
Amendement 31 Met kennis meer kracht

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter behandeling van de 

Programmabegroting 2023, PS2022PS19 

Overwegende 

- Dat de ROM richt zich op de 5000 meest innovatie bedrijven in haar werkgebied;

- Dat er gelukkig nog zo’n 190.000 tot 200.000 andere bedrijven zijn die baat kunnen

hebben bij kennis en innovaties die aan universiteiten, hogescholen en middelbare

beschikbaar is;

- Dat bredere beschikbaarheid van die kennis en innovatie onder bedrijven helpt de

overstap naar een circulaire economie en het doorvoeren van de energietransitie

krachtiger te zetten– bijvoorbeeld in de omgang met schaarste van materiaal en

personeel.

Besluit 

1) Aan programma 8 (beleidsdoel 8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief

sterk):

- voor 2023, 2024 en 2025 200.000 euro toe te voegen,

om met (extra) capaciteit bij de ROM beschikbare inzichten en innovaties ook naar 

bedrijven te brengen die niet de directe doelgroep van ROM en EBU zijn, maar waar die 

bedrijven en de provincie Utrecht wel baat bij hebben. Het gaat hierbij in het bijzonder 

om bedrijven die een rol (kunnen) spelen in de energietransitie (installatiebedrijven, 

maakindustrie, logistiek) en de overstap naar een circulaire economie (maakindustrie, 

logistiek). Daarbij wordt aangesloten bij de brede ondersteuning die de ROM en de 

provincie nu al (gaan) bieden zoals Get connected en ondersteuning van het MKB in 

digitalisering.  

Voor 2023 bestaan de activiteiten allereerst in het samen met de ROM verkennen van 

wat de meest effectieve aanpak is om dit met dit extra budget te bereiken, inclusief de 

keuzes die daarin bij GS voorliggen. Na terugkoppeling naar PS kan vervolgens met de 

activiteiten worden gestart. 

2) Deze toevoeging te dekken uit het resultaat en de storting in de Saldireserve met

hetzelfde bedrag te verlagen.

En gaan over tot de orde van de dag, 

VVD, Arthur Kocken 

50PLUS, Mieke Hoek 

INGETROKKEN


