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Onderwerp Statenbrief:
Intrekking Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 en vaststelling Uitvoeringsverordening 
Innovatiestimulering Topsectoren

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Wij hebben de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 ingetrokken in verband met de komst van 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Region Utrecht (ROM) en de daarmee veranderde rol voor het 
Economic Board Utrecht (EBU). De binnen deze uitvoeringsverordening opgenomen regelingen Algemeen 
(hoofdstuk 1), Groen, Gezond, Slim Fonds en Duurzame Warmtemarktintroductiefonds hadden wij reeds in maart 
2020 op nul vastgesteld vooruitlopend op de intrekking van de uitvoeringsverordening. De regeling MKB 
innovatiestimulering Topsectoren zal in 2021 middels de Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering 
Topsectoren worden voortgezet. Met het voortzetten van de MIT-regeling (middels een eigen specifieke regeling) 
wordt verdere uitvoering gegeven aan de landelijk afspraken op het gebied van innovatieondersteuning MKB. 
Daarnaast heeft er in 2020 een evaluatie plaatsgevonden van de MIT-regeling over de jaren 2015-2019 waaruit 
blijkt dat de MIT een positief effect heeft op het innovatieve vermogen van het Utrechtse MKB en daarmee 
bijdraagt aan het behalen van de beleidsdoelen van de provincie.

Inleiding 
Intrekking Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016
De Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 (uitvoeringsverordening EBU) bestond uit de regelingen 
Algemeen (Hoofdstuk 1), MIT haalbaarheidsprojecten, MIT R&D-samenwerkingsprojecten, Groen Gezond Slim 
Fonds, Duurzame Warmtemarktintroductiefonds en de Kennisevenementenregeling. Deze uitvoeringsverordening 
was specifiek bedoeld om projecten in samenspraak met de EBU te kunnen ondersteunen. Met de komst van de 
ROM is de rol die de EBU had om projecten op te werken tot en met de financiering overgenomen door de ROM, 
die daar ook zijn eigen instrumentarium toe heeft. In maart 2020 zijn daarom reeds de subsidieplafonds van de 
regelingen Algemeen (Hoofdstuk 1), Groen Gezond Slim Fonds en het Duurzame Warmtemarktintroductiefonds 
op nul vastgesteld, vooruitlopend op de intrekking van de uitvoeringsverordening EBU. 

De regelingen MIT haalbaarheidsprojecten en MIT R&D-samenwerkingsprojecten maken deel uit van de 
landelijke aanpak van innovatieondersteuning MKB zoals door de provincies afgesproken met het Ministerie van 
EZK, de nationale topsectoren en MKB-Nederland. Deze aanpak loopt ook de komende jaren door. 

De regeling Kennisevenementen is in 2016 in de Uitvoeringsverordening EBU opgenomen om wetenschappelijke 
instellingen te prikkelen om voor Utrecht te kiezen als locatie van hun kennisevenement en zodoende het zakelijk 
toerisme in de regio Utrecht en de internationale verbinding te bevorderen. 
Op dit moment wordt het Programma Recreatie en Toerisme 2021-2024 opgesteld. In dit programma zal onder 
andere worden ingezet op een voorspoedig herstel van het zakelijk toerisme. Naar aanleiding van het nieuwe 
beleid zal de bestaande subsidieregeling Recreatie en Toerisme worden aangepast en zal daarbij beoordeeld 



worden of de kennisevenementenregeling daarin kan worden opgenomen of dat er een nieuwe regeling moet 
worden ingesteld. 

Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren 
In het kader van de samenwerkingsagenda MKB met het Ministerie van EZK voert de provincie vanaf 2015 de 
Regeling MKB Innovatie Regio en Topsectoren (MIT) uit ter stimulering van (de groei) van het innovatieve MKB. 
Met deze regeling streeft de provincie de volgende twee subdoelen na: Vergroten van het innovatief vermogen 
van het MKB en het verhogen van het aantal haalbare innovaties in de regio. Het Ministerie van EZK draagt voor 
in principe voor 50% aan deze regeling bij. De regeling bestaat uit subsidiemogelijkheden voor 
haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. De MIT is zeer populair onder het MKB; in 2020 is 
voor 184 projecten subsidie aangevraagd. Hiervan zijn met het beschikbare budget 43 projecten ondersteund (31 
haalbaarheidsprojecten en 12 R&D-samenwerkingsprojecten).

Inhoudelijk gezien is de MIT-regeling 2021 ten opzichte van de MIT-regeling 2020 op de volgende punten 
gewijzigd:
• Van topsectorenbeleid naar Kennis-& Innovatieagenda’s

Met ingang van 2021 zijn niet langer de landelijke topsectoren bepalend voor de MIT-aanvragen, maar 
wordt inhoudelijk aangehaakt op de missiegerichte innovatieopgaven uit de landelijke Kennis- & 
Innovatieagenda’s (KIA’s) en de (nieuwe) Regionale Innovatiestrategieën.

• Toegankelijkere regeling
De provincie Utrecht hanteerde ten aanzien van de MIT meer indieningseisen dan veel van onze andere 
MIT-samenwerkingspartners (RVO en andere provincies). Met het opstellen van de nieuwe 
uitvoeringsverordening is hier specifiek naar gekeken en is meer aansluiting gezocht. Met deze 
wijzigingen zal de toegankelijkheid van de regeling verbeterd worden en de behandeltijd worden verkort.

Toelichting 
Door de komst van de ROM (met haar eigen instrumentarium) en de daarmee gewijzigde rol van de EBU is het 
intrekken van de Uitvoeringsverordening Economic Board 2016 een logisch vervolg. Met het voortzetten van de 
MIT-regeling (middels een eigen specifieke regeling) wordt verdere uitvoering gegeven aan de landelijk afspraken 
op het gebied van innovatieondersteuning MKB. De MIT is daarbij een instrument dat goed aansluit op het 
instrumentarium van de ROM; de ROM kan interessante projectvoorstellen die door loting buiten de boot vallen 
verder helpen, maar ook projectvoorstellen die MIT-ondersteuning hebben ontvangen ondersteunen bij volgende 
ontwikkelfases.

Daarnaast heeft er in 2020 een evaluatie plaatsgevonden van de MIT-regeling over de jaren 2015-2019 waaruit 
blijkt dat de MIT een positief effect heeft op het innovatieve vermogen van het Utrechtse MKB en daarmee 
bijdraagt aan het behalen van de beleidsdoelen van de provincie.

Financiële consequenties 
Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren
Het totale subsidieplafond van de MIT-regeling 2021 bedraagt € 3.277.680, wat is onderverdeeld in € 819.000 
voor haalbaarheidsprojecten (ca. 42 toekenningen first come, first serve) en € 2.458.680 voor R&D-
samenwerkingsprojecten (ca. 13 toekenningen middels een tender). Voor de uitvoeringskosten is € 136.570 
gereserveerd. 
Van het totale MIT-budget 2021 van € 3.414.250 (subsidieplafond + uitvoeringskosten) is de bijdrage van de 
provincie € 1.458.000, terwijl EZK € 1.956.250 inbrengt. De provinciale bijdrage betreft middelen gekoppeld aan 
het meerjarendoel 8.3.2 ‘Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven’ dat 
valt onder het beleidsdoel 8.3 ‘Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk’.

Vervolgprocedure / voortgang
De Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in een 
provinciaal blad en treedt één dag na publicatie in werking.
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