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Onderwerp Statenbrief: 
MKB-Deal 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Het Ministerie van EZK heeft op 1 oktober 2019 regio’s (in het kader van het MKB-Actieplan) opgeroepen1 om 
voorstellen in te dienen voor MKB-deals en stelt geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het 
brede mkb sterker maken. EZK denkt bijvoorbeeld aan deals op digitalisering, veranderingen op de arbeidsmarkt, 
internationalisering of verduurzaming. De regio Utrecht heeft in de korte doorlooptijd hard gewerkt om met 
gedragen voorstellen te komen.  
Het sluiten van een MKB-deal zou een mooie eerste stap zijn in de verdere uitwerking van het ondersteunen van 
het brede MKB vanuit de Provincie. Op 20 november worden twee MKB-deals ingediend bij het ministerie: Een 
MKB-Deal voor Utrecht-West (onderwijs-arbeidsmarkt) en een MKB-deal voor regio Amersfoort (geodata). De 
MKB-deal Utrecht-West richt zich op een van de belangrijkste knelpunten voor de maakindustrie in Utrecht-West: 
de aansluiting tussen (technisch) onderwijs en de arbeidsmarkt en wordt door de provincie ingediend. De MKB-
deal Amersfoort richt zich op een versterking van het geodata-cluster in de regio en wordt door de provincie 
ondersteund.  
 
Voorgeschiedenis 
In november 2018 heeft u de contouren voor een mkb-beleid van de provincie Utrecht (‘Mkb-beleid 2.0: een 
eerste aanzet’) besproken. In deze beleidsaanzet werd geconstateerd dat het economisch beleid van de provincie 
Utrecht gericht is op ruimtelijke economie, internationalisering, innovatie en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 
maar dat er nog geen specifiek beleid is voor het (brede) mkb in de provincie. Het mkb is het fundament van de 
economie en verdient gerichte beleidsaandacht. De beleidsaanzet wordt daarom nu verder uitgewerkt. De beide 
MKB-deals sluiten aan bij urgente vraagstukken in de provincie Utrecht zoals de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt en digitalisering.  
 
Essentie / samenvatting:  
De provincie kan een MKB-Deal met regionale partijen en EZK sluiten om het brede mkb in de regio te 
ondersteunen. Een MKB-deal moet gericht zijn op een nieuw regionaal initiatief dat past binnen één of meerdere 
thema’s uit het MKB-Actieplan: financiering, digitalisering, internationaal ondernemen, menselijk kapitaal, 
fiscaliteit, regelgeving of toepassing van innovatie. Een MKB-deal bevat schriftelijke afspraken over wat de 
regionale publieke partijen en het ministerie van EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Die afspraken 

 
1 https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-54056.html 
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worden vastgelegd in een convenant. De MKB-deal moet voorzien in een aantoonbare behoefte van het mkb. 
EZK heeft €2 mln. beschikbaar voor circa vijf deals (maximaal €400.000 en maximaal 50% cofinanciering per 
deal). Vanuit verschillende regio’s in Nederland worden (soms meerdere) deals ingediend, dus de kans op een 
succesvolle aanvraag is onduidelijk.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
▪ Het sluiten van een mkb-deal zou (mits deze wordt toegekend) een eerste concrete actie zijn als onderdeel 

van het mkb-beleid in wording van de provincie Utrecht. 
▪ Een deal gericht op de maakindustrie Utrecht West leidt bij uitvoering naar verwachting tot: fysieke locaties in 

Utrecht-West waar scholieren en zij-instromers terecht kunnen die kiezen voor een technisch beroep. Op de 
langere termijn draagt dit bij aan een verlaging van het aantal onvervulde vacatures bij het mkb in de 
maakindustrie. Deze deal zou daarmee bijdragen aan de doelstellingen van de beleidsnotitie ‘Verbeteren 
aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt’. 

▪ Een deal gericht op het versterken van het geodata-cluster in Amersfoort sluit goed aan bij het versterken 
van onze inzet om bedrijven beter voor te bereiden op de snelle ontwikkelingen rondom digitalisering (ook 
robotisering en bigdata).   

 
Financiële consequenties 
Indien het voorstel door EZK wordt goedgekeurd vraagt deze MKB-deal om een bijdrage van de regio van  
€400.000 (EZK financiert eenzelfde bedrag). Het uitgangspunt van de provincie Utrecht is dat wij 50% 
cofinancieren van de provinciale bijdrage. Kortom: Rijk; 50%; Regionale partijen: 25%; Provincie Utrecht: 25%. 
De provincie heeft voor de MKB-Deal € 200.000 beschikbaar, mits uitgespreid over meerdere jaren. Vanwege de 
korte doorlooptijd gewenst door EZK zijn nog veel details in ontwikkeling, maar duidelijk is dat andere partijen in 
staat zijn om volgens bovenstaande verdeling te cofinancieren. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Uiterlijk 20 november worden beide aanvragen voor een MKB-deal ingediend bij EZK. De provincie Utrecht dient 
de MKB-deal Utrecht-West in, de gemeente Amersfoort de MKB-Deal Amersfoort. Uiterlijk 6 december 2019 
maakt EZK bekend welke voorstellen in aanmerking komen voor een MKB-Deal. De planning is om medio maart 
2020 te starten met de uitvoering van de MKB-Deals. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de aanvraag voor beide MKB-Deals, vooruitlopend op (en geheel passend bij de doelen van) 
het mkb-beleidsplan dat in het eerste kwartaal 2020 met u wordt besproken. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


