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Onderwerp Statenbrief:
Openstelling REACT-EU
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
De provincie Utrecht krijgt van de Europese Commissie de beschikking over REACT-EU middelen (circa € 4,8
miljoen) uit het Europese Herstelinstrument ter bestrijding van de COVID-19 crisis. Deze middelen kunnen in de
periode 2021-2023 worden ingezet voor het stimuleren van een groene en digitale transitie van de economie.
REACT-EU betreft een herziening van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en betekent in
de praktijk een aanvullende programmering en een ophoging van de beschikbare middelen voor het bestaande
programma Kansen voor West 2014-2020.
Inleiding
Voor landsdeel West is circa € 79,5 miljoen aan REACT-EU middelen beschikbaar (circa € 59,6 miljoen regionaal
en circa € 19,9 miljoen stedelijk in te zetten). Dit is exclusief 4% uitvoeringskosten. Conform het geldende
Samenwerkingsconvenant van Kansen voor West 2 zijn deze middelen onder de partners (Noord-Holland, ZuidHolland, Flevoland, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en stad Utrecht) verdeeld. Voor provincie Utrecht
houdt dit een inspanningsverplichting in van € 4.772.917. Daarnaast heeft ook de stad Utrecht de beschikking
over een regionaal REACT-EU budget dat in samenspraak met de provincie moet worden weggezet. Dit
regionaal budget van de stad Utrecht bedraagt € 3.388.771.
Vanuit het Rijk is tevens aanvullend rijkscofinanciering toegezegd. Voor de provincie Utrecht bedraagt de
rijkscofinanciering circa € 653.000. De stad Utrecht krijgt voor het regionale budget circa € 702.000 aan
rijkscofinanciering.
De REACT-EU middelen kunnen worden ingezet voor het stimuleren van een groene en digitale transitie van de
economie. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies en financieringen voor o.a. de doorontwikkeling van digitale
innovaties, digitalisering van bedrijfs-en technische processen, de ontwikkeling van e-healthoplossingen, maar
ook aan subsidies en financieringen voor o.a. doorontwikkeling van circulaire innovaties en duurzame materialen
en/of fieldlabs gericht op verduurzaming en vergroening. Met partners als ROM, EBU, gemeenten Utrecht,
Amersfoort en kennisinstellingen wordt momenteel bekeken welke potentiële projecten binnen de regio in
aanmerking kunnen komen voor een bijdrage aan REACT-EU.
De middelen van REACT-EU moeten uiterlijk eind 2023 zijn besteed en verantwoord aan de Europese
Commissie. Er is dus slechts een korte periode om de middelen weg te zetten. We hebben dan ook besloten om
vooralsnog het gehele REACT-EU budget in één keer op te stellen. We hebben daarnaast de gedeputeerde
Economie gemandateerd om indien nodig nadere uitvoeringsafspraken te maken. Hierbij kan gedacht worden
aan nadere afspraken ten aanzien van de openstelling, hoogte subsidiepercentage, aanwijzing vigerend beleid en
eventuele wijzigingen of budgetverschuivingen binnen het programma (tussen prioriteiten of partners) die
bijdragen aan een optimale allocatie van de middelen.

Financiële consequenties
Voor de uitvoering van REACT-EU worden uitvoeringskosten gemaakt. De uitvoeringskosten (de zogenaamde
Technische Bijstand) worden voor 50% uit de REACT-EU middelen gefinancierd. De totale eigen bijdrage (de
overige 50% van de uitvoeringskosten) voor REACT-EU is voor de provincie Utrecht € 197.937. In maart 2021
zullen we u (in een gecombineerd COVID-voorstel) voorstellen € 197.937 beschikbaar te stellen vanuit de
Reserve COVID flankerend beleid voor de uitvoeringskosten van REACT-EU.
Vervolgprocedure / voortgang
De Kansen voor West regeling voor REACT-EU zal op 15 februari 2021 worden opengesteld.
We zullen u via de reguliere P&C-cyclus over de voortgang informeren.
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