
 

 

 

Amendement 62A Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap, wie A zegt… 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2021, aan 
de orde hebbende het Statenvoorstel Programmabegroting 2022. 

Besluit 

Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen: 
 
‘Met dien verstande dat: 

Er een budget van € 100.000, - vrijgemaakt wordt voor beleid om werknemer-eigenaarschap 
verder te ontwikkelen binnen de Provincie Utrecht en de ROM in 2022 en dit te dekken 
vanuit de saldireserve.’ 

en beslispunt 1 g te wijzingen in: 

‘g. de stortingen van € 9,204 miljoen (= €9.304 miljoen minus € 100.000) in en onttrekkingen 
van € 109,457 miljoen aan de bestemmingsreserves en algemene reserves,’ 
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Toelichting 
Provinciale Staten heeft op 3 maart 2021 de motie “geef iedere Utrechter de kans op 
ondernemerschap” aangenomen. Deze motie roept GS op om beleidsopties voor te leggen 
aan PS om vormen van werknemer-eigenaarschap te stimuleren via eigen beleid dan wel de 
ROM. GS heeft in antwoord hierop aangegeven geen budget vrij te maken voor het verder 
uitwerken van de beleidsopties die werknemer-eigenaarschap stimuleren. 

Dit terwijl uit het onderzoek van de UU blijkt dat bedrijfsvormen waarin werknemers mede-
eigenaar zijn, positieve effecten hebben. Het gaat dan om effecten op microniveau in de 
vorm van beter inkomen voor werknemers, meer zeggenschap en invloed op de koers van 
het bedrijf en op macroniveau in de vorm van eerlijke verdeling welvaart, entrepeneurial 
recycling en een beter startup ecosysteem. Dat biedt kansen voor met name het MKB. 

De economische visie van de provincie Utrecht 2021-2027 is gericht op het verbeteren van 
brede welvaart in de provincie Utrecht. Juist de opstartfase van de ROM is een belangrijk 
moment om beleid dat brede welvaart versterkt te verankeren in de organisatie. Daarnaast is 
het om één van de meest competitieve regio’s in Europa te blijven, belangrijk om te 
onderzoeken of dit inderdaad het startup ecosysteem verder versterkt en te kijken naar 
innovaties op het gebied van bedrijfsstructuur. 

In de Statenbrief ter beantwoording op de motie geeft GS aan dat dit budget voldoende is om 
extra mankracht (0.5 fte) in te zetten om deze kennis op te bouwen binnen de ROM, en 
onderzoek door de UU te laten doen hoe dit het Utrechtse economische ecosysteem kan 



versterken. Het zou zonde zijn om nu een kans te laten liggen en de uitgangspunten van de 
economische visie op deze wijze verder te ontwikkelen.  

 


