
Criteria Toelichting
Naam en nummer B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie
Soort Bestemmingsreserve
Instellingsdatum Instellen PS2007BEM06, d.d. 15 februari 2007 & PS2006BEM11 VJN'06, 

d.d. 21 maart 2006 & wijziging PS……………. d.d. 7 maart 2010

Besluitvorming PS 
Nut en noodzaak 1.) De flexibiliteit van een bestemmingsreserve is noodzakelijk om de 

provinciale middelen efficiënt en effectief in te zetten door ze per project te 
kunnen koppelen aan andere financieringsbronnen. 2.) Het inspelen op de 
nieuwe ontwikkelingen en kansen voor het aantrekken van de financiering 
van derden (Rijk, Europa, kennisinstellingen, het bedrijfsleven) en het 
creëren van multiplier effect. 3.) De egalisatiefunctie van een reserve, 
waarbij de cofinancieringsmiddelen beschikbaar blijven, is noodzakelijk bij 
langlopende trajecten gebruikelijk bij Europese en Rijksprogramma’s. 4.) De 
bundeling van middelen van verschillende partijen (bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, overheden) leidt tot robuustere projecten met een 
grotere impact

Functie Egaliseren
Doel Economische stimulering door bijdragen van max. 60% van de totale 

projectkosten aan projecten met een aantoonbaar economisch effect voor 
de regio Utrecht op het gebied van: life sciences, creatieve industrie 
(gaming, multimedia en design), duurzaamheidseconoomie, 
kennisvalorisatie en bevordering van innovatie bij het mkb; Middels deze 
cofinanciering maakt de provincie projecten mogelijk die de kenniseconomie 
en innovatie stimuleren in de meest kansrijke clusters van de regionale 
economie

Ambtelijk beheerder Afdelingsmanager Economische zaken, Cultuur en Vrije Tijd
Voeding Middels PS-besluit ……………….. d.d. 7 maart 2010 om de structurele 

budgetten Stimulering Economische Ontwikkeling (€ 561.000), SER Utrecht 
(€ 27.000), Ondersteuning Arbeidsmarktbeleid ( € 56.000) en de vrij 
besteedbare middelen uit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling 
(€ 1.184.000) te herbestemmen voor en te storten in de reserve 
Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. Tevens werd besloten om € 
6.522.000 vanuit de huidige reserve Cofinancieringsfonds te herbestemmen 
in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie en werd besloten 
om € 1.184.000 vanuit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling te 
herbestemmen in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie.

Plafond/streefbedrag € 10.000.000. 
Minimumbedrag € 0 



Bestedingsplan De fasering van de besteding van de middelen uit het Cofinancieringsfonds 
laat zich zeer beperkt plannen. Het verstrekken van 
cofinancieringsbijdragen is namelijk afhankelijk van externe partners en 
medefinanciers. Dit is juist de reden om voor een bestemmingsreserve te 
kiezen. We verwachten in 2011 € 2 mln. te besteden, in 2012 € 1.327.000 
en daarna jaarlijks € 644.000. Provinciale Staten zullen de besteding 
jaarlijks bij de jaarrekening monitoren.

De afgelopen vier jaar heeft de provincie jaarlijks gemiddeld € 3,25 mln. aan 
cofinanciering van EFRO en PiD-projecten besteed. In het 
Overdrachtsdocument is voor kenniseconomie en innovatie  € 1,5 mln. in de 
paragraaf structu-rele taken met incidentele middelen opgenomen. 
Afhankelijk van de coalitie onderhandelingen komen deze middelen 
beschikbaar en kunnen ingezet worden als jaarlijkse voeding van het 
Cofinancieringsfonds vanaf  2012.

Voorwaarden besteding Voorwaarden van besteding in subsidievorm worden gelegd in de Algemene 
subsidieverordening van de provincie in combinatie met een 
uitvoeringsverordening. In andere dan subsidie vormen (bijv. via 
opdrachten) kan het fonds ingezet worden binnen de kaders en doelen van 
het instellingsbesluit van de PS.

Looptijd T/m 31 december 2015
Risico’s n.v.t.
Bijzonderheden geen



Criteria Toelichting
Naam en nummer B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds
Soort Bestemmingsreserve
Instellingsdatum Instellen PS2007BEM06, d.d. 15 februari 2007 & PS2006BEM11 VJN'06, 

d.d. 21 maart 2006
Besluitvorming PS
Nut en noodzaak Een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van Europese  subsidies 

uit het Europees Fonds voor Regionale Ontvikkeling (EFRO) in het kader 
van het Operationeel Programma Kansen voor West en Rijkssubsidies in 
het kader van het Programma Pieken in de Delta, voor daarvoor in 
aanmerking komende projecten.  

Functie Egaliseren
Cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel EFRO-
Programma Kansen voor West 2007-2013 en in het kader van het 
Rijksprogramma Pieken in de Delta Noordvleugel. 
Middels deze cofinanciering maakt de provincie projecten mogelijk die de 
kenniseconomie en innovatie stimuleren in de meest kansrijke clusters van 
de regionale economie.  

Ambtelijk beheerder Afdelingsmanager Economische zaken, Cultuur en Vrije Tijd
Voeding Middels voorjaarsnota (2006).
Plafond/streefbedrag Vooralsnog € 10 mln. In de VJN '06 ter beschikking gesteld (4 maal 2,5 

mln. in 2006, 2008, 2009 en 2010)
Minimumbedrag € 0 

Het verstrekken van cofinancieringsbijdragen is afhankelijk van de 
ontwikkeling van projecten door de externe partners.
Bij EFRO en Pieken in de Delta verschilt de indieningsmethodiek voor 
projecten. Bij EFRO is gedurende het gehele jaar mogelijk om projetcen in 
te dienen Bij Pieken in de Delta is sprake van twee tenders 
(indieningstermijnen) per jaar. 
Conform het gestelde in artikel 7.2. van de Bijlage, bedoeld in artikel 27 
van de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht:
Cofinancieringsfonds EFRO/Pieken in de Delta
1. Gedeputeerde Staten van Utrecht kunnen subsidie verstrekken in 
aanvulling op het Operationeel Programma Kansen voor West , vastgesteld 
krachtens artikel 32 van de verordening nr. 1083/2006 van de Raad van de 
Europese Unie van 11 juni 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 
1260/1999 (PbEGL210)

2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken in aanvulling op 
subsidie krachtens de vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta 
Noordvleugel Randstad.                                                                                                                                                                                       
3. Subsidie wordt slechts verstrekt:
a. voor zover de activiteiten het belang van de provincie Utrecht betreffen;

Doel

Bestedingsplan

Voorwaarden besteding



b. ten behoeve van projecten die voldoen aan de selectie- en 
prioriteringscriteria, zoals gesteld in respectievelijk de vigerende 
subsidieregeling Pieken in de Delta of  het vigerende toetsingskader 
Operationeel Programma Kansen voor West 2007-2013 voor zover het 
Prioriteit 1 (Kennis, Innovatie en Ondernemerschap) of Prioriteit 2 ( 
Attractieve Regio’s) betreft.

Looptijd Er is bij instelling geen opheffingsdatum genoemd. Het huidige Programma 
Pieken in de Delta loopt tot en met 2010. EFRO tot 2013. Beide 
programma’s zullen na afloop van de huidige periode naar alle 
waarschijnlijkheid een vervolg krijgen. Over de toekomst van Pieken in de 
Delta wordt nu overleg gevoerd tussen het IPO en het Ministerie van 
Economische Zaken. De toekomst van EFRO-programma’s is onderwerp 
van een brede discussie in de Europese Unie. 

Risico’s nvt.
Volgens het Operationeel Programma EFRO Kansen voor West moeten 
decentrale overheden circa 40% aan de totale financiering van het 
Programma bijdragen. Voor het Utrechtse (inclusief het stedelijke) deel van 
het programma  komt dit neer op ongeveer € 12,5 mln. 

Bij het Programma Pieken in de Delta moeten de decentrale overheden 
(provincies en gemeenten) per project minstens evenveel bijdragen als het 
Ministerie van economische Zaken. Jaarlijks is dat circa € 15 mln. voor de 
hele Noordvleugel van de Randstad. 

Verloop De € 10 mln. wordt volgens de planning 'uitgegeven'. Doordat de 
doorlooptijd van initiatief tot beschikking lang kan duren, in sommige 
gevallen meer dan een jaar, is niet alles al in de financiële administratie 
terug te vinden. Dit komt doordat veel partijen en meerdere overheden haar 
fiat er aan moeten geven. Er is op dit moment (september 2009) nog slechts 
een beperkte ‘vrije ruimte’ van circa € 3 mln. voor de drie overgebleven 
tenders van het Programma Pieken in de Delta (najaar tender 2009 en twee 
tenders in 2010). 

Realisatie Realisatie loopt goed op schema, eerder iets voor. Zie bij verloop.
Verplichtingen Voor ongeveer € 4,5  mln. zijn verplichtingen aangegaan. Een verdere € 0,5 

mln. is krachtens het GS-besuit (2009INT245991) van 18-08-2009 
gereserveerd voor een EFRO-project waarover de besluitvorming nog niet 
afgerond is. Een verder € 2 mln. is vastgesteld voor reeds ingediende 
projecten of voor projecten die in voorbereiding zijn. De overige € 3 mln. 
zijn nodig voor de komende drie tenders van Pieken  in de Delta.

Toereikendheid De € 10 mln. is taakstellend tot nu toe. Er zijn  ruim voldoende projecten de 
provinciale cofinanciering nodig hebben om aanspraak te kunnen doen op 
de EFRO- en Rijkmisddelen.

Relevante 
ontwikkelingen

Naast het Cofinancieringsfonds worden ook beleidsbudgetten gebruikt voor 
de cofinanciering van de relevante projecten in het kader van programma’s 

Bijzonderheden



Mate  van 
doelbereiking

Stuk voor stuk voldoen de projecten aan de eisen van het fonds, hierdoor is 
het doelbereik gegarandeerd. Het overkoepelend inhoudelijk doel van beide 
programma’s is het stimuleren van kenniseconomie en innovatie in de 
meest kansrijke regionale clusters.

Vrije ruimte Er is geen vrije ruimte, eerder een tekort.
Actualisatie gewenste omvang en looptijd: nvt.
Afweging over afromen: nvt.
Aanpassen van de voeding: opnieuw meenemen in de overwegingen.

Oude versie:
Criteria Toelichting
Naam en nummer B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds
Soort Bestemmingsreserve
Instellingsdatum Instellen PS2007BEM06, d.d. 15 februari 2007 & PS2006BEM11 VJN'06, 

d.d. 21 maart 2006
Besluitvorming PS
Nut en noodzaak Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van Europese of 

rijkssubsidie, bijvoorbeeld via het Fonds Economische 
Structuurversterking, het Programma Pieken in de Delta, Europese 
structuurfondsen, voor daarvoor in aanmerking komende projecten, is mede-
financiering of cofinanciering door de Nederlandse overheid. Deze 
cofinanciering kan, afhankelijk van het fonds, deels door het Rijk, maar kan 
ook deels door de provincie worden gerealiseerd.
Het fundamentele uitgangspunt voor de provincie Utrecht is dat 
cofinanciering invulling krijgt middels projecten die reeds in de 
(meerjaren)begroting zijn opgenomen. Het is immers doelmatig dat de 
doelstellingen die “Brussel” met Europese subsidies tracht te realiseren 
enerzijds en de provinciale doelstellingen anderzijds zoveel mogelijk 
overeenkomen, i.c. op elkaar aansluiten. In deze situatie hoeven voor 
cofinanciering geen extra middelen te worden gereserveerd.

Conclusie



Toch is de beschikbaarheid van een cofinancieringsfonds nuttig met het 
oog op de volgende omstandigheden:
a. om Europese subsidies veilig te stellen, dienen de desbetreffende 
projecten vóór een bepaalde deadline te worden afgerond. Deze tijdslimiet 
kan onder druk komen te staan doordat de provinciale planning hierop niet 
aansluit en/of dat middelen in een andere periode beschikbaar komen. In 
deze situatie kan een buffer in de vorm van het cofinancieringfonds 
uitkomst bieden, bijvoorbeeld door vóórfinanciering van een Europees 
project;
b. in uitzonderingsgevallen kan een Europees project toch additioneel zijn 
ten opzichte van de vastgestelde begroting van de provincie. Hieraan 
kunnen onder meer financiële overwegingen ten grondslag liggen. Zo 
kunnen projecten, die eerst buiten de afweging zijn gevallen, door Europese 
subsidies toch weer binnen handbereik komen.

Functie Egaliseren
Doel Cofinanciering van projecten in het kader van het operationeel Programma 

Landsdeel West EFRO 2007-2013 en cofinanciering van projecten in het 
kader van Pieken in de Delta. Bij projecten in het kader van EFRO wordt 
voor cofinanciering in eerste instantie een beroep gedaan op derden als rijk, 
gemeenten, Kamers van Koophandel en de Universiteit.

Ambtelijk beheerder Afdelingsmanager Economische zaken, Cultuur en Vrije Tijd
Voeding Middels voorjaarsnota (2006).
Plafond/streefbedrag Vooralsnog € 10 mln. In de VJN '06 ter beschikking gesteld (4 maal 2,5 

mln. in 2006, 2008, 2009 en 2010)
Minimumbedrag € 0 
Bestedingsplan Het verstrekken van cofinancieringsbijdragen waar projecten zich 

voordoen. 
Conform het gestelde in artikel 7.2. van de Bijlage, bedoeld in artikel 27 
van de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht:
EFRO/Pieken in de Delta
1. Gedeputeerde Staten van Utrecht kunnen subsidie verstrekken in 
aanvulling op het Operationeel Programma Kansen voor West , vastgesteld 
krachtens artikel 32 van de verordening nr. 1083/2006 van de Raad van de 
Europese Unie van 11 juni 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 
1260/1999 (PbEGL210)
2. Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken in aanvulling op 
subsidie krachtens de vigerende subsidieregeling Pieken in de Delta 
Noordvleugel Randstad.                                                                                                                                                                                       
3. Subsidie wordt slechts verstrekt:

a. voor zover de activiteiten het belang van de provincie Utrecht betreffen;

Voorwaarden besteding



b. ten behoeve van projecten die voldoen aan de selectie- en 
prioriteringscriteria, zoals gesteld in respectievelijk de vigerende 
subsidieregeling Pieken in de Delta of  het vigerende toetsingskader 
Operationeel Programma Kansen voor West 2007-2013 voor zover het 
Prioriteit 1 (Kennis, Innovatie en Ondernemerschap) of Prioriteit 2 ( 
Attractieve Regio’s) betreft.

Voor projecten die worden ingediend ten laste van het cofinancieringfonds 
dient nadrukkelijk te worden aangetoond:
- waarom deze projecten niet al in de (meerjaren)begroting van de 
provincie zijn opgenomen;
- waarom/in welke mate deze projecten bijdragen aan het realiseren van de 
provinciale doelstellingen, ook al zijn ze niet in de reguliere begroting 
opgenomen.

Looptijd Er is bij instelling geen opheffingsdatum genoemd. Pieken in de Delta loopt 
voor zover nu bekend tot 2010. EFRO tot 2013. 

Risico’s nvt.
Bijzonderheden Bijzonderheden: 

Een inschatting is dat het door de provincie te leveren aandeel circa € 12,5 
miljoen zou moeten bedragen. Dit zou kunnen worden gestort in een 
provinciaal cofinancieringfonds voor de periode
2007-2015 (er rekening mee houdend dat jaarbudgetten binnen 2 jaar 
moeten zijn uitgegeven, de N+2-regel). Het bedrag zou in meerdere fasen 
kunnen worden opgebouwd, bijvoorbeeld met een jaarlijkse storting van € 
2,5 miljoen. Voor 2007 zijn de middelen vooralsnog ontoereikend voor een 
storting. Omdat het om een fonds gaat zullen wij er zorg voor dragen het 
fonds steeds voldoende te vullen zodat hier geen knelpunt ontstaat.

Bij Pieken in de Delta is PU verplicht om van het totale cofinancieringsdeel 
van een project de helft voor haar rekening te nemen.

Bij EFRO en Pieken in de Delta verschilt de indieningsmethodiek voor 
projecten. Bij EFRO is gedurende het gehele jaar mogelijk om projetcen in 
te dienen Bij Pieken in de Delta is sprake van een jaarlijkse 
indieningstermijn.

Relevante 
ontwikkelingen

Naast de beschikbare middelen zijn er meer middelen die middels 
cofinanciering binnen de kaders van de EFRO en Pieken in de Delta 
besteed worden.

Verloop De € 10 mln. is geheel 'uitgegeven'. Doordat de doorlooptijd van initiatief 
tot beschikking lang kan duren, in sommige gevallen meer dan een jaar, is 
niet alles al in de financiele administratie terug te vinden. Dit komt doordat 
veel partijen en meerdere overheden haar fiat er aan moeten geven.

Realisatie Realisatie loopt goed op schema, eerder iets voor. Zie bij verloop.
Verplichtingen Voor ongeveer € 3,7 mln. zijn verplichtingen aangegaan. De overige € 6,3 

mln is vastgesteld of in voorbereiding.



Toereikendheid De € 10 mln. is taakstellend tot nu toe. Er zijn nog voldoende projecten te 
vinden waarin de provincie middels cofinanciering kan participeren.

Mate  van 
doelbereiking

Stuk voor stuk voldoen de projecten aan de eisen van het fonds, hierdoor is 
het doelbereik gegarandeerd. Het fonds kent geen overkoepelend concreet 
doel.

Vrije ruimte Er is geen vrije ruimte, eerder een tekort.
Actualisatie gewenste omvang en looptijd: nvt.
Afweging over afromen: nvt.
Aanpassen van de voeding: opnieuw meenemen in de overwegingen.

Conclusie


