten samen met de Universiteit van Utrecht een 
traject te starten voor het meedingen naar de status van Klimaat KIC (Europese kennis- en 
innovatiegemeenschap) bij de Europese Commissie. Op 18 augustus 2009 besloten GS als 
onderdeel van een daartoe samengesteld kansrijk internationaal consortium partij te zijn bij 
het indienen van de aanvraag. Op 16 december 2009 is bekend geworden dat dit consortium 
de winnaar is geworden van de status van Klimaat KIC, en toegang krijgt tot de bijbehorende 
fondsen.  
 
Essentie / samenvatting 
Deelname van de provincie Utrecht in de Stichting Climate Innovations is de meest passende 
manier om toekomstige activiteiten van de Provincie Utrecht binnen het consortium dat het 
klimaat KIC vormt, gestalte te geven. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Wettelijk geregelde deelname van de Provincie Utrecht in het Klimaat-KIC. 
De verwachting is dat de Utrechtse regio met de aanwezigheid van het KIC extra  
bedrijvigheid ontwikkelt en extra studenten aantrekt op het gebied van klimaatoplossingen.  
Daarnaast kan de Provincieorganisatie, samen met partners, voorstellen indienen die  
voor cofinanciering uit de KIC-gelden in aanmerking komen. Deze voorstellen komen dan  
ten goede aan onze eigen klimaatdoelen.  
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
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Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Niet van toepassing. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Er is overwogen direct bij de oprichting in te stappen in de Stichting, en zelfs om mede 
oprichter te zijn. Echter, vanwege de lengte van de vereiste goedkeuringsprocedure was dit 
niet mogelijk. Tevens is overwogen een samenwerkingsverband aan te gaan, bijvoorbeeld in 
de vorm van een contract of convenant. Dit is minder passend, omdat bij het indienen van de 
aanvraag de indruk is gewekt dat de indienende partijen gelijkwaardige posities zouden 
innemen bij het ten uitvoer brengen van de plannen, en dat zij samen een organisatievorm 
zouden kiezen. Bovendien zou de mate van invloed op de koers van het consortium zeer sterk 
verminderen in een dergelijke constructie, wat niet wenselijk is. 
 
Voorgesteld wordt vast te stellen dat er geen wensen en bedenkingen bestaan t.a.v. het 
voorgenomen besluit van GS tot deelneming in de stichting Climate Innovations. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

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

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 september 2010; 
 
Gelet op artikel 158, lid 2 van de Provinciewet; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 augustus 2010, afdeling MIL, nummer 
2010INT262621;  
 
Overwegende dat:  
 

het besluit van 24 augustus 2010 van Gedeputeerde Staten van Utrecht om deel te nemen aan de 
bestaande Stichting Climate Innovations moet worden voorgelegd aan Provinciale Staten van Utrecht 
voor het uitbrengen van wensen of bedenkingen; 
 

Besluiten:  
 
in te stemmen met de voorgestelde deelname in de stichting Climate Innovations. 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 



PS2010MME10- 4 - 

 



PS2010MME10- 5 - 

 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Binnen de Europese Kennis en Innovatiegemeensschap (KIC) voor klimaat worden onderwijs-, 
onderzoek- en innovatieactiviteiten overgebracht naar een bedrijfscontext. Het KIC wordt financieel 
ondersteund door de EU en door private partners. Het Climate KIC-programma bundelt de expertise 
van een aantal partners van wereldklasse, in hun doel een fundamentele verandering te weeg te 
brengen in de Europese innovatiecapaciteit op het gebied van klimaatverandering, met daarbij speciale 
aandacht voor vier thema’s: het monitoren van klimaatverandering, overgang naar lage CO2-uitstoot 
in steden, watermanagement, en CO2-vrije productiesystemen. Het doel is om een generatie van 
klimaatveranderingondernemers te creëren, die de multidisciplinaire deskundigheid in huis zullen 
hebben om economisch, milieukundig en sociaal duurzame producten en diensten te ontwikkelen. 
Verder worden ook roadmaps gemaakt voor het ontwikkelen van strategieën voor 
langetermijninvesteringen en stimulering van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. 
 
In Climate KIC werken voor Nederland de Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen UR samen 
met TNO, Deltares, de stadhavens Rotterdam en de provincie Utrecht. Van het Nederlandse 
bedrijfsleven doen Shell, DSM en Schiphol mee. Nederland zal in het internationale consortium vooral 
leidend zijn op het gebied van watermanagement, duurzame productiesystemen en klimaatneutrale 
steden. De buitenlandse co-locaties worden eveneens aangevoerd door topuniversiteiten, zoals ETH in 
Zürich, ParisTech in Parijs, Imperial College in Londen, en Potsdam Institute for Climate Research in 
Berlijn. De private partners zijn: Bayer, Beluga Shipping GmbH, Cisco, DSM, EDF, SAP, Schiphol, 
Shell, Solar Valley, and Thales. Climate KIC brengt ook grote Europese regio’s bij elkaar waar eco-
innovaties getest kunnen worden, waaronder Utrecht.  
 

1. Wettelijke grondslag 
In artikel 158, lid 2 van de Provinciewet is bepaald dat het besluit inzake deelneming aan een stichting 
niet wordt genomen dan nadat Provinciale Staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de 
gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen.  

2. Beoogd effect 
De provincie Utrecht wil vanuit haar eigen maatschappelijke rol invulling geven aan het Klimaat KIC. 
De voorgestelde deelneming zien wij als een bijdrage in het realiseren van deze rol. 
 
3. Argumenten 
Na zorgvuldige afweging van vóór- en nadelen van deelname aan de stichting Climate Innovations,  
is gebleken dat deelname om een aantal redenen voordelig is voor de Provincie Utrecht: De Provincie  
heeft in 2009 gekozen om onderdeel uit te maken van het internationaal consortium dat de aanvraag indiende.  
De verwachting was (en is) dat de Utrechtse regio met de aanwezigheid van het KIC extra bedrijvigheid  
ontwikkelt en extra studenten aantrekt op het gebied van klimaatoplossingen. Daarnaast zou de  
Provincieorganisatie, samen met partners, voorstellen kunnen indienen die voor cofinanciering uit  
de KIC-gelden in aanmerking komen. Deze voorstellen zouden dan ten goede komen aan onze eigen  
klimaatdoelen. Tenslotte zou door deelname van overheden het totale bid sterker worden en dus de kans  
om te winnen groter. Nu het bid gewonnen is, ligt het in de rede om ook deel te nemen in de door het  
consortium gekozen rechtsvorm. Voor de Nederlandse partijen komt dat neer op een bundeling in een  
stichting onder Nederlands recht. Dit was al aangekondigd in de MoU die de partijen in augustus 2009  
ondertekenden Hierdoor hebben die partijen invloed op de koers van de Stichting. Bovendien zullen de  
KIC-fondsen vooral in de eerste fase voornamelijk ten goede komen aan de aangesloten partijen. 
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De keuze voor een privaatrechtelijke rechtsvorm is bijzonder aangewezen voor de behartiging van het 
belang van de Provincie Utrecht omdat het consortium is samengesteld uit een aantal zeer diverse 
partijen die er samen voor hebben gekozen als stichting op te willen treden. 
 
4. Kanttekeningen 
Een  nadeel van deelname in een stichting is het risico op belangenverstrengeling en medeplichtigheid. 
Omdat alle partijen in de zogenaamde Nederlandse Node deelnemen in het bestuur en gezamenlijk een 
afweging maken over de verdeling van middelen is dit een beheerst risico. Het risico op tekorten van 
de stichting is ook uitgesloten omdat de financiering is zeker gesteld door de toegezegde fondsen van 
het EIT.  
 
Uw eventuele wensen en/of bedenkingen worden betrokken bij ons definitief besluit inzake 
deelneming aan de stichting. Ons definitief besluit behoeft de goedkeuring van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens 
strijd met het recht of het algemeen belang.Gedeputeerde voor Milieu zal door ons college worden 
gemandateerd als bestuurslid van de stichting. 
 
5. Financiën 
De kosten voor het in stand houden van het KIC en de Stichting Climate Innovations worden betaald 
uit de middelen die de Europese Commissie beschikbaar heeft gesteld. Eventuele financiële tekorten 
komen niet ten laste van de provincie tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de provincie.  
 
6. Realisatie 
Verwacht wordt dat begin 2011 goedkeuring van de minister verkregen kan worden en deelgenomen 
kan worden in de Stichting. 
 
7. Juridisch 
Op grond van art. 158, tweede lid, Provinciewet kunnen GS besluiten tot de oprichting van en/of de  
deelneming in (onder meer) verenigingen, stichtingen etc. indien dat in het bijzonder aangewezen moet  
worden geacht voor de uitoefening van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet  
genomen dan nadat PS een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen  
en bedenkingen ter kennis van GS te brengen. Een deelnemingsbesluit behoeft de goedkeuring van de  
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De goedkeuring kan slechts worden onthouden  
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
8. Europa 
Niet van toepassing. 
 
9. Communicatie 
@ aanvulling Doron Verstraelen nodig 
 
10. Bijlagen 
Statuten stichting Climate Innovations 
 


