
Input fracties BEM 20 mei 2020 – Statenbrieven, Memo’s en ingekomen stukken

SV Algemeen belangbesluit verhuur Statenzaal, foyer en bijbehorende vergaderruimtes - Strijk

SGP

Wij steunen dit Statenvoorstel. We zijn erg voor een huis van de provincie dat breed inzetbaar is en 

waar mensen gebruik van kunnen maken. Wel hebben we twee vragen:

- We lezen in het Statenvoorstel dat één van de voorwaarden luidt: ‘Het oogmerk van de 

organisatie is verenigbaar met of dient het belang van provincie Utrecht.’ Wie gaat dat 

beoordelen? En welk belang of doelen wordt getoetst? Wij lezen het zo dat als een 

organisatie die het debat versterkt over maatschappelijke thema’s gebruik moet kunnen 

maken van het provinciehuis. Klopt deze lezing?

Ja, deze lezing klopt. Het gaat om niet-commerciële organisaties die van maatschappelijke 

betekenis zijn in en/of voor de provincie en gevestigd zijn in de provincie Utrecht. De afdeling 

Bedrijfsvoering (BDV), team facilitair, toetst deze criteria bij iedere aanvraag, en stemt zo 

nodig af met het team inkoop, subsidie en juridisch. Toetsing houdt onder meer in dat wordt 

gevraagd naar de doelstelling van de organisatie, en waar nodig naar haar statuten. Ook 

wordt beoordeeld of de activiteit geen risico vormt voor de openbare orde en veiligheid. De 

bevoegdheid om te besluiten ligt bij de concernmanager BDV die verantwoordelijk is voor 

gebouwenbeheer.

- We lezen in het Statenvoorstel dat één van de voorwaarden luidt: ‘Het betreft geen politieke 

organisatie of een organisatie gelieerd aan een politieke partij.’ Betekent dit dat ook wij als 

Statenfracties geen gebruik kunnen maken van de Statenzaal/Foyer? Waarom is hier verschil 

tussen politieke partijen en overige maatschappelijke organisaties gemaakt?

Met de openstelling willen we de maatschappelijke organisaties in onze provincie 

ondersteunen, maar deze voorziening is niet bedoeld voor partijpolitieke doelen zoals 

partijbijeenkomsten en dergelijke. Ook de bijeenkomsten van leden van de Statenfracties en 

fractiemedewerkers van de provincie Utrecht vallen buiten het algemeen belang besluit. 

Fractieleden – en medewerkers kunnen wel als interne klanten tegen de interne tarieven 

gebruik maken van de Statenzaal/Foyer voor de uitoefening van hun taak en/of functie. Voor 

het reserveren van zalen geldt sinds 2013 de afspraak dat zij zich melden bij de griffier. Deze 

zorgt dan voor de aanvraag van de reservering bij het team facilitair.



RR Opvolging aanbevelingen 2020 – Gedeputeerde?

SGP

Wij zijn benieuwd waarom het college denkt te moeten beoordelen of informatie voor ons ‘relevante 

sturingsinformatie is’. Wij zijn wel degelijk in deze informatie geïnteresseerd en de provinciale 

organisatie zou het in ieder geval zelf in beeld moeten hebben, zodat het maar een druk op de knop 

is om het met ons te delen.

Zoals ook te lezen in onze reactie aan de rekenkamer zijn wij van mening dat wij dit advies wel 

hebben opgevolgd. Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan u via de begrotingscyclus, hierin 

vermelden wij welk percentage van onze wegen en kunstwerken voldoet aan de gestelde 

kwaliteitsniveaus (B en 3). Zie bijvoorbeeld pagina 104 van de programmabegroting 2020.

Het rapporteren van individuele niveaus voegt in de praktijk weinig waarde toe aan het al dan niet 

behalen van het door u gestelde niveau.

Het interpreteren van de positie van het huidige ten opzichte van het gewenste kwaliteitsniveau 

vraagt verregaande kennis van de betreffende assets en verschaft daarom geen relevant inzicht voor 

ons of u. De huidige onderhoudscyclus van wegen en kunstwerken is gebaseerd op het 

kwaliteitsniveau B en conditieniveau 3, en vormt de leidraad voor het opstellen van de 

onderhoudsmaatregelen en de benodigde middelen. Wij hebben dus de aanbeveling opgevolgd en 

hierop verder gewerkt om zo op een wijze te rapporteren die relevant en begrijpelijk is voor de 

ontvanger en hen ook in staat stelt te sturen. Natuurlijk is deze informatie in detail bekend en 

beschikbaar binnen de provinciale organisatie en wordt deze wanneer nodig of relevant gedeeld.

ChristenUnie – Bruins Slot

De rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer concentreert zich natuurlijk op de uitvoering van 

de aanbevelingen. Maar zo’n rapportage roept natuurlijk meteen allerlei inhoudelijke vragen op. 

Daarom vragen we of de eerstvolgende rapportage over de natuur- en boscompensatie extra 

aandacht kan krijgen en extra uitvoerig kan zijn. We hebben destijds veel gediscussieerd over de 

instelling van een natuurcompensatiebank, maar sindsdien hebben we daar bar weinig over gehoord 

en blijkbaar zijn toegezegde rapportages achterwege gebleven. Kunnen we hierover een 

informatiesessie beleggen, zodra de beloofde rapportage over de natuur- en boscompensatie 2020 

gereed is en voorafgaand aan de commissiebehandeling van deze rapportage?

Antwoord:

Op basis van de aanbevelingen die in 2017 door de Randstedelijk Rekenkamer zijn gedaan, is met uw Staten 

afgesproken dat u jaarlijks wordt geïnformeerd over de uitvoering van natuur- en boscompensatie. Door middel  

van de Statenbrief van 12 december 2018 hebben wij u over 2018 geïnformeerd. Over 2019 heeft geen aparte 

rapportage plaatsgevonden. Wel bent u door middel van de Statenbrief van 17 december geïnformeerd over de 

concept ontwerp Omgevingsverordening met de daarin opgenomen aangepaste regels over NNN-compensatie, 

waaronder het verplicht sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst ter borging van NNN-compensatie. In 

het najaar van dit jaar zal weer een aparte rapportage plaatsvinden over de stand van zaken van natuur- en 

boscompensatie. Wij beantwoorden graag alle vragen daarover vanuit de Staten. 



SB resultaten assessment informatiebeveiliging 2019 - Strijk

SGP

Wij zijn geschrokken van deze Statenbrief. We horen intussen al jaren dat de informatieveiligheid 

niet op orde is, maar dat er aan gewerkt gaat worden om dat wel te krijgen. Wij hebben het 

vertrouwen in deze aanpak intussen helemaal verloren. Er moeten echt radicale wijzigingen in het 

beleid komen om hier een keer in aan te brengen.

- Moeten we concluderen dat het werk onder leiding van de kwartiermaker die van december 

2017 tot maart 2019 dit programma heeft vlot getrokken is mislukt? Zo ja, hoe heeft dat 

kunnen gebeuren? 

In onze analyse waren er de volgende problemen:

o Er zijn positieve stappen gezet in deze periode maar die waren niet afdoende om de 

problemen op te lossen.

o Het is niet gelukt om goede verbindingen te leggen tussen lijn, opgave, programma 

en ICT-beheer.

o Gebleken is dat de zwakke verbinding tussen de I-opgave Digitale Overheid en de 

lijnorganisatie leidt tot groeiende onduidelijkheid in verantwoordelijkheden van 

rapportage en aansturing. Zichtbaar vooral in de voortdurende discussies over de 

inrichting van de governance van de informatievoorziening, de positionering van de 

BIM-functie (business informatiemanagement) in de organisatie, het op orde hebben 

van het informatiebeheer en het voldoen aan de Archiefwet.

o Verder bleek het lastig om de functies in huis te halen die nodig zijn om aan de 

wettelijke eisen voor IV&P te kunnen gaan voldoen, te weten: een CISO, een 

Functionaris gegevensbescherming (FG), Privacy officers (PO’S), Security officers 

(SO’s). Per 1 april jl. is de laatste benodigde functie Technical Information security 

officer (TISO) ingevuld. 

Daarnaast is er in de periode 2018 en 2019 ook veel gebeurd binnen de organisatie dat heeft 

geleid tot minder aandacht vanuit het management voor dit onderwerp dan wenselijk was.

- Wat is het college voornemens om aanvullend op lopende acties te ondernemen?

Zoals u in de Statenbrief heeft kunnen lezen, krijgt u nog informatie over de interventie die wij  

willen plegen. Vooruitlopend op deze brief kunnen wij u mededelen dat deze interventie zich 

zal richten op:

o Versterk de governance van IV&P met focus op eigenaarschap en verantwoording 

over beheersing van risico’s.

o Versterk de verbinding tussen lijn, IV&P-professionals en ICT-beheer tot een krachtige  

samenwerking.



Memo annulering start Vuelta in 2020, onderzoek naar 2022 – Bruins Slot

SGP

Wij roepen het college op géén medewerking te verlenen aan een start van de Vuelta in Utrecht in 

2022. We hebben genoeg geld uitgegeven aan dit evenement en wij willen niet het risico lopen ver 

boven de 2 miljoen uit te komen. We zijn benieuwd hoe de andere partijen dit zien.

De komende periode worden twee scenario’s nader uitgewerkt (inclusief de financiële consequenties).  

Het betreft de scenario’s van een mogelijke start La Vuelta in 2022 en definitieve afgelasting.  

Voor de bestaande investering vanuit de vijf publieke partners en de private partners en de subsidie  

van het ministerie van VWS is het uitgangspunt wederkerigheid: alle partners hebben afgesproken  

een investering te willen doen in de start van La Vuelta. Vanwege de coronacrisis lukt dat niet in  

2020. 

De eerste mogelijkheid is dat het onderzoek aanleiding geeft om te besluiten geen Vuelta start in  

Nederland te organiseren. Het tweede scenario is dat het onderzoek aanknopingspunten geeft om  

wel te kiezen voor een latere start. Daarbinnen bestaat de mogelijkheid om vast te houden aan het  

huidige budget, met het risico dat sommige maatschappelijke ambities niet behaald worden, of de  

mogelijkheid voor verruiming van het budget waardoor de huidige ambities wel haalbaar blijven. 

In  beide gevallen  zullen  we daarvoor  Provinciale  Staten een voorstel  voorleggen.  Ook de andere  

publieke partners zullen hun raden en staten daarover opnieuw consulteren. 



SB Actualisatie uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 - Strijk

Forum voor Democratie

In de brief viel mijn fractie op dat het duurzame warmtemarktintroductiefonds geen succes is 

gebleken. Het NOM ready maken en renovaties aardgasvrij is een mislukking gebleken. Graag horen 

wij van gedeputeerde waarom dit programma een mislukking is geworden en welke lessen hieruit 

getrokken zijn.

Met deze regeling hebben we geprobeerd om de markt enthousiast te krijgen voor renovaties van 

woningen tot energieneutrale woningen. In de praktijk bleek de Nul op de Meter (NoM)-aanpak voor 

veel bouw- en renovatiebedrijven echter nog een stap te ver en namen zij en particulieren een 

afwachtende houding aan ten opzichte van vergaande verduurzaming van particuliere woningen. In 

de loop van 2018 zagen we wel steeds meer initiatieven op de markt komen gericht op NoM-ready-

renovaties en het voorbereiden van woningen richting aardgasvrij en klimaatneutraal wonen. Door 

de regeling hier op aan te passen hebben we geprobeerd het bereik van de regeling te verhogen. 

Echter, de beleidsonzekerheid na de komst van het Klimaatakkoord (wat gaan gemeenten doen om 

wijken van duurzame warmte te kunnen voorzien en welke middelen komen hier voor beschikbaar?) 

heeft deze afwachtende houding vooralsnog niet doorbroken.



SB governance regio deal Foodvalley – Bruins Slot

D66

D66 heeft in eerder stadium gevraagd om nadere uitwerking van de governance van de regio deal en 

de aansluiting op de beleidsdoelen van de provincie. Op basis van de stukken zoals ze nu voor liggen 

bekruipt ons het gevoel dat governance en indicatoren het doel voorbij dreigen te schieten. We 

hebben daarom de volgende vragen:

1) Draagt een en ander bij aan laagdrempeligheid voor ondernemers om in de regiodeal te 
participeren of zullen straks vooral professionele subsidieaanvragers succesvol zijn in de 
participatie? 
Het feit dat er goed uitgewerkte programma’s liggen en het feit dat er een goede governance  

is  zijn  niet  strijdig  met  het  op  een  laagdrempelige  manier  betrekken  ondernemers.  Als  

voorbeeld kunnen de proeftuinen in spoor 1 dienen. Breed in de regio is de oproep gedaan  

aan  boeren  om  zich  te  melden.  Dat  (melden)  kan  op  een  eenvoudige  manier  (zie  

https://www.boeraanhetroer.nl/)

2) Gelet op de hoeveelheid indicatoren en governance: welk deel van de middelen voor de 
regio deal zal naar verwachting straks besteed worden aan overleg en rapportage?
Het gaat zoals gezegd om een lerende aanpak. Daar hoort (intrinsiek) bij dat er over 
ervaringen en resultaten intensieve interactie plaatsvindt en dat dat transparant gebeurt. 
Dat gebeurt vooral in de afzonderlijke sporen, tussen deelnemers onderling en met 
onderzoekers. Maar ook bijvoorbeeld met omwonenden en consumenten.

Zo is er in spoor 1 bij werkpakket 4 onder het kopje ‘monitoring’ een flink bedrag 
uitgetrokken voor aanschaf van sensoren. Het is de bedoeling is dat een meetnetwerk bij 
boerenbedrijven en hun omgeving ontstaat waarbij ‘realtime’ effecten van maatregelen op 
de omgeving, maar bijvoorbeeld ook op de gezondheid en het welzijn van dieren, kan worden  
gemeten. De verwachting is dat dit innovaties aanzienlijk kan versnellen en ook behulpzaam 
kan zijn in de maatschappelijke dialoog over een duurzame veehouderij. 

De centrale rapportagelijnen worden beschreven in hoofdstuk 3 van het Monitoringsplan, 
waarbij de regiodeal-manager en spoorleiders ieder kwartaal de voortgang bespreken. Voor 
de centrale uitvoeringsorganisatie: regiodealmanager, secretariaat, kassiersfunctie 
(subsidieverlening en verantwoording), communicatie e.d. is een budget beschikbaar van 1,5 
miljoen euro voor de gehele periode. Dat is ruim twee procent van het beschikbare budget. 

Aan het einde van de vierjarige Regiodeal Foodvalley wordt ook gemeten in hoeverre de 
uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan brede welvaart. Dit is een apart project in 
deze deal omdat dit instrument nog in ontwikkeling is. De Universiteit Utrecht speelt bij deze 
ontwikkeling een belangrijke rol. Dit project komt bovenop de reguliere monitoring op output  
en outcome.  

3) Kunnen we deze regiodeal ook gewoon zien als een aantal experimenten met oog op 
transitiekansen in de landbouw/voeding, die langs een nader vast te stellen lat gelegd 
worden om te zien wat de potentie daarvan is op termijn voor de regio? Met andere 
woorden: is simplificatie nog mogelijk?
De opbouw van de governance, met een unieke samenstelling van partijen en zonder een  

bestaande structuur, was een stevige opgave die veel tijd heeft gekost. Dit heeft z’n weerslag  

https://www.boeraanhetroer.nl/


gekregen in de Samenwerkings-overeenkomst.  Achter  de Samenwerkingsovereenkomst zit  

een concreet uitvoeringsprogramma en staan partijen helemaal klaar om snel aan de slag te  

gaan.  Illustratief  is  dat inmiddels  meer dan 100 ondernemers zich hebben gemeld in  het  

kader van de oproep voor proeftuinen (zie antwoord 1). 

Verder is de aanpak die we kiezen een lerende aanpak, waarin we inderdaad experimenteren  

en ook resultaten van onderzoek in de praktijk toetsen, toepasbaar en breed toegankelijk  

maken.  Daar  past  bij  dat  we  voortdurend  monitoren  en  ook  bijsturen  als  dat  nodig  is.  

Nadrukkelijk wordt ook gekeken waar succesvolle experimenten toe zijn aan opschaling (in  

termen van de vraag: de lat die de potentie voor de regio (en daarbuiten) laat zien). Dit sluit  

dus aan bij de aanpak die in de vraagstelling besloten lijkt te liggen. Het is geen ingewikkelde  

aanpak, maar een gestructureerde aanpak waarin we steeds in verbinding met de praktijk  

stappen willen zetten.  



SB Regionale Innovatie Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) West-Nederland 2021-2027 - Strijk

ChristenUnie

De ChristenUnie wil graag met het college van gedachten wisselen over het volgende:

In het Europees beleidsjargon heet het document dat nu voorligt regionale innovatiestrategie voor 
slimme specialisatie. Wij willen geen semantische discussie voeren, maar merken wel op dat het stuk 
dat voorligt de naam ‘Regionale Innovatie Slimme Specialisatie Strategie’ heeft meegekregen. We 
vragen ons af of de verhaspeling van de woorden in de naam wellicht Freudiaans is: het was niet 
meer helemaal helder, maar er ligt toch wat. Blijkbaar wist de schrijver het niet helemaal.

Gebaseerd op de ideeën van onder andere Dominique Foray en Philip McCann spoort de Europese 
Unie regio’s aan om op feiten gebaseerd een innovatiestrategie te ontwikkelen die leidt naar slimme 
specialisatie. Slimme specialisatie in de zin dat een regio vanuit bewezen kracht zich specialiseert in 
een niche. Op basis van die niche kan de regio concurrerend zijn.

In plaats van een verhaal dat gebaseerd is op feiten, leest de ChristenUnie een brei aan feitjes, 
waarbij de formulering steeds zo gekozen wordt dat West-Nederland zo goed mogelijk 
gepresenteerd wordt. We geven vier voorbeelden van citaten, waar we steeds zelf een tabelletje 
toevoegden:

1 Op grond van het CBS-dasboard blijkt dat landsdeel West-Nederland in 2016 € 7,2 miljard heeft 
uitgegeven aan R&D. Dat is verreweg het meest van alle landsdelen (ter vergelijking: Landsdeel 
Zuid-Nederland: € 3,7 miljard). (pagina 7)

Inwoners ultimo 
2016 (bron: 

CBS)

R&D-investeringen 
in miljarden €

R&D-investeringen 
per inwoner

Landsdeel West 8.152.027 7,2 883,21

Landsdeel Zuid 4.011.645 3,7 922,31

De stellers van het stuk liegen natuurlijk niet, maar maken wel een keuze.

2 Citaat: West-Nederland huisvest meer dan 40% van alle WBSO-aanvragers van Nederland. De 
meeste van de 20.280 bedrijven in Nederland die in 2018 gebruik maakten van de WBSO zijn 
gevestigd in de regio Amsterdam (1.868 bedrijven). (pagina 8)

Inwoners ultimo 
2018 (bron: 

CBS)

aandeel van de 
Nederlandse 

bevolking

Regionaal aandeel 
WBSO

Nederland 17.282.163 100,00% 100%

Landsdeel West 8.285.956 47,95% 40%

Rest van Nederland 8.996.207 52,05% 60%

De stellers van het stuk liegen ook hier natuurlijk niet, maar maken wel een keuze.

3 Citaat: Deze regio heeft ook het grootste aandeel starters (24%). Ter vergelijking: in regio 
Eindhoven vroegen 1.662 bedrijven in 2018 WBSO aan, in regio Utrecht 1.507 bedrijven. 

COROP-regio

aantal 

bedrijfsvestigingen 

2018 (bron: CBS) aantal WBSO % WBSO

Utrecht (CR) 129.305 1.507 1,17

Groot-Amsterdam (CR) 175.955 1.868 1,06

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/20-mei/08:59/SB-Regionale-Innovatie-Slimme-Specialisatie-Strategie-RIS3-West-Nederland-2021-2027-2020BEM29


Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 71.040 1.662 2,34

De stellers van het stuk liegen opnieuw niet, maar maken wel opnieuw een keuze.

4 Citaat: De totale R&D kosten per provincie liggen voor West eveneens op ruim 42% van de totale 
Nederlandse R&D kosten. (pagina 8)

Los van het feit dat de ChristenUnie uitgaven aan R&D liever in de categorie investeringen dan in 
de categorie kosten indeelt, verwijzen wij naar de tabel onder (2): West-Nederland scoort met 
47,95 procent van de bevolking slechts 42 procent van de R&D-uitgaven. Ook hier vragen wij ons 
af wat de steller van het stuk suggereert.

In plaats van suggestieve borstklopperij had de ChristenUnie liever gezien dat er een echte analyse 
gemaakt zou zijn. Bijvoorbeeld door een verklaring te geven voor het feit dat het aandeel R&D-
uitgaven vanuit publieke middelen (anderen zouden dat wellicht uitgeven van belastinggeld noemen) 
in West Nederland relatief groot zijn, terwijl in Zuid-Nederland juist veel private middelen in R&D 
worden gestoken (bladzijde 12). Of door een toelichting te geven op de grafieken uit de Regional 
Innovation Scoreboard 2019, die wel geknipt en geplakt zijn, maar verder niet herleidbaar aan de 
basis staan van doelgericht innovatiebeleid. 

Uiteindelijk lijkt de hoofdconclusie van het stuk te lezen op bladzijde 22, onder de noemer 
‘leidmotief’: 

West-Nederland voert een missiegedreven innovatiestrategie, gericht op valorisatie en het 
wegnemen van obstakels voor brede implementatie van innovaties nodig voor de maatschappelijke 
transities.
Acceptatie door bedrijven en inwoners is van groot belang, evenals de ontwikkeling van skills op de 
arbeidsmarkt.
Kernwoorden zijn circulair, klimaatneutraal, gezond, veilig, digitaal en integraal.

De ChristenUnie leest bovenstaande als holle frases waarbinnen alles mogelijk is. Je kunt er moeilijk 
tegen zijn, maar uitleggen wat er dan wel gaat gebeuren wordt nog een hele klus.

Na het lezen van het stuk vraagt de ChristenUnie zich af in welke mate de Regionale Innovatie 
Strategie voor Slimme Specialisatie die naam mag hebben. Is het netjes om cijfers zo gunstig mogelijk 
voor jezelf te presenteren, of is dat juist een gebrek aan zelfreflectie? Heeft het landsdeel West-
Nederland met de cijfers die de Europese Commissie via EuroStat en CBS, via Regional Innovation 
Scoreboard en via Regional Competetiveness Index levert over zichzelf geleerd, of werden ze slechts 
gekopieerd en geplakt om zo snel en zo veel mogelijk Europees geld binnen te halen? In hoeverre 
blijft dit document bij de doelstelling om daadwerkelijk slim te specialiseren?

Wij verzoeken het College van Gedeputeerde Staten vriendelijk daarop in de commissie (of in 
coronatijd wellicht schriftelijke reactie) te reflecteren.

De RIS3 (voor het eerst opgesteld in 2012) is een ex-ante conditionaliteit (in goed Nederlands: een 
voorwaarde) om middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling te krijgen. De RIS3 
moet voldoen aan door de Europese Commissie vastgestelde voorschriften. Dat betekent onder meer 
dat de RIS3 een schets van de economische positie van de regio binnen de Europese regio’s dient te 
bevatten. De positie van West Nederland is daarbinnen, zoals u terecht vaststelt, zeer sterk. 
Daarnaast is in de RIS3 in bijlage 1 ook een sterkte-zwakte analyse opgenomen en zijn daarin dus ook  
de zwakke punten benoemd. 

Het document is van strategische aard en gebaseerd op de economische visies van de aangesloten 
partners. Voor de provincie Utrecht betreft dit de Regionale Economische Agenda die daarin centraal 
heeft gestaan. De concrete uitwerking van de RIS3 vindt plaats in het operationele programma 2021-
2027 (hier wordt momenteel aan gewerkt) en nog meer in de calls die daaruit volgend worden 
uitgezet. 

Tot slot willen we u nog wijzen op de door de Europese Commissie verplichte monitoring van de RIS3. 
Vanuit West is ervoor gekozen om hiertoe de systematiek van Professor Boschma (i.s.m. met dr. 
Balland) van de Universiteit van Utrecht) in te zetten. Onlangs is door professor Boschma een eerste 



nul monitor (‘Ontwikkelingspotenties in West-Nederland’) gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er een 
hoge mate van ondersteuning is vanuit de monitor voor de gemaakte keuzes. De monitor zal 
regelmatig worden ververst, zodat we actueel onze specialisaties kunnen volgen en analyseren en 
indien daar aanleiding voor is de RIS3 kunnen actualiseren.

VVD

In de Statenbrief staat “Bij de totstandkoming van de RIS3 is de regio uitgebreid geconsulteerd.” 

wanneer zijn gemeenten betrokken bij de totstandkoming van dit document en welke gemeenten 

hebben input geleverd?

Bij de start (april 2019) van de totstandkoming van de RIS3 is voor de regio Utrecht begonnen met 

een expertmeeting van de EBU over de RIS3, waarbij de eerste ideeën zijn opgehaald. Hierbij waren 

ook de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum en Zeist (namens U10) aanwezig. 

Vervolgens heeft op 26 september 2019 een consulatiebijeenkomst (voor de 60% versie) voor heel 

West in Amersfoort plaatsgevonden. Alle gemeenten binnen West waren hiervoor uitgenodigd; de 

gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Purmerend, Schiedam, 

Uithoorn, Urk, Utrecht en Westland waren hier ook daadwerkelijk bij aanwezig en hebben ook hun 

inbreng gegeven. In oktober 2019 is de 60% versie van de RIS3 online opengesteld voor brede 

consultatie. Alle gemeenten binnen West zijn op de mogelijkheid gewezen. Vanuit de regio Utrecht is 

ondermeer van de EBU een uitgebreide reactie verkregen, waarvan bekend is dat dit ook (ambtelijk) 

ondersteund werd door de gemeente Amersfoort. 

De Strategie leidt bij ons tot een aantal vragen. 

- Hoe kunnen we innovatief zijn met de middelen (kennis, competenties) die we in de eigen regio 

voorhanden hebben?  Er worden veel activiteiten op wetenschappelijk niveau beschreven, terwijl 

onze regio zoveel meer te bieden heeft. De maakindustrie en de logistiek, die vooral aan de westkant 

van de provincie sterk zijn, kunnen versterkend zijn voor de kennisindustrie aan de oostkant. Op de 

maakindustrie is ook een regiodeal afgesloten. Daar moet meer aandacht voor zijn, daar ligt potentie 

voor de regio. 

Vanuit de Europese Commissie is het opstellen van een RIS3 verplicht om EFRO-gelden te mogen 

inzetten op innovatie. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Operationeel 

Programma voor de jaren 2021-2027. In dit operationeel programma vindt de concrete van de RIS3 

plaats en zal ondermeer worden gewerkt met calls. Deze calls kunnen specifiek voor bepaalde 

doelstellingen worden opengezet. 

Het is verder juist de bedoeling van deze strategie om op een hoog TRL niveau te interveniëren (TRl 7-

9), dus te investeren in brede implementatie van innovaties in bijvoorbeeld de maakindustrie en 

logistiek en juist niet op wetenschappelijk onderzoek in te zetten (TRL1-3). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de RIS3 zich vooral op innovatieve bedrijven richt. Vanuit de 

provincie hebben we daarnaast aandacht voor het brede mkb; bijvoorbeeld met MKB-deal en door 

bedrijven te helpen bij digitalisering en circulariteit.

- Welke verbindende en faciliterende rol kan de overheid vervullen t.a.v. de opmerking dat het helpt 

als ook het MKB beter de krachten bundelt? Er zijn voldoende brancheverenigingen die daar nu al 

volop mee bezig zijn; kunnen we als overheid helpen op het vlak van het inter-sectoraal 

samenwerken en de cross-overs?



Met behulp van de eerder genoemde calls wordt getracht de samenwerking tussen het MKB te 

stimuleren. Ook zullen er criteria op dit vlak komen voor de selectie van de projecten.

- Onderwijs. Er wordt aangegeven dat een goede aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt belangrijk 

is….maar het ‘hoe’ mist hier. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid moeten nauw met elkaar 

samenwerken aan een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt. Hierbij kan een bijdrage worden 

geleverd aan het acceptatievermogen van de samenleving. Dat vraagt meer aandacht. Als we 

doorgaan zoals we nu doen, dan wordt de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groter. 

Steeds meer mensen zijn wel ‘workfit’ maar niet meer ‘jobfit’.

In de RIS3 is getracht aan te geven dat bij het stimuleren van innovatie juist ook de obstakels en 

aanpak daarvan met betrekking tot de arbeidsmarkt en het maatschappelijk draagvlak worden  

meegenomen en aangepakt. Het uitgangspunt daarbij is dat dit vraaggestuurd is en niet van te voren  

wordt opgelegd.

Daarnaast (buiten het EFRO-spoor om) blijft de provincie zich inzetten op het versterken van de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij is het doel dat zoveel mogelijk mensen een 

passende baan vinden en dat bedrijven in voldoende mate kunnen beschikken over goed 

gekwalificeerd personeel. We ontwikkelen hiervoor een regionale Human Capital Agenda (HCA) met 

doelstellingen op de drie transitiesporen, met een focus op het realiseren van (intersectorale) werk 

naar werk transities en een aanpak voor de versterking van digitale vaardigheden van werknemers, 

met een bijbehorende governance en uitvoeringsplan. 



Memo maaien fonteinkruid Eemmeer – Bruins Slot

ChristenUnie

We hebben blijkbaar nog steeds geen structurele oplossing gevonden. Onze fractie is blij dat de 

provincie Utrecht naar rato bijdraagt aan de ontwikkeling van een betere maaiboot. Want volgens de 

zeilende watersporters was het maaien de afgelopen jaren niet of nauwelijks effectief. Wanneer 

krijgen we een terugkoppeling over de effectiviteit van de nieuwe maaimethode?

De maaiboot wordt momenteel in gereedheid gebracht. Naar verwachting zal deze nog in de zomer 

hiervan gebruik gemaakt worden.

Dan zullen ook snel de eerste resultaten beschikbaar komen.

Zodra deze gegevens beschikbaar zijn zullen wij deze middels een memo aan u doen toekomen.

De verwachting is dat aan het einde van het derde kwartaal de eerste informatie beschikbaar zal zijn.  



Ingekomen stuk: Het Utrechts Archief

VVD

T.a.v. Het Utrechts Archief (ingekomen stukken) zijn we benieuwd wat de impact van de Corona -

crisis op de organisatie is. En naar welke kansen en bedreigingen deze geeft voor de dienstverlening 

door HUA. Gezien de doorlooptijd van de totstandkoming van dergelijke stukken is het begrijpelijk 

dat hier in de kadernota en de programmabegroting geen aandacht aan wordt besteed, maar de 

impact op de stukken is er wel. Informatie daarover is nodig om de stukken van waarde te laten zijn.

U heeft in 2018 Gedeputeerde Staten gemandateerd om begrotingen van Verbonden Partijen te 
behandelen inclusief het doorlopen van de zienswijzeprocedure. GS behandelt de zienswijze op de 
begroting van HUA 2021-2024 in de vergadering van 26 mei a.s. Wij zullen u in uw 
commissievergadering van 24 juni via een Statenbrief informeren over deze zienswijze.

De directeur van Het Utrechts Archief houdt ons als lid van het bestuur van HUA goed geïnformeerd 
over de effecten van de Corona-crisis op de organisatie van HUA. 

Sinds de ingang van de lock-down zijn ook de fysieke publieksvoorzieningen van deze archiefdienst op  
beide locaties (stad Utrecht / Hamburgerstraat (expo) en Alexander Numankade (studiezaal)) 
gesloten voor het publiek. De digitale dienstverlening voor bezoekers is versneld verder ingevoerd en 
uitgebreid, waardoor het grootste deel van de diensten (via chatservice, mail, scanning-on-demand) 
de afgelopen periode door heeft kunnen gaan. Dit is een ontwikkeling die ook post-corona van 
waarde gaat zijn. 

HUA gaat binnenkort weer open voor het publiek met inachtneming van de richtlijnen en de 
protocollen. Op 19 mei a.s. wordt de studiezaal op afspraak weer opengesteld voor 2,5 dag/week. De 
expo is op 2 juni weer voltijds voor het publiek toegankelijk volgens de reguliere openingstijden en 
met een reserveringssysteem. 

De tijdelijke sluiting van de expo levert een minimale inkomstenderving op en zal geen groot effect 
hebben op de begroting. De bezoekerscapaciteit van deze expo van voor de crisis, komt overeen met 
de nieuwe richtlijnen die gaan gelden voor musea na de crisis. Ook de verschuiving naar de digitale 
dienstverlening was al voorzien.


