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De gedeputeerde leidt de bespreking van dit gewijzigde Statenvoorstel in. Hij geeft een samenvatting 
van de visie en licht de wijzigingen toe ten opzichte van de vorige versie, zoals het belang van 
bovenregionale (interprovinciaal / internationale) samenwerking en het belang van maakindustrie, 
landbouw en MKB, óók in regionale programmering. 
 
Verschillende fracties maken het College complimenten met dit voorstel en zijn blij met de gehouden 
consultatieronde.  
 
Uiteraard zijn er ook aandachtspunten: 
- Over de toon van verschillende passages, in welke mate ‘gastvrijheid’ wenselijk is: zijn we blij 
met iedere ondernemer of mogen we ook kieskeurig zijn. 
- Is er voldoende aandacht voor ‘brede welvaart’, wat toch het uiteindelijke doel van 
economische groei zou moeten zijn? 
- Is er voldoende aandacht voor de ondernemers die op dit moment in de knel zitten als gevolg 
van de beperkingen door de pandemie’? En/of voor ondernemers / werknemers die niet voldoen aan 
‘healty urban living’, bijvoorbeeld ‘de bakker om de hoek? 
- Verschillende fracties vragen aandacht voor de relatie met zowel ruimtelijke opgaven 
(bedrijventerreinen en de intensivering van het gebruik daarvan) als voor huisvestings- / 
woningbouwvraagstukken (waar wonen de werknemers?). 
 
Gedeputeerde geeft aan uiteraard gastvrij te willen zijn, maar benadrukt tegelijkertijd dat de ruimte 
in onze provincie schaars is. We zoeken dus naar werkgelegenheid met veel banen per vierkante 
meter. Gedeputeerde geeft ook aan te moeten laveren tussen het bereiken van maatschappelijke 
doelen enerzijds en de belangen van ondernemers anderzijds: waar de één vindt dat het niet ver 
genoeg gaat, vindt de ander het veel te ver gaan. 
 
Gedeputeerde geeft aan dat dit inderdaad géén Corona steunpakket is, maar een lange termijn visie. 
Corona steun voor ondernemers wordt door het Rijk opgepakt en de provincie draagt daar deels aan 
bij. En ja, het College heeft aandacht voor de verbinding met andere vraagstukken, vandaar 
bijvoorbeeld de nieuwe aanpak, waarin de nadruk ligt op het intensiveren van het gebruik van 
bestaande bedrijventerreinen. 
 
Een aantal fracties geeft aan zich te beraden op amendementen: 
- ChristenUnie wil onderwerp ‘brede welvaart’ in de besluittekst krijgen; 
- PvdA wil meer nadruk op ‘praktisch opgeleiden’; 
- GroenLinks wil meer aandacht voor ondernemerschap van sociale coöperaties en 
ondernemingen. 
 
Het College geeft aan met een erratum te komen, waaruit blijkt dat motie 5, ‘Utrecht is geen eiland’ 



 
 
 
 

(29 januari 2020) nog NIET is afgedaan. 
 
De commissie adviseert het presidium dit als ‘normaal debat’ te agenderen voor de vergadering van 
Provinciale Staten. 
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