
PS2013MME10 - 1 

 

 College van Gedeputeerde Staten 

 statenvoorstel 

 

 

 

DATUM 20-08-2013 NUMMER PS PS2013MME10 

AFDELING MEC COMMISSIE MME 

STELLER Hans Rijnten DOORKIESNUMMER 6709 

REGISTRATIENUMMER 80E7A85F PORTEFEUILLEHOUDER Van Lunteren 

 

Titel : strategische agenda Economic Board Utrecht 

Inhoudsopgave 

 

Besluit    pag. 3 

 

Toelichting    pag. 4-7 

 

Bijlage(n):   Strategische Agenda EBU 

 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Voorgeschiedenis 

Op 10 december 2012 heeft u ingestemd met het statenvoorstel ‘Middelen Economisch Beleidsplan’ 

(PS2012MME15) om de middelen uit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die in enig jaar 

niet geclaimd/besteed zijn, aan het einde van het jaar toe te voegen aan de Reserve cofinanciering en aldaar 

beschikbaar te houden voor dit doel in de periode 2012-2020. Daarbij is de koppeling gelegd met enerzijds de 

benodigde cofinanciering voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) en 

anderzijds met de agenda van de Economic Board Utrecht (EBU) als kader voor besteding van de middelen.  

 

Essentie / samenvatting 

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft op 27 mei 2013 de strategische agenda 2013-2020 vastgesteld. 

Conform de afspraak in het statenvoorstel  (PS2012MME15) d.d. 10 december 2012 wordt deze agenda middels 

dit statenvoorstel aan Provinciale Staten aangeboden als kader voor besteding van de middelen uit de Reserve 

cofinanciering.  

 

In de strategische agenda 2013-2020 van de EBU wordt het kader geschetst voor de werkzaamheden van de 

EBU. Uitgangspunten voor de agenda zijn cross-sectoraal werken als basis (ondernemers kijken over 

sectorgrenzen heen) en maatschappelijke behoefte als marktkans (afstemming tussen publieke en private 

agenda’s). Op basis daarvan is in de agenda voor de EBU gekozen voor de thema’s gezond leven, groene 

economie en diensteninnovatie. Deze thema’s sluiten goed aan op de speerpunten life sciences, 

duurzaamheidseconomie en creatieve industrie uit de Economische visie 2020 van de provincie Utrecht.  

Als onderdeel van de strategische agenda van de EBU is een beschrijving opgenomen van de werkzaamheden 

en het instrumentarium onder het kopje ‘EBU als procesmachine’. In het laatste deel treft u een eerste selectie 

aan van concrete initiatieven waar de EBU bij betrokken is voor het verbinden en versnellen van initiatieven en 

het verzilveren van marktkansen. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De strategische agenda 2013-2020 van de EBU richt zich op het verzilveren van de marktkansen voor de thema’s 

gezond leven, groene economie en diensteninnovatie. Elk project/voorstel dat in aanmerking komt voor middelen 

vanuit de Reserve cofinanciering moet passen binnen het kader van de strategische agenda  van de EBU. Voor 

ieder afzonderlijk project/voorstel zal het meetbaar/beoogd beleidseffect worden bepaald. 

Eind 2016 vindt herijking plaats van de strategische agenda van de EBU op basis van behaalde resultaten en de 

maatschappelijk-economische ontwikkeling. Tussentijds zal jaarlijks via een statenbrief verantwoording 

plaatsvinden over de voortgang. 

 

Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

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 eigen economische agenda 2012-2015. Gezien de krachtige beweging die in de loop van 2013 met 

de EBU is ontstaan, is ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij de gezamenlijke economische agenda van 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die door de EBU is opgesteld.  

 Vanwege de zwaarte van het onderwerp hebben wij ervoor gekozen de strategische agenda 2013-2020 van 

de EBU niet via een statenbrief, maar via een statenvoorstel aan u aan te bieden.  

 

 

Voorgesteld wordt: 

 de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen als kader voor 

de besteding van middelen uit de Reserve cofinanciering 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  
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 Besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 30 september 2013; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 augustus 2013, afdeling MEC, 80
E
7A85E  

 

Overwegende;  

 

 dat in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 10 december 2012 is besloten 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;  

 dat inzet van de middelen van de provincie Utrecht, gekoppeld aan een breed gedragen economische 

agenda voor de regio, zorgt voor regionale economische structuurversterking door het optimaliseren van 

de triple helix samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden binnen de EBU; 

 dat de strategische agenda van de EBU invulling geeft aan de Economische Visie 2020 door een gericht 

stimuleringsbeleid op de speerpunten life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie en 

de ontwikkelopgave Utrecht Top-Regio van de provincie Utrecht; 

 dat door een focus op maatschappelijke vraagstukken als marktkans de strategische agenda van de 

EBU de verbinding legt naar andere beleidsvraagstukken van de provincie, zoals het programma 

Binnenstedelijk/Wonen, Deltaprogramma, Beter Benutten, duurzame gebiedsontwikkeling A12-zone en 

Utrecht 2040; 

 dat inzet van de middelen uit de Reserve cofinanciering in combinatie met de middelen vanuit EFRO én 

private investeringen vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen ervoor zorgt dat elke euro die de 

provincie inlegt naar verwachting minimaal vier euro aan investeringen oplevert die in de regio 

neerslaan. 

 

 

Besluiten:  

 

 de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen als kader voor 

de besteding van middelen uit de Reserve cofinanciering voor de periode 2013-2020; 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

Met een bloeiende dienstensector en unieke kennis op het gebied van duurzaamheid en gezondheid heeft 

Utrecht alles in zich om uit te groeien tot een slimme en duurzame regio die leidend is in de ontwikkeling van de 

economie van de 21e eeuw. Dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen, slimme toepassing van kennis en 

technologie en nieuwe vormen van ondernemerschap. Dat vraagt ook om slimme combinaties van bedrijfsleven, 

openbaar bestuur, onderwijs en onderzoek. Dat vraagt om een nieuwe strategie en nieuwe coalities. 

 

In 2012 is door een aantal bestuurders vanuit de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven (zgn. Paushuize 

overleg) het initiatief genomen om het draagvlak voor een dergelijke nieuwe strategie en coalitie nader te 

verkennen. Hiervoor is een marktconsultatie uitgevoerd waarin de noodzaak van een krachtiger 

samenwerkingsverband werd onderschreven. Op 31 oktober 2012 is tijdens de Innovation Day 2012 het initiatief 

voor de EBU in oprichting bekend gemaakt. De voormalig Commissaris van de Koning, dhr. R.C. Robbertsen, 

heeft als kwartiermaker gezorgd voor de inrichting van de Board met leden vanuit het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden. Op 6 december 2012 is de voltallige Board geïnstalleerd.  

 

Na een vliegende start  heeft de EBU op 27 mei 2013 de strategische agenda 2013-2020 vastgesteld. Hierin 

wordt het kader geschetst voor de werkzaamheden van de EBU. Uitgangspunten voor de agenda zijn cross-

sectoraal werken als basis (ondernemers kijken over sectorgrenzen heen) en maatschappelijke behoefte als 

marktkans (afstemming tussen publieke en private agenda's). Op basis daarvan is in de agenda voor de EBU 

gekozen voor de thema's gezond leven, groene economie en slim toepassen van technologie en 

diensteninnovatie. Elk thema is uitgewerkt naar een aansprekende ambitie en concrete actielijnen: 

 

Gezond Leven: 

 Ambitie: Internationaal toonaangevend en vitaal Life Sciences & Health cluster, met hét living lab op het gebied 

van zelfmanagement en personalised health 

 zelfmanagement en langdurig thuis wonen 

 preventie en bestrijding van infectieziekten 

 versterken valorisatieketen life sciences 

 voeding en gezondheid 

 

Groene Economie: 

Ambitie: hét expertise- en praktijkcentrum voor circulaire economie 

 energiepositief wonen en werken 

 duurzame herontwikkeling stedelijk gebied 

 circulaire economie 

 

Diensteninnovatie: 

Ambitie: regio Utrecht leidend op het gebied van diensteninnovatie 

 versnellen van next generation (ICT) infra- en infostructuren 

 ontwikkelen en opschalen van innovatieve diensten  

 versterking van kennis en vaardigheden. 

 

Deze thema's staan niet op zichzelf: ze beïnvloeden elkaar en gaan in elkaar over. Gezamenlijk geven ze vorm 

aan een nieuwe economie en aan nieuwe vormen van ondernemerschap. De EBU richt zich daarbij primair op de 

regio Utrecht (provincie Utrecht en het Gooi), maar zal samenwerking zoeken met andere regio's. Zo wordt op 

een aantal terreinen de samenwerking gezocht met de metropoolregio Amsterdam (Amsterdam Economic 



PS2013MME10 - 5 

 

Board), daarnaast wordt ook gekeken naar samenwerking met regio Eindhoven (Brainport), Food Valley en 

Kennisalliantie Zuid-Holland.  

De EBU fungeert bij het realiseren van de strategische agenda als een soort procesmachine: 

 inspireren van regionale bedrijven en maatschappelijke instellingen; 

 aanjagen van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven; 

 selecteren van kansrijke initiatieven en ondersteuning in de realisatie; 

 kansrijke initiatieven opschalen en vergroten van de impact op nationale en internationale schaal.  

Daarbij kiest de EBU in de diverse stadia (inspiratie, ontwikkelen initiatief, realiseren en opschalen, promoten) 

steeds de meest effectieve rol. EBU organiseert daarbij passende instrumenten, die het proces op gang brengen 

en versnellen. 

 

In 2013 wordt de supportorganisatie voor de EBU opgebouwd. Het werk van de supportorganisatie berust op drie 

pijlers: 

1. Benchmarken van de economische ontwikkelingen en op basis daarvan duiden van ontwikkelkansen; 

2. Organiseren van de kennis over de belangrijkste sectoren/domeinen van de regionale economie door 

het verbinden van de relevante partijen, zowel binnen het domein als thematisch tussen de domeinen 

(crossovers) en daarmee tot stand brengen van activiteiten, programma’s, nieuwe allianties en coalities 

om het ontwikkelingspotentieel te verzilveren; 

3. Doelbewust organiseren van ontmoetingen op alle niveaus en die inzetten om voortdurend de 

gelegenheid te creëren om ideeën te laten ontstaan, trends te onderkennen en kennis verder te 

ontwikkelen. 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 158 en 167 Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

Met het initiatief voor de EBU is al begonnen met de invulling van een van de belangrijkste actielijnen uit de 

provinciale Economische Visie 2020; het optimaliseren van de regionale triple helix. Vanuit deze krachtige 

samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden verwacht de provincie Utrecht meer 

toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de benodigde regionale economische structuurversterking door de 

rolinvulling en middelen op basis van de strategische agenda van de EBU beter te kunnen richten. Dit leidt tot een 

eigen onderscheidend gezicht en identiteit, het omzetten van maatschappelijke uitdagingen in economische 

kansen, de transitie van de huidige diensteneconomie naar netwerkeconomie en het vergroten van de 

economische slagkracht en internationale zichtbaarheid van de regio Utrecht. 

 

De strategische agenda van de EBU sluit inhoudelijk goed aan op de speerpunten life sciences, creatieve 

industrie en duurzaamheidseconomie in de provinciale Economische Visie 2020 zijn benoemd. Het geeft 

daarmee deels ook invulling aan de Ontwikkelopgave ‘Utrecht TOP-regio’ uit de strategische agenda van de 

provincie Utrecht. Door de focus op maatschappelijke vraagstukken als economische marktkans wordt bovendien 

de verbinding gelegd naar andere beleidsvraagstukken van de provincie, zoals het programma 

binnenstedelijk/wonen, Deltaprogramma, Beter Benutten, Duurzame gebiedsontwikkeling A12-zone en Utrecht 

2040. Door publieke en private agenda’s op de maatschappelijke vraagstukken aan elkaar te koppelen wordt de 

slagkracht van afzonderlijke initiatieven vergroot. 

 

3. Argumenten 

 In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 10 december 2012 is besloten om de middelen uit de stelpost 

intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan die in enig jaar niet geclaimd/besteed zijn aan het eind van 
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het jaar toe te voegen aan de Reserve cofinanciering en aldaar beschikbaar te houden voor dit doel in de 

periode 2012-2020; 

 Inzet van de middelen van de provincie Utrecht, gekoppeld aan een breed gedragen economische agenda 

voor de regio, zorgt voor regionale economische structuurversterking door het optimaliseren van de triple 

helix samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden binnen de EBU; 

 De strategische agenda van de EBU geeft invulling aan de Economische Visie 2020 door een gericht 

stimuleringsbeleid op de speerpunten life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie en de 

Ontwikkelopgave Utrecht Top-Regio uit de strategische agenda van de provincie Utrecht; 

 Door een focus op maatschappelijke vraagstukken als marktkans legt de strategische agenda van de EBU 

de verbinding naar andere beleidsvraagstukken van de provincie, zoals het programma 

Binnenstedelijk/Wonen, Deltaprogramma, Beter Benutten, duurzame gebiedsontwikkeling A12-zone en 

Utrecht 2040; 

 Inzet van de middelen uit de Reserve cofinanciering in combinatie met de middelen vanuit EFRO én private 

investeringen vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen zorgt ervoor dat elke euro die de provincie inlegt naar 

verwachting minimaal vier euro aan investeringen oplevert die in de regio neerslaan. 

 

4. Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

5. Financiën 

Binnen de Reserve cofinanciering is tot 2020 een bedrag van ongeveer € 17 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal 

in de vorm van cofinanciering, samen met de middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO 2014-2020) worden ingezet voor de realisatie van de strategische agenda van de EBU. Voor de 

financiering van de supportorganisatie van de EBU wordt tot 2020 jaarlijks een bedrag van € 300.000,- 

beschikbaar gesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten bij de begrotingsbehandeling. 

 

6. Realisatie 

Na vaststelling van dit besluit zullen de middelen uit de Reserve cofinanciering, via een uitvoeringsverordening 

onder de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht, beschikbaar worden gesteld voor de realisatie 

van de strategische agenda van de EBU. Beoordeling van initiatieven vindt plaats door de EBU, waarna evt. 

(co)financiering door de provincie kan worden verleend. 

 

7. Juridisch 

De middelen uit de Reserve cofinanciering zullen beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de 

strategische agenda van de EBU. Hierbij zal per geval worden bekeken welke financieringsvorm het beste 

aansluit. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van innovatieve financieringsinstrumenten, zoals 

(revolverende) fondsen, garantstelling en (renteloze) leningen. Echter, om vanuit de provincie een financiële 

bijdrage te kunnen  verstrekken is een wettelijke grondslag vereist, zie artikel 4:23 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Er zijn verschillende manieren om een wettelijke grondslag te creëren, waaronder een door 

Gedeputeerde Staten vastgestelde uitvoeringsverordening op grond van de Algemene Subsidieverordening van 

de provincie Utrecht (ASV). Om besteding van de middelen uit de reserve cofinanciering mogelijk te maken zal 

een uitvoeringsverordening opgesteld worden. Dit onderwerp valt namelijk onder Artikel 32 – Economie uit de 

ASV. Na vaststelling en bekendmaking van de bedoelde uitvoeringsverordening zullen de aanvragen per geval 

getoetst worden aan staatssteunregelgeving.  

 

De rol van de EBU (Board) en de EBU-supportorganisatie zal nader omschreven en uitgewerkt worden. Wanneer 

middelen vanuit de provincie worden verstrekt, is het met het oog op mogelijke belangenverstrengeling, 



PS2013MME10 - 7 

 

noodzakelijk dat de bestuurlijke invloed van de provincie beperkt is. De provincie zal daarom geen zitting nemen 

in het dagelijks bestuur.  

De afspraken die de deelnemende partijen aan de EBU tot op heden maakten, zijn vastgelegd in notulen van 

vergaderingen. De EBU heeft geen rechtspersoonlijkheid. De gebondenheid van de deelnemende personen en 

partijen aan de uitvoering, alsmede de inzet van middelen dient nog nader juridisch te worden vastgelegd, waarbij 

de provincie zal waarborgen dat zij haar middelen kan inzetten via de hierboven aangegeven wijze. Als 

opdrachtverstrekking door de provincie mogelijk en aan de orde is, zal zij dit doen in overeenstemming met de 

geldende aanbestedingsregelgeving. 

 

8. Europa 

De middelen uit de Reserve cofinanciering zullen deels worden ingezet als cofinanciering voor de middelen die 

beschikbaar komen in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (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. 

 

9. Communicatie 

Dit besluit is een mooie aanleiding om het verhaal van de inrichting van de EBU en de rol van de provincie daarin 

nogmaals voor het voetlicht te brengen. Daarom is een persbericht verzonden na de behandeling in GS. 

 

10. Bijlagen 

 Strategische agenda 2013-2020 Economic Board Utrecht 

 


