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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. Gowithoutsalt is een innovatieproject in de life sciences passend binnen 

de Economische Visie 2010.Het is de Utrechtse expertise op het gebied van life sciences 

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

besluit tot vestiging van Danone op het Utrecht Science Park. Het GowithoutSalt project borduurt 

hierop voort als een brug tussen food valley en de Utrechtse kennisbasis. Het project GowithoutSalt 

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

 

Essentie / samenvatting 

Het Go without Salt (EFRO) project is erop gericht een grote stap voorwaarts te maken in het 

genereren van kennis met als doel het verbeteren van de volksgezondheid door het reduceren van zout 

in het dagelijks dieet. De samenwerkingspartners in dit project afkomstig uit provincie Utrecht en Oost 

Nederland beogen kennis op te doen van nieuwe methoden toepasbaar in de productie van 

voedingsmiddelen waarbij reductie van zout in het voedsel hand in hand gaat met behoud van de 

smaak, textuur e.d. Het totale project bestaat uit een investering van ruim € 3.300.000.  Voor een 

bedrag van € 500.000 wordt er co-financiering gevraagd bij de provincie Utrecht. Een dergelijke 

technologische doorbraak heeft vele toepassingen voor de bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie 

waardoor de expertise van deze bedrijven door vele andere voedingsmiddelen-bedrijven zal worden 

ingezet ten behoeve van hun productontwikkeling. Deze inzet zal naar verwachting leiden tot een 

groei in werkgelegenheid bij deze bedrijven. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De te genereren kennis in dit project is multi-toepasbaar in allerlei voedingsmiddelen en medische 

toepassingen. Dit zal leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie van de betrokken bedrijven 

en hun toeleveranciers en uiteindelijk tot uitbreiding van werkgelegenheid. Naar verwachting gaat het 

GowithoutSalt project voor de projectpartners en de regionale toeleveranciers een additionele omzet 

opleveren van €32 miljoen en additionele werkgelegenheid van 62 FTE. 

 

Financiële consequenties 

De totale kosten van het project bedragen ruim € 3,3 miljoen. Het aandeel van de provincie Utrecht in 

dit project is  

€ 500.000. De overige financierders zijn de provincie Gelderland voor een bedrag van € 765.000, 

EFRO voor eenzelfde bedrag en private partijen zoals H.J. Heinz, TNO Zeist, Nizo, National Starch 

enz (voor een bedrag van € 1.270.000). De bijdrage van de provincie Utrecht wordt dus binnen het 

project meer dan verzesvoudigd.   

Middels een begrotingswijziging wordt er een bedrag van bijna € 167.000 per jaar (periode 2012-

2014) 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 Gowithoutsalt te honoreren. 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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 Ontwerp-besluit 

 

Besluit van 30-01-2012  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9-11-2011, afdeling ECM, nummer 809B0DEF; 

 

Gelezen;  

het voorstel van de Gedeputeerde Staten betreffende het Gowithoutsalt project;  

 

Overwegende dat; 

- Het ondersteunen van het Gowithoutsalt project past binnen de kaders van de Economische Visie 

2020. 

- Het project een bijdrage levert aan de volksgezondheid en de internationale concurrentiekracht van 

de betrokken bedrijven. 

- het project voor de projectpartners en de regionale toeleveranciers een additionele omzet opleveren 

van €32 miljoen en additionele werkgelegenheid van 62 FTE. 

 

 

Gelet op artikel 158 van de Provinciewet; 

 

 

 

Besluiten:  

1. tot verstrekking van maximaal € 0,5 mln. subsidie  voor de cofinanciering van het EFRO 

project GowithoutSalt onder voorwaarde dat ook de EFRO subsidie in het kader van EFRO 

Oost Nederland wordt toegekend. 

 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 158 Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

Naar verwachting gaat het GowithoutSalt project voor de projectpartners en de regionale toe-

leveranciers een additionele omzet opleveren van €32 miljoen en additionele werkgelegenheid van 62 

FTE. 

 

3. Argumenten 

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

binnen de kaders van de Economische Visie 2020. 

2. De provinciale cofinancieringsverklaring is vereist bij de indiening van de subsidieaanvragen 

bij het EFRO Programma Oost Nederland. 

3. Een financiële bijdrage van EFRO, de provincie Utrecht, de provincie Gelderland en de andere 

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

4. Naar verwachting zullen de lange termijn economische effecten van het project Gowithoutsalt 

substantieel zijn.  

5. Door de opbouw van expertise op het gebied van zoutreductie in voedingsmiddelen wordt de 

regio aantrekkelijker voor nationale en internationale bedrijven die opereren op het snijvlak van life 

sciences en food. 

 

4. Kanttekeningen 

nvt 

 

5. Financiën 

De totale kosten van het project bedragen ruim € 3,3 miljoen. Het aandeel van de provincie Utrecht in 

dit project is  

€ 500.000. De overige financierders zijn de provincie Gelderland voor een bedrag van € 765.000, 

EFRO voor eenzelfde bedrag en private partijen zoals H.J. Heinz, TNO Zeist, Nizo, National Starch 

enz (voor een bedrag van € 1.270.000). De bijdrage van de provincie Utrecht wordt dus binnen het 

project meer dan verzesvoudigd.   

Het project beslaat de periode 2012-2015 en geleidelijk verdeeld over deze periode zullen de kosten 

worden gemaakt en zal er een beroep worden gedaan op onze financiële bijdrage. 

Middels een begrotingswijziging wordt er een bedrag van bijna € 167.000 per jaar (periode 2012-

2014) onttrokken uit de reserve Cofinancieringsfonds Kennis en Innovatie. 

 

6. Realisatie 

Na goedkeuring van het project Go without Salt zal de daadwerkelijke uitvoering duren van 2012 tot 

2015. 

 

7. Juridisch 

De aanvraag Go without Salt wordt beoordeeld door EFRO Oost Nederland. In deze afweging is de 

toets op ongeoorloofde staatssteun een essentiële stap. Indien deze aanvraag niet wordt goedgekeurd 

door EFRO vervalt de aanspraak van de consortiumpartners op de co-financiering. 
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8. Europa 

De provincie verleend de subsidie pas nadat het EFRO de aanvraag heeft goedgekeurd. In de eisen van 

EFRO wordt duidelijk gesteld dat geen sprake mag zijn van staatssteun. De autoriteiten van het EFRO 

Oost Nederland toetsen de aanvraag aan de Europese wetgeving, waaronder de staatssteunregels. Als 

het EFRO de aanvraag heeft gehonoreerd, zijn de risico’s op staatsteun daarmee afgedekt. 

 

9. Communicatie 

Nader te bepalen 

 

10. Bijlagen 

Begrotingswijziging 


