
SV de Economische visie Provincie Utrecht 2020-2027

PvdA

De Pvda is blij met dit positief-kritisch stuk en bijbehorende analyse en aanpak. Terecht wordt er een 

focus gelegd op groen, gezond en slim. Hetgeen we hier wel missen is voornamelijk het 

sociaal(economisch) aspect. Die worden soms zijdelings benoemd, maar een georkestreerde aanpak 

lijkt minder goed uit de verf te komen. Omdat de focus zo erg ligt op digitalisering, verduurzaming en 

kenniseconomie kan het stuk, evt. ongewild,  doen overkomen dat er weinig plek is voor middelbaar/

laagopgeleide (praktisch-opgeleiden), minder wendbare, nieuwkomers, laatbloeiers, bewoners die 

niet direct voldoen aan het geschetste profiel van groen, gezond en slim. Het stuk lijkt zich dan ook 

vooral te focussen op hoogopgeleide, verstedelijkte en aangesloten bewoners en bedrijven. 

In de analyse lezen we dat praktisch-opgeleiden, vaker beperkt digitaal vaardig zijn, vaker niet aan 

een woning komen, eerder geraakt worden in hun baanzekerheid door de toenemende digitalisering, 

vaker over een grotere afstand aan het pendelen zijn, vaker werkloos, vaker in een flex-contract of 

schijn-zzp situatie zitten, minder vaker in aanmerking komen voor bij-omscholing, etc. 

Tegelijkertijd zien we een grote krapte op de arbeidsmarkt en ernstige arbeidsmarkttekorten in de 

speerpuntsectoren als bouw, ict, productie, zorg en onderwijs. Sectoren waar bij uitstek de 

genoemde praktisch-opgeleiden hard nodig zijn. 

- In hoeverre is er specifiek beleid gericht op het versterken van de positie van praktisch-

opgeleiden? Hoe wordt deze groep verder geholpen en is er überhaupt plaats voor ze in deze 

visie? 

- Kan de provincie het goede voorbeeld geven en mbo-studenten een podium bieden door 

hen in te zetten bij grote evenementen? 

- Hoe gaat de provincie het hardnekkige probleem van stagediscriminatie vooral in het mbo 

aanpakken? Aanspreken van mbo-instellingen en werkgevers op hun verantwoordelijkheid, is 

daarbij niet voldoende gebleken. 

- Het jaarlijkse aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is ongeveer 1000 jongeren in de 

provincie Utrecht, welk gericht beleid is er om dit fors tegen te gaan? Is dat voldoende?

- Welke maatregelen ziet het college voor zich om het zgn multicultureel ondernemerschap 

verder te versterken? Wij denken bijv. aan promotie ondernemerschap door inzet 

rolmodellen, betere aansluiting ondernemerschap en onderwijs, stimuleren 

ondernemerschap als bron voor werkgelegenheid, verbeteren financieringsmogelijkheden en 

toegankelijk maken van reguliere ondernemersnetwerken. 

SP

De SP fractie is teleurgesteld in het gebrek aan voortschrijdend inzicht bij dit statenvoorstel. De 

Coronacrisis brengt een aantal knelpunten ten aanzien van de economische structuur in de provincie 

Utrecht aan het licht die onvoldoende in dit statenvoorstel worden geadresseerd. In deze eerste 

termijn gaan we in op een tweetal onevenwichtigheden die naar onze mening in het economisch 

beleid een centrale plek verdienen als we zouden willen kunnen spreken van een robuuste visie voor 

de langere termijn: ten eerste de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt en ten tweede de 



onevenwichtige machtsverhoudingen tussen de verschillende sectoren van het kapitaal die 

uiteindelijk de toekomstvastheid van bedrijven raakt. Daarom zijn er naar ons oordeel twee zaken die 

(ook) een centrale plek in het economisch beleid noodzakelijk zijn: het versterken van de positie van 

de factor arbeid en met name van de flexibele arbeid en het versterkt reguleren van die sector van 

het kapitaal die door haar fysieke positie de ontwikkeling van andere sectoren ondermijnt: het 

vastgoedkapitaal.

Ten aanzien van de doorgeslagen flexibilisering van de arbeid zien we dat het beleidsplan er zeker 

oog voor heeft (p. 6 “ Snelgroeiende bedrijven zijn steeds meer footloose, zzp’ers vormen een 

kwetsbare flexibele schil, en een groot deel van de bedrijven vindt het lastig om technologische en 

marktontwikkelingen bij de benen.”) en ook onderkent dat het bijvoorbeeld de doelstelling 

“levenlang leren” ondermijnt (p. 23: “Uit onderzoek blijkt dat zij - minder vaak dan mensen met een 

vast dienstverband - in aanmerking komen voor om-, bij- en herscholing, bijvoorbeeld om te blijven 

aangehaakt bij technologische ontwikkelingen. Bijna twee vijfde van de arbeidsmarkt loopt daarmee 

het risico om slechter te zijn voorbereid op transformaties en innovaties.”) Echter het wordt, net als 

het dreigende personeelstekort, voorgesteld als een natuurverschijnsel. Deze doorgeslagen 

flexibilisering van de arbeid is niet alleen nadelig voor de betreffende arbeiders, het versterkt het 

concurrentienadeel van die sectoren die baat hebben bij een duurzame arbeidsrelatie doordat 

risico’s afgewenteld kunnen worden.

Naar de mening van de SP moet deze doorgeslagen flexibilisering geagendeerd worden binnen het 

economisch beleid van de provincie: binnen de TRU (technologieraad regio Utrecht), de HCA (Human 

Capital Agenda) en de EBU (Economic Board Utrecht). Zeker in combinatie met het bieden van 

woonperspectief kunnnen de op pagina 25 genoemde zwakke punten en bedreigingen deels 

opgepakt worden.

Het beleidsplan verdoezelt de machtsverschillen tussen de verschillende sectoren van het kapitaal. 

Uit haar aard, het grondbezit, heeft het vastgoedkapitaal een ongelijke machtsverhouding ten 

opzichte van andere kapitaalsectoren. Het beleidsplan beschrijft de problemen die dit oplevert (p. 

40: “ De krappe woningmarkt wordt daarmee een remmende factor op een goed functionerende 

arbeidsmarkt en raakt aan de toekomstvastheid van bedrijven.”) Echter, het vergroten van het 

huizenaanbod alleen, zonder te reguleren welke woningen, zal onvoldoende zijn. Het prijsniveau van 

woningen (zowel huur als koop) is het voornaamste probleem. De Utrechtse economie komt zonder 

dat het machtsoverwicht van het vastgoedkapitaal wordt doorbroken in een neerwaartse spiraal. 

Voor een vitale en duurzame economische ontwikkeling is regulering van deze sector noodzaak. De 

bovengemiddelde werkloosheid van mensen met een middelbare of lagere opleiding (zie p. 22) is 

een signaal dat we serieus moeten nemen.

Kortom: het economisch beleid van de provincie Utrecht moet meer perspectief en zekerheid van 

hen die hier wonen en werken bieden.

SGP

Wij hebben deze visie met enthousiasme tot ons genomen vanwege de leesbaarheid en duidelijke 

structuur. Fijn dat er nu een heldere en goed opgebouwde visie ligt, waarin ook meer duidelijk wordt 

gegeven in de rol van EBU. Een goede lijn wat ons betreft! Ook zijn we blij met de extra aandacht 

voor MKB.

Wij hebben twee inhoudelijke opmerkingen en een aantal technische vragen.



Algemene opmerking vooraf: in deze visie is wat ons betreft nog steeds te veel aandacht voor de 

hoger opgeleiden en bedrijven die daarop aansluiten. Juist in deze coronaperiode hebben we gezien 

hoe belangrijk het werk is van praktisch geschoolden en de maakindustrie. De meeste mensen die 

zich konden terugvinden op de lijst van cruciale beroepen zijn praktisch geschoold en we zijn er 

bijzonder pijnlijk achter gekomen wat de gevolgen zijn van complete afhankelijkheid van de 

internationale maakindustrie. Deze (nieuwe) inzichten zijn wat ons betreft nog te weinig verwerkt in 

deze visie. We zien dat vooral in twee punten terug:

1. Nog steeds is deze visie wat ons betreft te veel gericht op het naar binnen halen van 

internationale bedrijvigheid. We hebben al vaker gezegd dat het wat ons betreft 

onverstandig is om actief internationale bedrijven naar Utrecht te halen als we veel moeite 

moeten doen om onze eigen bedrijven ruimte te bieden. De resultaten die worden 

gepresenteerd op pag. 47 verheugen ons wat dat betreft een stuk minder dan ze dit college 

lijken te doen. Wij zijn ook benieuwd hoe andere fracties dit zien.

Vragen:

a. Hoeveel ruimte nemen de 19 buitenlandse bedrijven die in 2019 naar Utrecht zijn 

gehaald in?

b. Hoeveel van de 637 banen zijn ingevuld door expats?  

c. In hoeverre sluiten deze 637 banen aan bij de werkloosheidsgroepen in onze 

provincie?

2. We lezen op pagina 22 dat het werkloosheidspercentage onder praktisch opgeleiden in onze 

provincie hoger ligt dan in de rest van het land. Wat ons betreft is dat een pijnlijk gegeven en 

zou dat ook moeten leiden tot specifiek beleid. Dat missen we echter in deze visie. Is het 

college bereid hier een speciaal doel voor op te nemen? Wat kunnen we doen om bedrijven 

met praktisch geschoold personeel te faciliteren en wat kunnen we doen aan (om)scholing 

van praktisch geschoolden om hen in te kennen zetten in sectoren waar een schrijnend 

tekort aan personeel is? We zijn ook benieuwd hoe andere fracties dit zien.

3. Overige vragen:

a. Waarom is gekozen voor een horizon van acht jaar en niet van vier jaar?

b. Waarom ontbreekt de regio FoodValley in het overzicht op pag. 27?

GroenLinks

Inbreng 1e termijn GroenLinks SV Economische Visie 2021 - 2027

De economische visie 2020-2027 “Focus op een vitale en duurzame economie” vormt een belangrijk 

document voor de economische koers van de provincie Utrecht. In het coalitieakkoord wordt de 

keuze gemaakt om dit beleid te richten op brede welvaart. GroenLinks kan dat uiteraard van harte 

onderschrijven, en vindt dat het provinciaal economisch beleid zich moet richten op het bevorderen 

van de circulaire economie, het sturen op brede welvaart en het tegengaan van ongelijkheid.

 Dat betekent dat economische groei geen doel op zich meer mag zijn. Economische groei zorgt erop 

zichzelf namelijk niet voor dat iedereen daar in gelijke mate van profiteert, sterker nog, verreweg het 

grootste deel komt terecht bij de rijkste 1%. Louter economische groei zorgt dan ook voor een 



toename van ongelijkheid, en dus niet voor brede welvaart. Uit cijfers van de OECD blijkt dat in de VS 

79% van het geld in handen is van de Rijkste 10%. Nederland staat hierna op nummer twee met 68%. 

Geen positie om trots op te zijn.

 Economische groei is dan ook een middel dat gericht ingezet moet worden: wat wil je als overheid 

dat groeit? Als je uitgaat van brede welvaart, moet er vooral gekeken worden naar welke 

maatschappelijke bijdrage bedrijven en organisaties leveren, en dus in hoeverre zij bijdragen aan 

brede welvaart. Bij economische groei, wil GroenLinks dan ook een ontkoppeling zien van 

economische groei, en groei van ons grondstoffen en materialenverbruik; anders draagt deze groei 

per definitie niet bij aan brede welvaart.

GroenLinks ziet een Economische visie, die wat dat betreft hinkt op twee gedachten; enerzijds is er 

duidelijk sprake van een nieuw elan, en een focus op circulaire economie en brede welvaart die door 

de tekst heen is geweven. Daarvoor verdient dit college, en de ambtenaren van de provincie, een 

oprecht compliment. We hebben brede welvaart en circulariteit inmiddels ook duidelijk terug zien 

komen in de herziene versie van de doelenboom, als overkoepelende thema’s. Echter, we herkennen 

in deze economische visie ook nog veel verouderde, men zou kunnen zeggen “fossiele” gewoonten 

terug in deze economische visie. 

 Als we kijken naar de gekozen beleidsdoelstellingen, dan komt brede welvaart, het tegengaan van 

ongelijkheid en het stimuleren van de circulaire economie daarin niet terug:

 

o het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst; 

o het economisch profiel is sterk, competitief en zichtbaar; 

o bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk; 

o er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit; 

 

1. De vraag is dan ook op welke wijze de genoemde beleidslijnen nu bijdragen aan brede 

welvaart. Waarom is brede welvaart, evenals het stimuleren van een circulaire economie en 

het tegengaan van ongelijkheid, bijvoorbeeld niet opgenomen als één van deze 

beleidsdoelstellingen? 

2. De Alliantie Cirkelregio Utrecht, terecht genoemd als belangrijke partner, heeft een circulaire 

doelenboom ontwikkeld voor de provincie Utrecht. We zien de voorstellen die zij doen 

echter niet terug in de beleidsdoelen die de provincie zelf heeft opgesteld. Is het college 

bereid de beleidsdoelen te herzien met oog voor de voorstellen van de alliantie?

 

Inhoudelijk hinkt de economische visie wat betreft groei en brede welvaart op twee gedachten. Zo 

komt economische groei als doel op zich in het stuk nog vaak voor, evenals een zogenaamde 

tegenstelling tussen groei en brede welvaart. Zo wordt op pagina 7 gesteld dat we het belangrijk 

vinden dat bedrijven economisch kunnen groeien en op pagina 14 dat er een balans gevonden moet 

worden tussen ‘gezonde groei en brede welvaart’.

 

https://www.cirkelregio-utrecht.nl/2020/04/28/provincie-utrecht-ontwikkelt-een-circulaire-doelenboom/
https://www.cirkelregio-utrecht.nl/2020/04/28/provincie-utrecht-ontwikkelt-een-circulaire-doelenboom/


3. “Groei” van de economie draagt lang niet altijd bij aan het welzijn en de welvaart van 

Utrechters. Sterker nog, in bv de wetenschappelijk publicatie “The Tragedy of Growth”1 van 

deze maand wordt zelfs aangetoond dat het merendeel van de bevolking van groei vaak niet 

profiteert, en onze natuur ook niet. Is het college het met GroenLinks eens dat Brede 

welvaart op de eerste plaats komt, en dat economische groei daarbij een nuttig middel kan 

zijn, maar niet een doel an sich?

4. Brede welvaart komt in het stuk terug als wenselijk doel. Wat GroenLinks echter mist, is waar 

in het beleid nu ook daadwerkelijk gestuurd wordt op brede welvaart. Waar vinden we de 

concrete instrumenten, voorwaarden en invulling om brede welvaart te bewerkstelligen? 

Ook missen we een link met bv de Schone Lucht agenda, terwijl in het stuk meermaals het 

belang van een gezonde omgeving voor het vestigingsklimaat wordt genoemd.

5. Waarom wordt in de SWOT-balans het risico van slechtere luchtkwaliteit, het dichtslibben 

van de wegen, en vergrootte hittestress en droogte door klimaatverandering niet genoemd? 

Is het college het met ons eens dat ook deze elementen van invloed zijn op de 

arbeidsproductiviteit en vestigingsklimaat, en daarom ook onderdeel zouden moeten zijn van 

ons economisch beleid?

6. Naast brede welvaart en circulaire economie, is ook de sociale agenda een belangrijk 

aandachtspunt voor dit college. Inclusief economisch beleid zou wat GroenLinks betreft ook 

moeten kijken naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Nog steeds maken bijvoorbeeld 

Nederlanders met migratie-achtergrond minder kans op een baan.2 Welke rol kan deze 

economische visie t.a.v. inclusiviteit spelen, en daarmee het ten volle benutten van het 

arbeidspotentieel?

 

Dan nog een aantal vragen over wat meer specifieke punten in de visie:

 

7. Op pagina 38 wordt gesproken over een focusverlegging van startups en scale-ups naar het 

brede MKB. Dit lijkt ons een vrij grote doelgroep om te bedienen, de meeste bedrijven 

vormen in Nederland, en ook Utrecht, immers onderdeel van het MKB. Is dit niet een erg 

brede scope als het gaat om het doel van het bereiken van een economie gericht op brede 

welvaart? Moet dan niet gericht worden op MKB-bedrijven die aan die doelstellingen 

bijdragen?

 

8. Op pagina 40 wordt tevens gesproken over het afbouwen van onwenselijke praktijken in het 

kader van een duurzame economie. Als methode hiervoor wordt ingezet op wegnemen van 

belemmerende wet- en regelgeving. Kan dit ook betekenen dat bedrijven die niet bijdragen 

aan doelstellingen die wij als provinciale overheid belangrijk vinden, dan ook geen 

provinciale ondersteuning krijgen?

1 http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2020/05/Positive-Money-Tragedy-of-Growth-Digital-Single-
Pages.pdf
2 https://www.trouw.nl/economie/een-foto-of-mooie-cijfers-op-je-cv-doen-er-niet-toe-als-je-ahmed-
heet~b3769e70/

https://www.trouw.nl/economie/een-foto-of-mooie-cijfers-op-je-cv-doen-er-niet-toe-als-je-ahmed-heet~b3769e70/
https://www.trouw.nl/economie/een-foto-of-mooie-cijfers-op-je-cv-doen-er-niet-toe-als-je-ahmed-heet~b3769e70/
http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2020/05/Positive-Money-Tragedy-of-Growth-Digital-Single-Pages.pdf
http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2020/05/Positive-Money-Tragedy-of-Growth-Digital-Single-Pages.pdf


 

9. Op pagina 45 gaat het over de netwerktafel van de EBU. Wat opvalt is dat hier vooral gaat 

om belangenorganisaties van het bedrijfsleven. Is het niet logisch om hier ook 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bij te betrekken? Om zo samen te 

werken naar de gewenste omslag naar een economie gericht op brede welvaart?  

 

10. Op pagina 46 gaat het over acquisitie van bedrijven. Sturen we hierbij ook op het type 

bedrijven, dus bedrijven die bijdragen aan het principe van brede welvaart? Evenals 

bedrijven die geen risico vormen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsspionage?

 

11. Op pagina 48 wordt enthousiast gesproken over het aantrekken van zakelijke gasten, dit om 

de dalen buiten het hoogseizoen te beperken. Tegelijkertijd betekent dit ook dat we mensen 

stimuleren om, veelal per vliegtuig, naar Nederland te komen. Is dat vanuit brede welvaart 

gezien een wenselijke ontwikkeling?

 

12. Op pagina 69 worden de outcome indicatoren genoemd. Deze vormen soms een concreet 

cijfer op een index, maar niet overal is duidelijk waar het over gaat. Bijvoorbeeld een 

periodiek onderzoek naar digital readiness scan, mapping van circulaire ondernemers, 

circulair ondernemen, dashboard bezoekerseconomie, startup monitor regio Utrecht, 

mapping van innovatieve GSL-ondernemers. Dit lijken ons bredere onderzoeken, en niet 

zozeer outcome indicatoren. Zou hier een nadere toelichting op gegeven kunnen worden?

 

13. Op bladzijde 69 wordt ook aangegeven dat indicatoren voor brede welvaart landelijk in 

ontwikkeling zijn. Vanaf de begroting 2021 zullen deze ook opgenomen worden. Omdat deze 

indicatoren nog niet beschikbaar zijn, is het ook nog onduidelijk waar precies op gestuurd 

wordt in het kader van brede welvaart. Moet het beleid op die punten niet herzien worden 

zodra deze indicatoren beschikbaar zijn, zodat het beleid er ook op gericht is om daaraan bij 

te dragen?

D66

Voorzitter, dank voor deze herijking van de economische visie 2020-2027. Overall een helder verhaal. 

Fijn om te zien dat de doelen uit de doelenboom 1:1 terugkeren in de visie en verder uitgewerkt 

worden. Een prima kapstok om de uitvoering en begroting verder op uit te werken. 

 

D66 staat achter de koers van deze visie. Een economische visie gericht op een sterke, competitieve, 

duurzame economische structuur. Een economische visie die gericht is op de toekomst, op innovatie, 

de maatschappelijke omslag naar een circulaire samenleving en de regionale focus op gezond 

stedelijk leven. Maar ook een visie met aandacht voor de wendbaarheid van bedrijven, zelfstandigen 

en werknemers. 

D66 steunt de visie dat deze koers robuust is, ook gedurende en na de coronacrisis.



 

Voorzitter, D66 heeft de volgende vragen over de visie: 

 Technisch

1. De doelstelling voor bezoekerseconomie en toerisme is anders geformuleerd dan de 

andere 4 doelstellingen, meer een inspanningsverplichting dan een gewenste 

outcome. Wordt dit aangepast bij de verdere uitwerking van deze doelstelling? 

2. Op blz 2 van het statenvoorstel is vermeld 'we stellen géén aparte provinciale 

programma's en beleidsplannen meer op'. Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het 

programma circulaire economie? 

3. De woorden robuust, veerkrachtig en weerbaar komen vaker terug, maar niet in de 

beleidsdoelen. Moeten we de beleidsdoelen lezen als invulling van die begrippen?

4. Op blz 10 komt de doelenboom terug. Het valt op dat onder 3.1 startups en 3.3 

circulaire economie minder hoofdactiviteiten zijn benoemd. Op blz 57 is dit echter 

wél uitgewerkt. Is het de bedoeling de activiteiten op blz 57 als hoofdactiviteiten 

volgens de doelenboom te lezen?

5. Op blz 16 zijn de verschillende deelregio's binnen Utrecht benoemd. Wat is het 

aandeel van deze benoemde kwaliteiten binnen deze deelregio's? (in aantal banen 

en bruto product?)

6. Op blz 20 staat vermeld dat de 'forse voorsprong die Utrecht ten opzichte van 

Nederland had in economische groei' terugloopt. Zonder context is dat lastig 

interpreteren. Kan GS deze terugloop in economische groei van nadere context en 

waardering voorzien?

7. Op blz 21 is de EU regional innovation scoreboard 2019 opgenomen. Opvallend is dat 

onze regio laag scoort op innovatie/R&D vanuit de private sector. Waarom is dat?

 

 Politiek

1. In het statenvoorstel wordt gesproken over een robuuste, veerkrachtige en 

weerbare economie. In het licht van de coronacrisis zou de vraag opgeworpen 

kunnen worden dat er een publiek belang is om bepaalde produkten en diensten 

lokaler te zoeken/ produceren dan wel te diversificeren. De huidige omstandigheden 

maken kwetsbaarheden zichtbaar. Grijpt GS de mogelijkheid aan om dit nu in kaart 

te (laten) brengen?

2. Op bladzijde 6 staat vermeld dat "Economische ontwikkeling moet bijdragen aan het 

bereiken van maatschappelijke doelen en daarmee aan de brede welvaart". We 

missen de logica in het verband. Hoewel D66 de onderliggende boodschap begrijpt, 

willen we ook ruimte laten voor economische ontwikkeling die andere dan 

maatschappelijke doelen dient, mits het geen afbreuk doet aan maatschappelijke 

doelen. Dat het een betekenisvolle onderliggende drijfveer voor keuzen binnen het 

provinciaal economisch beleid is, onderschrijven we. Kan GS deze zin nader duiden?



3. Op blz 8 staan rollen van de provincie benoemd, te weten stimuleren, participeren, 

realiseren en reguleren. In de uitwerking van de doelen in de visie komen vooral 

stimuleren en participeren terug. Realiseren en met vooral reguleren niet, terwijl dit 

wel goed denkbaar kan zijn bij bijvoorbeeld nieuwe kaders voor circulaire economie. 

Kan GS toelichten waarom realiseren en reguleren minder aandacht krijgt in deze 

visie?

4. Op blz 10 onder meerjarendoel 1.1 (de arbeidsmarkt functioneert beter door goede 

aansluiting vraag-aanbod) staan 3 activiteiten benoemd waar leren of onderwijs een 

rol speelt. Zou onderwijs ook in het meerjarendoel opgenomen kunnen worden. 'De 

arbeidsmarkt functioneert beter door de aansluiting van vraag, aanbod en 

onderwijs'.

5. Blz 30 begint met een betoog over de transitie naar circulaire economie gevolgd door 

drie strategische meerjarendoelen. Waarom is in deze meerjarendoelen circulaire 

economie niet verwerkt?

6. Op blz 34 is stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen uitgewerkt. Hoewel hier 

interessante voorbeelden genoemd zijn, is D66 benieuwd naar waar de focus van de 

provincie zich binnen dit thema zal richten. 

7. Op blz 43 is een beschrijving gegeven van het economisch profiel: gezond stedelijk 

leven. Dit profiel beschrijft vooral wat er zich binnen onze provinciegrenzen afspeelt. 

Voor D66 is het economisch profiel niet alleen naar binnen gekeerd, maar levert ook 

kennis, kunde, diensten en produkten die we exporteren. Dit aspect van Utrecht 

Region mag wat ons betreft meer uitgelicht worden in de visie. Deelt GS deze visie?

8. Op blz 60 is een 'trendbreuk' benoemd: "in plaats van door te gaan met het volledig 

accommoderen van de behoefte aan bedrijven terreinen, kantoren en (perifere) 

detailhandel… willen we heel gericht een gedeelte van de behoefte accommoderen, 

maar ook meer inzetten op intensivering, transformatie en sloop/nieuwbouw." De 

vraag is of dit (tijdig) tot voldoende ruimte leidt voor de vraag. Welke principes zijn 

leidend vanuit economisch perspectief wanneer de ruimte niet beschikbaar is?

ChristenUnie

De ChristenUnie dankt het College voor de voorliggende visie. Er zitten voor ons veel herkenbare 
punten in. Tegelijkertijd vinden we de visie nog wel voor verbetering vatbaar.

We zijn blij met de passage: Economische ontwikkeling moet bijdragen aan het bereiken van 
maatschappelijke doelen en daarmee aan de brede welvaart. Tegelijkertijd tekent deze periode 
scherper dan ooit de urgentie van economisch beleid dat is gericht op het veerkrachtig of weerbaar 
maken van het Utrechtse bedrijfsleven en de Utrechtse arbeidsmarkt. Veerkrachtig wanneer 
onvoorziene externe schokken grote economische effecten hebben, zoals bijvoorbeeld pandemieën. 
Maar ook veerkrachtig bij economische gevolgen van grote transities die zich langzamer voltrekken, 
zoals digitalisering, verduurzaming en klimaatadaptatie.’ (pagina 6) Die had zomaar uit ons 
verkiezingsprogramma kunnen komen.

Haast vanzelfsprekend hebben we ook kanttekeningen. 



Op pagina 7 staat een volgende intrigerende passage: De aanzuigende werking op kenniswerkers, 
bedrijven, maar ook woningzoekenden leidt tot een toenemende pendel, maar kan mogelijk ook 
leiden tot een sterkere tweedeling. Door stijgende prijzen van woningen bijvoorbeeld neemt de 
toegankelijkheid van de woningmarkt af, wat leidt tot een ruimtelijke scheiding naar inkomen. Denk 
bijvoorbeeld aan leerkrachten, verzorgers en verplegers, politie- en brandweermensen, 
productiemedewerkers, etc. Als provincie zullen we samen met gemeenten onze rol moeten invullen 
om dit steeds urgenter wordende vraagstuk aan te pakken. 

 Dit steeds urgenter wordende vraagstuk? Wat bedoelt u daar precies mee? Kan het College 
dat duiden?

 Hoe verhoudt deze passage zich tot het eerste puntje op pagina 6: toekomstbestendige 
leefomgeving? Past daar wel al te drastische verdere groei bij?

Ook op pagina 7 vinden wij de passage ‘Slagen wij er niet in deze tweedeling te voorkomen, dan zal 
dat uiteindelijk de (sociaal-)economische ontwikkeling in Regio Utrecht remmen, maar ook leiden tot
een minder aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Deze ontwikkeling van economie en zijn 
brede context wordt gemonitord met indicatoren die zijn gekoppeld aan brede welvaart’  moeilijk 
leesbaar.

 Wat bedoelt het College hiermee?

Op pagina 9 staat een figuur over de relatie met POVI/RESU en de REA enerzijds en de Economische 

Visie anderzijds. De ChristenUnie ziet die figuur graag anders. In onze ogen zijn provinciale 

ruimtelijke opgaven en provinciaal economische doelen nevengeschikt. De Regionale Economische 

Agenda is daaraan – vanuit het oogpunt van de provincie – ondergeschikt. Daaraan gekoppeld 

hebben wij de wens dat de Economische Visie ruim eerder herijkt wordt dan de Regionale 

Economische Agenda. 

De discussie over de verhouding tussen provinciaal economisch beleid en economische visie hebben 

we natuurlijk eerder in de commissie en de statenvergadering gevoerd. Voor de ChristenUnie is dat 

een hele wezenlijke. Bij het opstellen van een volgende Regionale Economische Agenda willen wij dat 

de provincie met eigen doelen aan tafel zit, zoals vastgesteld door provinciale staten. De 

ChristenUnie wil daarom dat de looptijd van de visie verkort wordt tot 2026, en dus ook uiterlijk in 

2026 een nieuwe visie vaststellen. Die visie kan dan ook mooi gebruikt worden als vertrekpunt bij 

een volgende versie of opvolger van de RIS3.

 is het college bereid de figuur aan te passen?

Op pagina 10 staan een aantal doelen in schema weergegeven. Net als eerder bij de doelenboom 

denkt de ChristenUnie dat hier nog een flinke slag geslagen kan worden.

Bijvoorbeeld de relatie tussen ‘uitvoeren en toepassen van economisch onderzoek’ lijkt weinig relatie 

te hebben met de triple helix samenwerking (2.1), en u stelt voor het startup ecosysteem te 

versterken om het startupklimaat te verbeteren (3.1). Doelen en activiteiten laten in dit overzicht 

nog zoveel ruimte, dat de nog niet bijgevoegde indicatoren wel heel veel richtinggevende invloed 

kunnen hebben. De ChristenUnie vindt dat deze tabel moet verbeteren. 

 is het college bereid het doelenblad te verscherpen en te voorzien van indicatoren?



Op pagina 12 meldt het college dat de belangrijkste traditionele bron van concurrentievoordeel, lage 

kosten, zijn waarde verliest. Daar is de ChristenUnie zo geformuleerd niet van overtuigd. Uiteindelijk 

is op een markt alles op prijs terug te voeren. Vanzelfsprekend zijn innovaties en specialisaties op 

prijzen van invloed. Maar bijvoorbeeld ook internalisatie van externaliteiten in de prijs. Met andere 

woorden: beprijzen van vervuiling, eisen stellen aan eerbiediging van mensenrechten en 

arbeidsvoorwaarden bij internationale handel en zo verder.

Economische wetenschap mag waardenvrij zijn, economisch beleid is dat niet. 

 Is het College bereid om in de tekst op te nemen dat bij alle vormen van (economische) 
ondersteuning/stimulans, ook in internationale context, de brede welvaartdoelen 
gerespecteerd moeten worden? 

Op pagina 46 wordt China als focusland voor de NFIA genoemd. Dat kan zo zijn, wij gaan immers niet 

over de NFIA, maar wat de ChristenUnie betreft kan China van het lijstje geschrapt worden zolang 

mensenrechten daar niet eerbiedigd worden. 

CDA

Voorzitter,

We beleven momenteel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Nog nooit was de 

Nederlandse economie zo abrupt tot stilstand gekomen. Nog nooit was onze kwetsbaarheid en 

afhankelijkheid van de maakindustrie van andere continenten zo duidelijk geworden. 

Het CDA heeft altijd sterk ingezet op de Utrechtse (innovatieve) maakindustrie en dan vooral het 

MKB en de familiebedrijven. Deze uitdaging waarin we ons momenteel bevinden bevestigd ons 

nogmaals hoe belangrijk deze vitale sector voor onze economie is. De grootste bedreiging voor MKB/

Familiebedrijven is niet concurrentie maar is vaak de opvolging. Daarom hebben wij als CDA in 2018 

het initiatiefvoorstel Ondersteuning Familiebedrijven ingediend. De voorliggende economische visie 

2020-2027 en de eerste positieve resultaten van de pilot ‘Opvolging Familiebedrijven’ is voor ons een 

aanleiding het belang van familiebedrijven, zeker in deze tijd weer aan te stippen.

Hoewel er in het voorwoord wordt stilgestaan door de Gedeputeerde bij de huidige Corona crisis is 

het wel duidelijk dat de visie nog van voor dit tijd is. Toch stelt de gedeputeerde een duidelijke vraag 

in het voorwoord, namelijk: Ontstaat er op de langere termijn een tendens naar produceren dichter 

bij huis, zodat we minder afhankelijk worden van andere economieën? Ons antwoord was in 2018 JA, 

is het nu JA en zal JA blijven. Het meest duurzaam produceren van producten (en soms diensten) is 

namelijk altijd zo dicht mogelijk bij de gebruiker. Daarbij is de maakindustrie ook gewoon nodig voor 

werkgelegenheid maar is er ook nog een argument bij gekomen de afgelopen maanden, namelijk het 

produceren van vitale producten zoals mondkapjes of andere medische beschermingsmiddelen. 

Verder kunnen wij hier ook nog opmerkingen maken richting samenwerking met China maar die 

zullen wij bewaren voor het debat over de evaluatie inzake onze relatie met China. 

Daarom ons eerste vraag.

1. Vind er overleg plaats met het Ministerie van Economische Zaken over een inventarisatie van onze 

vitale maakindustrie? Zo ja, wat wordt er beschouwd als vitale maakindustrie? Zo nee, kunnen wij op 

dit onderwerp niet proactief contact zoeken met het Ministerie om toch deze discussie te starten.



Tot zover de actualiteit. Veel van de visie blijft ondanks de coronacrisis overeind. Sinds een aantal 

jaar wordt er sterker ingezet op het MKB en met succes. Dat de  MKB-deal Maakindustrie Utrecht-

West door het Ministerie van EZK geselecteerd om uit te werken tot een deal is hiervan een goed 

voorbeeld. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe het MKB in Utrecht-West is georganiseerd, 

bijvoorbeeld de altijd succesvolle techniek driedaagse waarbij scholieren worden geënthousiasmeerd 

voor technisch onderwijs. 

Ook het Leven Lang Leren wordt aangestipt. Toch is ons niet helemaal duidelijk wat nu precies de 

concrete doelstellingen zijn van het HCA en wat onze exacte rol hierin is, kan de Gedeputeerde hier 

iets over vertellen? 

Kort voor ook de opvolgingsproblematiek aangestipt en het belang van de eerste pilot. Er wordt 

aangegeven dat eerst de tweede pilot nog wordt gedaan en daarna wordt geëvalueerd. Maar we 

hebben de evaluatie van de 1e pilot al gezien en de resultaten waren zeer positief. Er waren meer 

aanmeldingen dan plaatsen en de deelnemers vonden deelname erg positief terwijl ook de 

Hogeschool Utrecht goede data heeft kunnen verzamelen waarbij andere familiebedrijven in de 

toekomst geholpen kunnen worden. Is het niet te laat om te wachten tot de 2e pilot is afgerond om 

daarna pas te evalueren en tot acties te komen? Het initiatiefvoorstel is destijds met zeer grote 

meerderheid aangenomen en ook in het coalitieakkoord wordt daar nu nadrukkelijk aandacht voor 

gevraagd. Wat het CDA betreft is het nu al zaak om de pilot op te schalen van 10 deelnemers naar 50 

deelnemers waarbij volgens de evaluatie ook efficiëntie zal toenemen. Hoe denkt de gedeputeerde 

hierover?  

Verder zien wij dat de evaluatie van MKBdoorgaan.nl pas in 2020 plaatsvindt. Wij zijn benieuwd hoe 

er om is gegaan met het benaderen van MKB bedrijven en wellicht ook dit initiatief neerleggen bij 

financiële instanties omdat zij vaak met MKB bedrijven nauw in contact staan.

Dan wordt er ook nog gesproken over bedrijventerreinen. Daarover wordt oa. gezegd  “Vooralsnog 

nemen wij geen zoekrichtingen op voor grootschaliger regionale bedrijventerreinen”  maar ook 

“Voor de korte termijn meer lokaal en voor de middellange termijn gaat het om het zoeken naar 

mogelijke locaties voor specifieke bedrijventerreinen: regionaal, goed bereikbaar, bij voorkeur 1 aan 

westkant en 1 aan oostkant van de provincie.”  Deze teksten vinden wij tegenstrijdig. Hoe zit dit?

Wat betreft werklocaties is de afgelopen periode toch duidelijk geworden dat door het gedwongen 

thuiswerken van mensen het huis noodgedwongen is veranderd in een werklocatie. De ervaringen 

van veel mensen, ook die van onszelf, is toch positief. Misschien niet om altijd thuis te werken maar 

toch voor een deel. 15% meer thuiswerken zou bijvoorbeeld ook het fileprobleem op kunnen lossen 

nog los van de tijdwinst en minder uitstoot. Echter thuiswerken vraagt veel van ons digitale netwerk. 

Al in 2015 heeft het CDA hiervoor het initiatiefvoorstel Glasvezel ingediend. Sinds dat moment zijn er 

duizenden mensen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Maar toch zijn er nog genoeg gebieden en 

bedrijventerreinen die afhankelijk zijn van zeer traag internet. Wij vinden het als CDA opvallend dat 

er wel over bereikbaarheid in de zin van OV en asfalt maar niet over digitale bereikbaarheid. Het hele 

woord glasvezel komt bijvoorbeeld niet 1 keer voor. Is dit niet heel vreemd als wij onze provincie 

klaar willen maken voor de toekomst?

Naast de MKBdeal hebben wij ook nog de Regio Deal Foodvalley met als doel dat dit leidt tot 

betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel. Maar ook zorgt voor een gezonde en aantrekkelijke woon- 

en leefomgeving voor mens en dier. Dit kunnen wij als CDA natuurlijk alleen maar toejuichen. Wel 

maken wij ons zorgen dat de financiën bij allerlei instanties blijven hangen en uiteindelijk niet terecht 

komen op het boerenerf. Is deze zorg terecht?



Tenslotte ligt er wat het CDA betreft een goede visie maar zien wij toch nog wat ruimte voor 

verbetering en aanscherping.

VVD

Algemeen/ proces

- Op welke manier zijn gemeenten betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nota?

- We komen de termen beleidsplan en visie tegen als benaming van dit document. Wat is het? Een 

beleidsplan, een visie, een visionair beleidsplan, een planmatige visie?

- De eerste alinea van het voorwoord stelt het correct en eigenlijk is daarmee DE vraag die nu aan de 

orde is gesteld. Is het beste wat we nu kunnen doen beleid vaststellen dat ‘pre-Corona’ is 

ontwikkeld? Hoe zorgen we dat er voldoende reflexiviteit en responsiviteit wordt ingebouwd om in 

te kunnen spelen op ontwikkelingen in de economie, die zich de komende maanden zullen voordoen, 

en die we nu inderdaad nog niet kunnen voorzien? Kortom, hoe voorkomen we dat we de 

noodzakelijke flexibiliteit verliezen? Wanneer blijkt straks dat de nota wel of niet meer het antwoord 

is op de uitdagingen van deze tijd? Hoe flexibel kunnen we inspelen op de economische krimp? Zijn 

we met deze nota voldoende “weerbaar” om de directe impact van de crisis het hoofd te bieden? 

Stellen we daarin de juiste prioriteiten?

In de nota wordt op een aantal onderdelen wel ingegaan op de gevolgen van Corona, maar niet op 

alle punten (bijvoorbeeld de toekomst van de markt van congressen e.d.). Begrijpelijk aan de ene 

kant dat we de stip op de horizon willen plaatsen. Maar direct voor onze voeten gebeurt er nu wel 

iets heel ernstigs, daar wil de VVD niet overheen kijken. En wij vermoeden ook andere fracties en GS 

niet. We hebben behoefte om nog eens goed van gedachten te wisselen hoe we dat een goede plek 

geven.

Investeren in je buren

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Op p.6 wordt benoemd dat bedrijven steeds meer 

footloose zijn….pp p.15 dat provincie Utrecht uit gaat van een grensontkennende economie. P.40/46: 

focuslanden in EU zijn Dsl en UK. Wat wordt gedaan om te investeren in goede 

vestigingsvoorwaarden inclusief specialisatie (clustering) en samenwerking met andere regio’s zodat 

goede netwerken ontstaan, en de Rijndelta als geheel aantrekkelijk blijft? Een van de sterke 

vestigingsfactoren van Utrecht is immers haar ligging in een breder gebied.

Waarom wordt niet met de zuiderburen (Vlaanderen) samengewerkt? Het college van GS is op 

bezoek geweest in Gent. Wat volgt hier economisch uit?

Hoe staan de andere fracties er tegenover om bij doel 2.2 een activiteit toe te voegen: stimuleren 

van grensoverschrijdende samenwerking (zie ook M50)

Waarom constateert GS in het SV dat M50 met deze nota als afgedaan kan worden beschouwd?

Een leven lang leren

p34, Leven lang leren/ HCA:  wordt hierbij niet alleen naar het regulier MBO gekeken, maar ook naar 

praktijkverklaringen als tussenstap naar regulier MBO? Dat kan ook in de Corona crisis helpen om de 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten 

Ruimte voor maakindustrie 



Wat in de nota(hoofdstuk 6)  – en in het bijzonder in doel 4- staat over ruimte voor bedrijven geeft in 

abstractheid aan dat er voldoende plek zal zijn voor bedrijven in de provincie Utrecht. ‘voldoende’ is 

echter een oordeel. Een tabel in de presentatie over de programmering van werklocaties in de POVI 

toont dat aan de westkant vestiging van bedrijven zelfs in het WLO laag scenario niet kan worden 

gefaciliteerd. En waarom is die westkant zo belangrijk? Omdat daar maakindustrie is geconcentreerd, 

uit het  woonwensenonderzoek en reisbereidheid naar opleiding in Economisch Beeld blijkt dat 

mensen die in de maakindustrie (willen) werken daar ook vooral graag willen wonen en werken (zie 

ook p.40 van deze nota waarin de krapte op de woningmarkt en betaalbaarheid wordt beschreven). 

En met U Ned wordt geprobeerd om de inkomende pendel naar de stadsregio Utrecht te 

verminderen. Hoe wordt gezorgd dat aan de westkant voldoende hectares beschikbaar zijn voor de 

bedrijven in de maakindustrie, ook indachtig dat machineparken moeilijk ‘te stapelen’ zijn?

Op p.63 wordt aangegeven dat bereikbaarheid een criterium is als wordt gekeken naar nieuwe 

werklocaties. Wat gaat GS doen om de bereikbaarheid van (ook bestaande) werklocaties te 

verbeteren?

Innovatie inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

p.56 beschrijft de rol van de provincie in haar rol als inkoper en de eisen die worden gesteld. 

‘Duurzaam’ houdt ook in dat er geen grote afstanden hoeven te worden afgelegd. In onze provincie 

hebben we innovatieve bedrijven die klein zijn omdat ze net begonnen zijn. Worden de 

inkoopvoorwaarden zo gesteld dat het ook voor (combinaties van) bedrijven uit het MKB haalbaar is 

om in te schrijven, bijvoorbeeld door met kleinere kavels te werken?

p.56: gemist worden een grondstoffenbank en (emissievrije) logistieke samenwerkingen. Daaraan 

wordt in de provincie door bedrijven al gewerkt. 

Hoe worden ‘design’ bedrijven gevraagd om mee te denken in maatschappelijke vraagstukken?  

Bijvoorbeeld die grote logistieke bedrijven in het landschap: die wil dit college tegengaan, maar je 

kunt ze ook beschouwen als horend bij de ligging van Utrecht (tevens een van de vestigingsfactoren) 



en ze zo bouwen dat het groene heuvels worden waarop je kunt sporten en die voor zonne-energie 

kunnen zorgen.

Forum voor Democratie

Inleiding

In het voorwoord staat het volgende geschreven als een reden om deze Economische Visie 2020-

2027 alsnog te publiceren: “omdat wij verwachten dat de corona-pandemie nog aan het begin staat 

en er grote onzekerheden bestaan over de korte, middellange en lange termijneffecten”

Daarnaast wordt er onder “Economische Trends” (pagina 11) het volgende geschreven: 

“Het is nog niet duidelijk hoe groot de mondiale economische effecten zijn van de corona-pandemie 

en hoe groot het herstelvermogen van de economie zal zijn, zowel op internationale als nationale, 

regionale en lokale schaal. Tegelijkertijd is het een maatschappelijk gegeven dat economische groei 

moet verduurzamen.”

Het is inderdaad nog niet precies duidelijk hoe groot de economische effecten zijn. Echter, er komt 

elke dag meer informatie naar buiten die wijst op een zware recessie. Een recent voorbeeld hiervan 

is de publicatie van het CBS “Helft bedrijven vreest voor voortbestaan door coronacrisis”  van 8 mei 

met resultaten uit de Conjunctuurenquête Nederland. 

Er zijn ook hardere cijfers beschikbaar uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Het aantal “initial jobless 

claims” heeft er recordhoogtes bereikt en het werkloosheidspercentage is gestegen naar ongeveer 

20%. Dit is sinds de “Great Depression” niet zo hoog geweest.

U geef op pagina 68 terecht aan dat Economische prestaties, zeker in een open economie als de 

Nederlandse, zijn sterk afhankelijk van internationale conjunctuur. We kunnen er daarom ook vanuit 

gaan dat ook in Nederland de impact enorm is. 

Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat deze situatie resulteert in een nieuwe financiële crisis/ 

grote depressie en eurocrisis. 

 

Vragen

1. Staat u met deze feiten, nog steeds achter uw woorden, dat de Economische Visie robuust is 

terwijl die wordt gebaseerd op straks achterhaalde assumpties zoals een lage werkloosheid 

en krapte op de regionale arbeidsmarkt (pagina 23)?

2. De dienstensector en de groot- en detailhandel zijn de grootste sectoren van de Utrechtse 

economie (pagina 17). Het lijkt erop dat deze sectoren momenteel enorm hard worden 

getroffen. Vindt u niet dat dit mee moet worden genomen in de Economische Visie?

3. Kunt u toelichten welke impact een zware recessie heeft op de Economische Visie?

4. In het voorwoord staat geschreven: “De pandemie zorgt er wel voor dat we nog scherper 

moeten kijken naar urgentie, snelheid van handelen en flexibiliteit.”.  Betekent dit bij een 

recessie ook dat “vitale” als urgenter wordt gezien dan “duurzame”?

5. U geeft aan dat er aansluiting zal plaatsvinden bij het Rijksprogramma “Versnelling 

digitalisering MKB’’. Nederland (en de provincie Utrecht) heeft een groot aantal bedrijven in 

de zakelijke dienstverlening die zich specialiseren in de digitale revolutie/transformatie, en 

het ministerie van EZK is hier ook bij betrokken. Kunt u uitleggen waarom het belangrijk is 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/italie-kan-vonk-zijn-van-eurocrisis-20-a3997591
https://www.youtube.com/watch?v=L1DXjGBbQsY
https://www.forbes.com/sites/shaharziv/2020/05/10/dont-be-fooled-by-official-unemployment-rate-of-147-the-real-figure-is-even-scarier/#37ae242455dd
https://www.forbes.com/sites/shaharziv/2020/05/10/dont-be-fooled-by-official-unemployment-rate-of-147-the-real-figure-is-even-scarier/#37ae242455dd
https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA
https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA
https://www.cbs.nl/?sc_itemid=795c1172-98ff-48d2-bf54-b0942a300e7f&sc_lang=nl-nl


dat de provincie zich hier ook mee bezig gaat houden? In andere woorden: wat zijn de 

gevolgen als de provincie zich niet aansluit bij dit programma?

6. Bij het stuk Digitale werkplaatsen op pagina 37 staat het volgende geschreven: 

“Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te 

benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dure ICT-specialisten 

inschakelen of het eigen personeel bijscholen is geen optie.” 

Er wordt daarom ondersteuning gegeven op drie gebieden: online sales & marketing, data, 

automatisering. Juist voor deze onderwerpen zijn honderden hele toegankelijke en 

betaalbare cursussen te vinden. Is het geen aanname dat mkb-bedrijven simpelweg geen tijd, 

kennis en geld hiervoor hebben? En bent u niet van mening dat dit in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van een goede ondernemer is?

7. Onder “Algemene ondersteuning van het MKB” op pagina 38 staat het volgende geschreven: 

“Niet iedere ondernemer heeft de rust en tijd, het overzicht of de kennis en vaardigheden om 

groeiambities om te zetten in concrete actie, een goed ondernemingsplan of de volgende stap  

in de ontwikkeling van zijn bedrijf.”. Kunt u toelichten hoe u in dit licht bezien aankijkt tegen 

eigen verantwoordelijkheid en bekwaamheid van ondernemers?

8. Onder “Stimuleren Internationale Handel” (pagina 39) schrijft u: “Wij willen het 

prestatievermogen van deze ondernemers vergroten. Daarbij staat altijd de wens van de 

bedrijven voor”

Is het een wens van ondernemers dat de provincie zich bezighoudt met het verhogen van het 

prestatievermogen van hun onderneming? Kunt u hier voorbeelden van geven? 

9. Waarom is er gekozen voor deze focuslanden (pagina 40), en niet anderen? Kan een zware 

recessie hier nog impact op hebben? 

10. De provincie wil mogelijkheden verkennen voor nieuwe financiële instrumenten (pagina 40). 

Is het de bedoeling dat de provincie eigen obligaties gaat uitgeven? Waarom is dit 

noodzakelijk?

11.  Wordt de energietransitie, verduurzaming, circulaire productie, gezonde mensen (pagina 51) 

echt als groot vraagstuk gezien door ondernemers? Welke signalen vangt u hiervan op? 

Denkt u niet dat de komende grote recessie een veel grotere prioriteit heeft voor deze 

ondernemers? 

12. “Voor de komende jaren ligt er dan ook een opgave in regio Utrecht voor economisch beleid 

om het bestaande bedrijfsleven te ondersteunen bij het implementeren van noodzakelijke 

innovaties. Voor de bedrijven ontstaat zo een uitdagend en wenkend internationaal 

perspectief om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gericht zijn op de 

transities.” (pagina 51). Kunt u beter toelichten hoe dit “uitdagend en wenkend 

internationaal perspectief” ontstaat? Gaat de provincie zich hiermee niet te veel bemoeien 

met de bedrijfsstrategie en op de stoel van de ondernemer zitten? 

13. Vindt u ook dat de formulering van de doelstelling “Het startup klimaat is beter met meer en 

innovatieve startups” beter kan? Het is nogal logisch dat dit zo is, de zin spreekt nog geen 

duidelijk streven uit. 

14. Kunt u vertellen waarom het zo belangrijk is voor Utrecht de circulaire transitie te versnellen 

(pagina 56)? Blijft dit prioriteit bij een zware recessie of krijgt behoud van werkgelegenheid 

dan de hoogste prioriteit?

15. Welke impact heeft een recessie op doelstelling 6 “Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden  

in aantal en kwaliteit”?



     


