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Bijlage(n):    

 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Tijdens de behandeling van het rapport “Vaart maken bij tegenwind- onderzoek Versnellingsagenda 
provincie Utrecht” van de Randstedelijke Rekenkamer in Provinciale Staten van 27 juni 2011 is GS 
verzocht om een actueel overzicht te maken van de stand van zaken van projecten die onderdeel 
uitmaken van de Versnellingsagenda en deze ter bespreking aan Provinciale Staten voor te leggen, 
zodat PS kunnen besluiten  met welke projecten zal worden doorgegaan. (Statenbesluit  
2011INT26985). In het voorliggende overzicht wordt de stand van zaken per eind juni weergegeven en 
worden aanbevelingen gedaan om deze projecten voor zover nog van toepassing te continueren dan 
wel af te ronden. 
 
Voorgeschiedenis 
Tijdens de economische crisis in 2009 hebben Gedeputeerde en Provinciale Staten in nauwe 
samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties een versnellingsagenda opgesteld. In 
deze versnellingsagenda is een aantal projecten benoemd die een positieve impuls voor de 
economische ontwikkeling in de provincie Utrecht kunnen betekenen. Deze Versnellingsagenda is in 
april 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2011 een onderzoek verricht naar de resultaten van de 
Versnellingsagenda. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat de resultaten in beperkte 
mate zijn bereikt en de middelen (slechts) ten dele zijn besteed. Omdat de analyse van de 
Randstedelijke Rekenkamer betrekking had op de periode tot 31 december 2010 en een aantal 
projecten ook in 2011 doorliep, is door Provinciale Staten gevraagd om een actueel overzicht van de 
stand van zaken van de projecten op 27 juni 2011.  
 
Essentie / samenvatting 
De projecten van de Versnellingsagenda maken deel uit van het Coalitieakkoord 2007-2011. Een 
aantal projecten is al beëindigd, terwijl andere projecten zich thans in een afrondende fase bevinden. 
Voor deze projecten zijn door Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten voor 27 juni al besluiten 
genomen over de verdere uitvoering. Daardoor wordt voorgesteld om de Versnellingsagenda af te 
ronden conform deze eerdere besluitvorming. De rapportage over de lopende projecten vindt plaats via  
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de reguliere P & C cyclus (Jaarrekening) en afzonderlijk rapportages. In de bijgevoegde toelichting 
wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de verschillende projecten uit de 
Versnellingsagenda.  
Voorgesteld wordt het project “Versnellen woningbouw” te continueren. Het project “Versnellen 
Woningbouw” betreft de regeling Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie die formeel per 1 juli 2011 is 
beëindigd. De malaise in de woningbouw is echter nog altijd actueel met dezelfde financiële 
knelpunten voor de woningmarkt. Er is veel belangstelling om gebruik te kunnen maken van de 
regeling. In de tweede helft van 2011 wordt voor de Statencommissie WMC een derde (eind-) 
evaluatie van de regeling geagendeerd evenals de behandeling van de ontwerp startnotitie 
binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij nieuw instrumentarium zal worden uitgewerkt. Om tussentijds 
toch een impuls aan de woningbouwsector te geven wordt voorgesteld om de regeling Knelpuntenpot 
Woningbouwstagnatie te continueren, zolang de beschikbare middelen niet zijn uitgeput en er geen 
nieuwe regeling of instrumentarium in werking is getreden. 
 
Voorgesteld wordt  
- het project “Versnellen woningbouw/knelpuntenpot” als stimulans voor de stagnerende woningbouw 
te continueren 
- de overige projecten van de Versnellingsagenda conform eerdere besluitvorming af te ronden en de 
Versnellingsagenda te beëindigen. 
 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
 
voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
 
secretaris, H. Goedhart 
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Besluit 

 
 
Besluit van Provinciale Staten van 12 december 2011 inzake de voortgang van de projecten uit 
de Versnellingsagenda 
 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 september, afdeling Economie, Cultuur en 
Maatschappij, nummer 80995EFB 
 
 
Gelezen;  
De actuele stand van zaken rond de Versnellingsagenda en de toelichting van Gedeputeerde Staten 
daarop.  
 
 
Besluiten:  
 

1. Het project “versnellen woningbouw/knelpuntenpot” verder uit te voeren.  
2. De overige projecten van de Versnellingsagenda conform eerdere besluitvorming af te    

ronden en de Versnellingsagenda te beëindigen.  
 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Griffier, 
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Toelichting 
 

Als gevolg van de economische crisis eind 2008 heeft de provincie Utrecht een agenda opgesteld. 
Doel van deze agenda was om projecten die onderdeel vormden van het Uitvoeringsprogramma 2007-
2011 versneld uit te voeren, zodat een economische stimulans werd gegeven aan de economie van de 
provincie Utrecht. Deze Versnellingsagenda is in nauw overleg met Provinciale Staten en 
maatschappelijke organisaties opgesteld. Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer heeft 
Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht van de actuele stand van zaken 
rond de Versnellingsagenda per juni 2011.  
 
In de Versnellingsagenda zijn in totaal 13 projecten opgenomen. Per project wordt aangegeven wat de 
stand van zaken was per 27 juni 2011. De projecten zijn:  
 
Project 1: Energiek Utrecht – Meer met minder 
Van het oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 20 mln. is € 6.1 mln. aangewend ten behoeve van het 
project Groot Mijdrecht Noord (Provinciale Staten februari 2011) Voor de rest van het bedrag zijn- na 
aftrek van de uitvoeringskosten—beschikkingen afgegeven. In mei 2011 is het subsidieplafond van de 
regeling bereikt en formeel juridisch op  € 0 vastgesteld. Daarmee is de regeling als onderdeel van de 
Versnellingsagenda beëindigd in de zin dat geen nieuwe subsidieverzoeken in behandeling worden 
genomen. Provinciale Staten is hierover middels een statenbrief (2011INT268946) op 24 mei 
geïnformeerd. De lopende verplichtingen worden verder afgehandeld.  
 
Project 2: Duurzaam dakenplan 
Het project “Duurzaam dakenplan” maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma “Stimulering 
Energiebesparing en Duurzame Energie”. Van het oorspronkelijk geraamde bedrag is € 0,5 mln. 
uitgegeven. Daarmee is het project financieel afgerond binnen de kaders van het Coalitieakkoord 
2007-2011 en de Versnellingsagenda. Als de eerste meetresultaten beschikbaar komen, zal een 
rapportage aan Provinciale Staten worden gezonden.  
 
Project 3a: Versnelling werkzaamheden onderhoudswerken 
In het kader van de Versnellingsagenda is € 7,5 mln. naar voren gehaald als extra investeringsimpuls 
boven op de reguliere € 4 mln. die al beschikbaar was voor grootschalig onderhoud van wegen. Het 
totale investeringsbudget voor grootschalig onderhoud voor de periode 2010-2013 bedraagt daarmee € 
11,5 mln. Over de dekking en aanwending van dit bedrag in de periode 2011-2013 hebben Provinciale 
Staten in mei 2010 een besluit genomen (PS2010MME06).  
Van dit bedrag is tot 1 januari 2011 € 4,9 mln. uitgegeven dan wel verplicht aan opdrachtgevers. Dit is 
gerapporteerd aan de Statencie. MME op 28 maart 2011(2011MME25). In dit memo is ook een 
actueel overzicht opgenomen van de geraamde investeringskosten voor de periode 2011-2013. 
Inmiddels zijn de voorgestelde werken in aanbestedingsprocedure genomen. Daarmee zijn de 
resterende middelen voor 2012 en 2013 inmiddels ook belegd. Het project wordt daarmee op basis van 
eerdere besluitvorming en lopende verplichtingen afgerond binnen de kader van de 
Versnellingsagenda. 
 
Project 3b: Restauratie monumenten; erfgoedparels 
In het kader van de Versnellingsagenda is in de Voorjaarsnota 2009 besloten om € 6 mln. extra 
beschikbaar te stellen voor Erfgoedparelfonds voor 2010 en 2011. Over de aanwending van dit bedrag 
in de periode 2010 en 2011 heeft Provinciale Staten op 31 mei 2010 een besluit genomen 
(PS2010WMC09). Tevens is besloten van dit bedrag € 2 mln. beschikbaar te stellen aan de restauratie 
van kasteel Amerongen. In 2010 is € 3 mln. uitgegeven. Het nog resterende bedrag (€ 1 mln.) is 
conform het PS- besluit ter beschikking gesteld aan het herstel van industrieel erfgoed. In oktober 
2010 hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsverordening Subsidie Erfgoedparels provincie 
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Utrecht (provinciaal blad 2100, 62) vastgesteld. De cie. BEM is hierover geïnformeerd 
(2010BEM112). Daarmee is de extra ophoging van het Erfgoedparelfonds in het kader van de 
versnellingsagenda ingevuld en kan het project verder worden afgerond. 
 
Project 4: Versnelling investeringen in innovatieve bedrijven 
Doel van het project was om innovatieve acties versneld te starten door het vroegtijdig beschikbaar 
stellen van de provinciale cofinanciering bij de Europese regelingen (EFRO ) en Pieken in de Delta 
(rijksregeling). Eén project (Dutch Game Garden) heeft gebruik gemaakt van deze garantstelling c.q. 
voorfinanciering. Omdat Pieken in de Delta inmiddels is beëindigd  en de animo om vanuit de nieuwe 
EFRO-projecten gebruik te maken van deze regeling nihil is, is deze regeling niet langer van 
toepassing.  
 
Project 5: Startersbeleid 
Op 1 maart 2010 is de Statencie. MME geïnformeerd over het voornemen om met de Utrechtse 
Kamers van Koophandel het project IkstartSmart op te zetten (2010MME25). Als voorwaarde voor 
provinciale participatie is gesteld dat voor een succesvolle aanpak ook de participatie van de 
gemeenten Utrecht en Amersfoort gewenst is. Als dekking voor dit project is voorgesteld de middelen 
te gebruiken ter bevordering van ondernemerschap bij laagopgeleiden, € 1,3 mln. (Amendement 
PS2007BEM55). Op 29 november 2010 is mondeling aan de cie. MME gerapporteerd dat de beide 
gemeenten niet wilden meewerken en dat de middelen weer aangewend zullen worden voor de 
oorspronkelijke doelstelling. Binnenkort zal hiertoe een voorstel aan de Provinciale Staten worden 
voorgelegd. Als onderdeel van de Versnellingsagenda kan dit project worden beëindigd. 
 
Project 6: Versnellen woningbouw –knelpuntenpot. 
Dit project is ingezet om in problemen verkerende woningbouwprojecten over de drempel te tillen, 
zodat alsnog met de bouw kan worden begonnen. In de eerste helft van 2011 zijn nog twee projecten 
gerealiseerd. Eén project is komen te vervallen, zodat 8 projecten met in totaal 785 woningen zijn 
doorgegaan. Het resterende bedrag is € 560.000 van de oorspronkelijke € 2 mln.. 
 
Op 21 september 2009 hebben Provinciale Staten de Tijdelijke Verordening Knelpuntenpot 
Woningbouw vastgesteld (PS2009WMC). In oktober 2010 is deze verordening door Gedeputeerde 
Staten omgezet in een Uitvoeringsverordening met een verkorte looptijd (1 juli 2011 in plaats van 1 
januari 2014). De Staten zijn hierover geïnformeerd (2010BEM112). Aangenomen werd toen dat de 
effecten van de kredietcrisis op de woningbouw zouden afnemen. Voorgesteld wordt nu om de huidige 
regeling alsnog te continueren tot de resterende middelen -€ 760.000 per 1 juli – zijn uitgeput. De 
huidige markt voor woningbouw is nog steeds zeer slecht en de belangstelling voor de provinciale 
regeling is groot. De noodzaak voor continuering van de regeling blijft onverkort van kracht.  
 
In de tweede helft van 2011 zal in de Statencommissie WMC naast een derde evaluatie van de 
Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie (stand van zaken per 1 juli 2011) een ontwerp startnotitie 
Binnenstedelijke Ontwikkeling worden geagendeerd. In deze notitie wordt in combinatie met het RAP 
(uitvoeringsprogramma PRS) een aanzet gegeven voor een nieuw instrumentarium, waarbij ook een 
opvolger van dit project in beeld zal komen.  
 
Als onderdeel van de Versnellingsagenda kan dit project worden beëindigd. Bij voortzetting van dit 
project zal op reguliere wijze worden gerapporteerd over de voortgang. 
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Project 7: Versnelling door minder regels en snellere uitvoering 
In samenwerking met de Utrechtse Kamers van Koophandel is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de mogelijkheid van een informatieloket voor het MKB met betrekking tot regelgeving, 
financiering en andere diensten ten behoeve van het MKB. Achtergrond was dat veel tijdwinst was te 
behalen als de ondernemer met de juiste informatie bij het juiste loket komt. Dit heeft geleid tot de 
opzet van het Ondernemersloket. Over de provinciale deelname heeft Provinciale Staten op 22 maart 
besloten (PS2010MME04). Ook is afgesproken dat het project na 1 jaar zou worden geëvalueerd. Op 
basis van de evaluatie hebben de provincie en de Kamers van Koophandel besloten om het project op 
1 juli 2011 te beëindigen. De eindrapportage wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.  
Het project is als onderdeel van de Versnellingsagenda beëindigd. 
 
Project 8a, 8b en 8d: Bestrijding jeugdwerkloosheid/ inzet chronisch zieken en 
gehandicapten/jongeren bouwen voor jongeren. 
Aan deze projecten is uitvoering gegeven via de Sociale Agenda. De verantwoording over de projecten 
is dan ook gelopen via de reguliere P & C cyclus en de voortgangrapportages van de Sociale Agenda. 
Voor het project “Jongeren bouwen voor jongeren” is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van dit project rust bij de gemeenten en dat de provincie hierbij geen rol heeft. Dit project is 
dan ook niet verder in uitvoering genomen. 
Met de uitputting van de middelen zijn deze projecten in 2010 beëindigd. Over de voortgang en 
afronding van deze projecten wordt Provinciale Staten geïnformeerd via de verantwoording van het 
programma Sociale Agenda. 
 
Project 8c: behoud kenniswerkers 
Het project is uitgevoerd door de Universiteit en de Utrechtse Kamers van Koophandel. De provincie 
is hier niet bij betrokken geweest. Het project kan dan ook als beëindigd worden beschouwd. 
 
Project 9: Overleg Platform Versnellingsagenda 
Het Platform is na enkele bijeenkomsten omgezet in een regulier, breed overleg met verschillende 
regionale deelnemers. Dit overleg heeft een permanent karakter en staat los van de 
Versnellingsagenda. Als project van de Versnellingsagenda kan dit worden beëindigd. 
 
 
 
 
Samenvattend overzicht 
 Nr.  Project  Beschikbaar Besteed 

1/9/2011 
Toelichting 

1  Meer met minder € 13,9 mln. € 13,9 mln Project per 1-5-2011 
afgerond 
Statenbrief 2011INT268946 
d.d. 24 mei2011 

2 Duurzaam dakenplan € 0,6 mln. € 0,5 mln Lopende projecten worden 
geëvalueerd en afgerond. 
Resterende middelen terug in 
de algemene middelen 
 

3a Versnellen 
onderhoudswerkzaamheden 

€ 11,5 mln. € 10,5 mln. Laatste projecten in 
aanbestedingsprocedure. 
Afronding  2013. 
PS 2010MME06 
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3b 

Restauratie monumenten € 6 mln.  € 5 mln.  Afronding 2011. Lopende 
subsidieverordening 
(2010BEM112). Betreft extra 
ophoging Parelfonds 

4.  Versnelling  investering in 
innovatieve bedrijven 

n.v.t € 800.000 Geen extra middelen 
(garantstelling) Regeling in 
2010 beëindigd. 

5  Startersbeleid/Ikstart Smart 
 

€ 1,3 mln n.v.t Project afgerond 2010 
(2010MME25). Middelen 
beschikbaar voor stimulering 
ondernemerschap 
laaggeschoolden. 

6 Versnelling 
woningbouw/knelpuntepot 
 

€ 2 mln € 1, 44 mln. Project afgerond 2012/2013 
(2010BEM112) 

7 Versnellen door minder 
regels/Ondernemersloket 
 

€ 300.000 € 300.000 Project gestopt per 1/7/2011 
Rapportage volgt. 
PS2010MME04 
 

8a  Bestrijding 
Jeugdwerkloosheid 

€ 200.000 € 200.000 Project gestopt per 
2010/Onderdeel  Sociale 
Agenda 
 

8b Behoud kenniswerkers 
 

n.v.t n.v.t Project van derden 

8c  Inzet chronisch zieken en 
gehandicapten 
 

€ 500.000 € 300.000 Resterende middelen terug in 
de Sociale Agenda   

8d Jongeren bouwen voor 
jongeren 
 

n.v.t. n.v.t. Geen provinciale taak en 
betrokkenheid 

9  Platform 
Versnellingsagenda 

n.v.t. n.v.t. Platform omgezet in breed 
regulier overleg 

 


