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Bijlage(n): Begrotingswijziging   

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

In de Economische Visie 2020 is een heldere keuze gemaakt om een aantal kernsectoren te stimuleren. 

Life sciences is daar een van. Het onderzoeksprogramma for Specialised Nutrition bevindt zich op het 

snijvlak van life sciences en agro-food. De Utrechtse expertise op het gebied van life sciences 

gecombineerd met voedingsmiddelentechnologie is  een van de belangrijkste redenen voor het besluit 

tot vestiging van Danone op het Utrecht Science Park. Het project Specialised Nutrition and life 

sciences is de concrete uitdrukking hiervan. Het project Specialised Nutrition and life sciences levert 

een bijdrage aan de versterking van de economische slagkracht van de provincie Utrecht. 

 

Essentie / samenvatting 

Het Onderzoeks-programma for Specialised Nutrition and life sciences is er op gericht een grote stap 

voorwaarts te maken in het genereren van fundamentele en toegepaste kennis over de rol van voeding 

bij het ontstaan van ziekte. Het programma wordt uitgevoerd door Danone, UU, UMCU en WKZ. Het 

totale project bestaat uit een investering van ruim € 5.200.000. Voor een bedrag van € 1.000.000 wordt 

er co-financiering gevraagd bij de provincie Utrecht. De gemeente Utrecht draagt ook € 1.000.000 bij 

plus € 2.000.000 gedecentraliseerde rijksmiddelen vanuit Pieken in de Delta.  Het  programma 

versterkt de positie van de provincie Utrecht als kennisregio op het snijvlak van voeding en 

gezondheid en zal op termijn leiden tot nieuwe bedrijvigheid.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het onderzoeksprogramma Specialised Nutrition and life sciences versterkt onze positie als 

kennisregio en maakt de regio aantrekkelijker voor (internationale) bedrijven. Daarnaast zal het 

onderzoeksprogramma op termijn leiden tot  nieuwe productontwikkeling en bedrijvigheid. 

 

Financiële consequenties 

Het totale project bestaat uit een investering van ruim € 5.200.000. Voor een bedrag van € 1.000.000 

wordt er co-financiering gevraagd bij de provincie Utrecht. De gemeente Utrecht draagt ook € 
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1.000.000 bij plus € 2.000.000 gedecentraliseerde rijksmiddelen vanuit Pieken in de Delta.  De 

bijdrage van de provincie Utrecht wordt dus binnen het project meer dan vervijfvoudigd.  Buiten het 

directe onderzoeksproject staan Universiteit Utrecht en het Universitair Medische Centrum Utrecht 

ieder garant voor een bijdrage “in kind” van € 500.000, tezamen € 1.000.000. 

Middels een begrotingswijziging wordt er een bedrag van € 0,2 mln. per jaar (periode 2012-2016) 

onttrokken uit de reserve Cofinancieringsfonds Kennis en Innovatie. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

geen 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

nvt 

 

Voorgesteld wordt  

De aanvraag van project Specialised Nutrition and health care te honoreren. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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 Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit van 10-9-2012 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3-7-2012, afdeling MEC, nummer 80AF34BB; 

 

Gelezen;  

het voorstel van de Gedeputeerde Staten betreffende het Specialised Nutrition en life sciences project;  

 

Overwegende dat; 

- Het ondersteunen van het Specialised Nutrition en life sciences project past binnen de kaders van de 

Economische Visie 2020. 

- Naar verwachting de lange termijn economische effecten van Specialised Nutrition and life sciences 

substantieel zullen zijn.  

- Door de opbouw van expertise op het snijvlak van voeding en gezondheid de provincie Utrecht 

aantrekkelijker wordt voor nationale en internationale bedrijven. 

 

 

Gelet op  

Artikel 158 van de Provinciewet 

 

Besluiten:  

1. tot verstrekking van maximaal € 1 mln. subsidie  voor de cofinanciering van het project 

Specialised Nutrition en life sciences.. 

2.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 
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PS2012MME10 - 5 

 

 Toelichting 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 158 Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

Specialised Nutrition and life sciences onderstreept de positie van de provincie Utrecht als 

kenniscentrum op het snijvlak van voeding en gezondheid. Buiten de directe effecten van dit 

onderzoeksvoorstel’ vergroting van de kennis en op termijn nieuwe productontwikkeling, is dit 

onderzoek van groot belang voor het aantrekken van meer samenwerkingspartners vanuit binnen – en 

buitenland.  

 

3. Argumenten 

1. Het stimuleren van innovatieve projecten op het snijvlak van gezondheidszorg en voeding past 

binnen de kaders van de Economische Visie 2020. 

2. Een financiële bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht en de andere 

partners, is noodzakelijk om deze hoog risico technologieontwikkeling mogelijk te maken. 

3. Naar verwachting zullen de lange termijn economische effecten van het 

onderzoeksprogramma Specialised Nutrition and life sciences substantieel zijn.  

4. Door de opbouw van expertise op het snijvlak van voeding en gezondheid wordt de 

regioprovincie Utrecht aantrekkelijker voor nationale en internationale bedrijven. 

 

4. Kanttekeningen 

De te verwachten economische effecten voor de provincie Utrecht zijn door de fundamentele aard van 

het onderzoek lange termijn effecten 

 

5. Financiën 

De totale kosten van het onderzoeksvoorstel bedragen ruim € 5,2 miljoen (met de mogelijke 

productontwikkeling die hieruit volgt is nog eens een bedrag van € 15 mln. gemoeid).  Het aandeel 

van de provincie Utrecht in dit project is € 1 mln. De overige financiers zijn de gemeente Utrecht, ook 

voor een bedrag van € 1 mln plus  € 2 miljoen gedecentraliseerd Pieken in de Delta geld en Danone 

voor € 1,2 mln. De bijdrage van de provincie Utrecht wordt dus binnen het project meer dan 

vervijfvoudigd.  Het totale project beslaat de periode 2012-2018. Aangezien het grootste deel van de 

activiteiten en kosten in de eerste vijf jaren valt zal onze financiële bijdrage over deze periode worden 

verdeeld. Middels een begrotingswijziging wordt er een bedrag van € 0,2 mln per jaar (periode 2012-

2016) onttrokken uit de reserve Cofinancieringsfonds Kennis en Innovatie. 

 

6. Realisatie 

Na goedkeuring van Specialised Nutrition and life sciences zal de daadwerkelijke uitvoering duren 

van 2012 tot en met 2018. 

 

7. Juridisch 

De subsidie wordt aangevraagd door de Universiteit Utrecht als penvoerder van het Utrecht Center for 

Food and Health. Wat betreft de subsidiebeschikking zie onder ‘Europa’.
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8. Europa 

Het Onderzoeksvoorstel for Specialised Nutrition and life sciences is beoordeeld door Agentschap NL, 

een onderdeel van het ministerie EL&I, die dit voorstel heeft beoordeeld als staatssteunproof. De 

afdeling BJZ/JUZ onderschrijft deze analyse. Conform de ‘Omnibusregeling voor provincies en 

gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek, ontwikkeling 

en innovatie (OO&I)’, die is goedgekeurd door de Europese Commissie (N 726a/2007), is sprake van 

subsidiabele activiteiten die vallen onder de definities ‘fundamenteel’ respectievelijk ‘industrieel’ 

onderzoek. Dientengevolge is er geen verplichting van voorafgaande melding van de steun aan de 

Europese Commissie. Bij de subsidiebeschikking dienen de criteria, definities en procedures in acht te 

worden genomen die vastgesteld zijn in de Omnibus Decentraal-regeling. 

 

9. Communicatie 

Geen communicatie 

 

10. Bijlagen 

Begrotingswijziging 


