1 – PS2012MME15

College van Gedeputeerde Staten

statenvoorstel
Datum
Afdeling
Steller
Registratienummer
Titel

: 30 oktober 2012
: MEC
: Hans Rijnten
: 80C7873A

Nummer PS: PS2012MME15
Commissie
: MME
Portefeuillehouder
: v. Lunteren

: Middelen Economisch beleidsplan

Inhoudsopgave
Besluit

pag. 3

Toelichting

pag. 5 e.v.

Bijlage(n):

n.v.t.

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
In september 2011 heeft u de economische visie 2020 ‘Focus op kennis en creativiteit’ vastgesteld. Bij
het vaststellen van de Economische visie is de toezegging gedaan dat een uitwerking zou volgen voor
de korte termijn (2012-2015) in de vorm van een nieuw acquisitieplan en een innovatieagenda. In
januari 2012 is het uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015 vastgesteld. In deze periode is
ook het initiatief gestart om samen met onze partners in de triple helix (bedrijfsleven,
kennisinstellingen, overheden) toe te werken naar een Economic Board Utrecht (EBU). Tijdens de
informatiesessie over het economisch beleid voor de Commissie MME op 22 oktober 2012 bent u
hierover geïnformeerd.
Essentie / samenvatting
De provincie Utrecht is betrokken bij de ontwikkeling van een Economic Board Utrecht (EBU). De
EBU is erop gericht dat het bedrijfsleven meer wordt betrokken bij de economische koers voor de
regio. Overheden en kennisinstellingen zijn vooral faciliterend aan deze koers. De provincie zal in het
verlengde van de nog nader te bepalen agenda van de EBU haar rolinvulling bepalen. De Economische
visie 2020 van de provincie Utrecht zal hiervoor als uitgangspunt worden gebruikt.
Een van de consequenties hiervan is dat wij als provincie geen aparte innovatieagenda 2012-2015
presenteren. Hiermee blijft de besteding van middelen voor het Economisch beleidsplan uit de stelpost
intensiveringen Coalitieakkoord 2012-2015 achter. In dit Statenvoorstel vragen wij u om de middelen
uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die in enig jaar niet geclaimd/besteed
zijn aan het eind van het jaar toe te voegen aan de Reserve Cofinanciering en aldaar beschikbaar te
houden voor dit doel in de periode 2012-2020. Het zal onder andere worden benut voor de benodigde
cofinanciering voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) en te zijner
tijd worden ingezet voor de realisatie van de economische agenda van de EBU. U ontvangt te zijner
tijd op basis van de agenda van de EBU nog een voorstel over het kader waarbinnen deze middelen
ingezet worden.
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Meetbaar / beoogd beleidseffect
Door de inzet van de middelen van de provincie Utrecht te koppelen aan de benodigde cofinanciering
voor EFRO en een gezamenlijke economische agenda van de EBU, kan meer toegevoegde waarde
worden geleverd voor de benodigde regionale economische structuurversterking.
Financiële consequenties
De middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die in enig jaar niet
geclaimd/besteed zijn zullen aan het eind van het jaar worden toegevoegd aan de Reserve
Cofinanciering en aldaar beschikbaar worden gehouden voor dit doel in de periode 2012-2020.
Deze werkwijze is in afwijking op het gestelde in de Kadernota Begrotingen 2012-2015 waarin
bepaald is dat voor structurele budgetten de niet bestede middelen vrijvallen ten gunste van de
Algemene Middelen.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
n.v.t.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Wij hebben overwogen om vanuit de provincie conform de afspraak uit de Economische Visie 2020 te
komen met een innovatieagenda 2012-2015. Gezien de krachtige beweging die in de loop van 2012
met de EBU is ontstaan is dit naar onze mening niet meer opportuun.

Voorgesteld wordt:
- de middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die in enig jaar
niet geclaimd/besteed zijn, aan het eind van het jaar toe te voegen aan de Reserve
Cofinanciering en aldaar beschikbaar te houden voor dit doel in de periode 2012-2020.
Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

H. Goedhart
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Besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 10 december 2012;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2012, afdeling MEC, nummer 80C7873A
Overwegende;






dat door het sparen van de middelen voor het Economisch beleidsplan uit de Stelpost
Intensiveringen Coalitieakkoord 2012-2015 we vanaf 2014 in staat zijn om de benodigde bijdrage
te leveren voor cofinanciering van de Europese middelen vanuit EFRO (2014-2020);
dat dit mede invulling geeft aan de Motie ‘Smart doelstelling Europastrategie’ van 12 maart 2012,
waarin wordt gevraagd om te streven naar een zo groot mogelijke opbrengst uit de
structuurfondsen, gebaseerd op de beschikbare provinciale middelen;
dat door de rolinvulling en inzet van de middelen van de provincie Utrecht te koppelen aan een
gezamenlijke economische agenda van de EBU meer slagkracht en toegevoegde waarde kan
worden geleverd voor de benodigde regionale economische structuurversterking.

Besluiten:
de middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die in enig jaar niet
geclaimd/besteed zijn, aan het eind van het jaar toe te voegen aan de Reserve Cofinanciering en aldaar
beschikbaar te houden voor dit doel in de periode 2012-2020.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting
De regio Utrecht – van Woerden tot Amersfoort en van Veenendaal naar Hilversum - is het
economisch gezien in de afgelopen decennia voor de wind gegaan. Nu heeft ook deze regio te maken
met de gevolgen van de economische laagconjunctuur. Relatief gezien, en zeker in Europees
perspectief, doet de regio het echter niet slecht. Wel raken grote maatschappelijke uitdagingen de regio
Utrecht: veranderingen in mobiliteit, energietransitie, de druk op concurrentiepositie van
ondernemingen, leegstand van kantoren, een vastzittende woningmarkt, knelpunten op de
arbeidsmarkt en stijgende kosten in de zorg, et cetera.
Het omzetten van deze uitdagingen in economische kansen vraagt om een integrale en innovatieve
aanpak. Daarvoor zijn alle krachten in de regio nodig, gebundeld rondom een gemeenschappelijke
economische agenda. Het vraagt om afstemming in de triple helix tussen ondernemingen, publieke
sector en kennisinstellingen. Om toe te werken naar deze regionale afstemming is een brandpunt nodig
waaromheen een flexibel en weerbaar netwerk kan groeien; de Economic Board Utrecht, EBU.
Begin dit jaar is door een aantal bestuurders vanuit de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven
(zgn. Paushuize overleg) het initiatief genomen om het draagvlak voor de EBU nader te verkennen.
Hiervoor is begin dit jaar een marktconsultatie uitgevoerd waarin de noodzaak van een krachtiger
samenwerkingsverband werd onderschreven. Daarnaast is een eerste handreiking voor de agenda en
voorlopig ontwerp voor de EBU ontwikkeld. Op 31 oktober wordt dit gepresenteerd tijdens de
Innovation Day 2012 en hiermee het initiatief voor de EBU in oprichting bekend gemaakt. De
Commissaris van de Koningin neemt het voorzitterschap van de EBU voor zijn rekening tot het
moment dat een voorzitter vanuit het bedrijfsleven is aangesteld.
Een van de consequenties van deze keuze is dat wij het plan voor een innovatieagenda van de
provincie Utrecht voorlopig loslaten. De EBU is erop gericht dat het bedrijfsleven de economische
koers voor de regio mee(r) gaat bepalen. Kennisinstellingen en overheden zijn vooral faciliterend aan
deze koers. De provincie zal dus in het verlengde van de economische agenda van de EBU haar
rolinvulling bepalen. De Economische visie 2020 zal hiervoor als uitgangspunt worden gebuikt met
een focus op kennis en creativiteit door middel van een gericht stimuleringsbeleid én het
accommoderen van de dynamiek van de gevestigde economische sectoren.
Het wegvallen van de Innovatieagenda 2012-2015 van de provincie Utrecht heeft als gevolg dat er een
gat valt tussen de vaststelling van de Economische Visie 2020 en de implementatie. Dit heeft weer een
direct effect op de aanwending van middelen voor het economisch beleidsplan vanuit de stelpost
intensiveringen Coalitieakkoord 2012-2015. Dit geld willen we benutten voor cofinanciering van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
1.
Wettelijke grondslag
Artikel 158 Provinciewet
2.
Beoogd effect
Met het initiatief voor de EBU zijn we al begonnen met de invulling van een van de belangrijkste
actielijnen uit onze economische visie; het optimaliseren van de regionale triple helix. Wij verwachten
vanuit deze krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden meer
toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de benodigde regionale economische structuurversterking
door onze rolinvulling en middelen op basis van een gezamenlijke economische agenda van de EBU
beter te kunnen richten.
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3.
Argumenten
- Door het sparen van de middelen voor het Economische Beleidsplan uit de Stelpost Intensiveringen
Coalitieakkoord 2012-2015 zijn we vanaf 2014 in staat om de verplichte bijdrage te leveren voor
cofinanciering van de Europese middelen vanuit EFRO (2014-2020). Dit geeft mede invulling aan de
Motie ‘Smart doelstelling Europastrategie’ van 12 maart 2012, waarin wordt gevraagd om te streven
naar een zo groot mogelijke opbrengst uit de structuurfondsen, gebaseerd op de beschikbare
provinciale middelen.
- Door de inzet van de middelen van de provincie Utrecht te koppelen aan een gezamenlijke
economische agenda van de EBU, kan meer slagkracht en toegevoegde waarde worden geleverd voor
de benodigde regionale economische structuurversterking.
- Met het initiatief voor de EBU is in feite al een start gemaakt met een van de belangrijkste actielijnen
uit onze economische visie; het optimaliseren van de regionale triple helix.
- Met het initiatief van de EBU wordt tegelijkertijd invulling gegeven aan de wens uit het
Coalitieakkoord om de Taskforce innovatie om te vormen van een projecten- naar een
netwerkorganisatie.
4.
Kanttekeningen
n.v.t.
5.
Financiën
Jaarlijks komt er geld beschikbaar voor het economisch beleidsplan vanuit de stelpost intensiveringen
Coalitieakkoord 2012-2015 (zie onderstaand overzicht). De innovatieagenda 2012-2015 zou het kader
vormen voor besteding van deze middelen. Met het wegvallen van de Innovatieagenda blijft het
budget voor het economisch beleidsplan onderbenut. Dit geld willen we o.a. benutten voor
cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) om te zijner
tijd in te kunnen zetten voor de economische agenda van de EBU. In 2011 is er al een Reserve
Cofinancieringsfonds ingesteld, die hiervoor kan worden gebruikt. Te zijner tijd zal op basis van de
agenda van de EBU een voorstel volgen voor het kader waarbinnen deze middelen ingezet kunnen
worden.
Intensiveringen opgenomen in
Coalitieakkoord 2012-2015
Economisch beleidsplan

2012

2013

2014

2015

€ 1.343.000

€ 1.732.000

€ 1.770.000

€ 1.622.000

De doelstellingen die wij hiermee realiseren komen overeen met die van het cofinancieringsfonds.
Daarom wordt verzocht om de middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch
Beleidsplan die in enig jaar niet geclaimd/besteed zijn aan het eind van het jaar toe te voegen aan de
Reserve Cofinanciering en aldaar beschikbaar te houden voor dit doel in de periode 2012-2020.
De verschillen met het bovenstaande kasritme kunnen dan binnen de Reserve Cofinancieringsfonds
worden opgevangen zodat de middelen over de jaren heen beschikbaar blijven voor dit doel. Deze
werkwijze is in afwijking op het gestelde in de Kadernota Begrotingen 2012-2015 waarin bepaald is
dat voor structurele budgetten de niet bestede middelen vrijvallen ten gunste van de Algemene
Middelen. Besteding van middelen uit het cofinancieringsfonds worden separaat voorgelegd aan
Provinciale Staten.

7 – PS2012MME15

6.
Realisatie
Na akkoord door Provinciale Staten zal het resterende budget voor het Economisch Beleidsplan uit de
stelpost intensiveringen Coalitieakkoord 2012-2015 jaarlijks worden toegevoegd aan de Reserve
Cofinancieringsfonds. Dit geld zal vanaf 2014 onder andere worden ingezet voor het verplichte
publieke deel van de cofinanciering van de Europese Structuurfondsen, EFRO. U ontvangt op basis
van de agenda van de EBU nog een voorstel voor het kader waarbinnen deze middelen ingezet kunnen
worden.
7.
Juridisch
Het kader voor de besteding van de middelen zal nog uitgewerkt worden. De vorm hiervan wordt
nader bepaald. Hierbij zullen we de staatssteunregels, algemene wet bestuursrecht en nadere
regelgeving in acht nemen.
8.
Europa
Met het besluit om de middelen die beschikbaar zijn voor het economisch beleidsplan vanuit de
Stelpost Intensiveringen Coalitieakkoord 2012-2015 onder andere te reserveren voor cofinanciering
van de Europese Structuurfondsen (EFRO) wordt deels invulling gegeven aan de Motie ‘Smart
doelstelling Europastrategie’ van 12 maart 2012. Hierin wordt gevraagd om te streven naar een zo
groot mogelijke opbrengst uit de Structuurfondsen, gebaseerd op de beschikbare provinciale middelen.
9.
Communicatie
n.v.t.
10.
-

Bijlagen

