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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO provincie Utrecht, aan 
het College van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de 
PW fractie betreffende EU-subsidies (d.d. 17-05-2021). 

Geachte Heer Derksen, 

Toelichting: 
Het bureau ERAC heeft voor ons uitgezocht welke Europese geldstromen benut worden in de provincie Utrecht. 
Utrechtse organisaties hebben€ 724 miljoen in de periode 2014-2020 binnengehaald. Wij vinden het belangrijk 
dat organisaties en overheden uit de regio gebruik maken van Europese subsidies om hun eigen doelstellingen 
te verwezenlijken. 

De provinciale organisatie speelt hierbij een relatief kleine rol. De organisatie is het regionaal contactpunt voor 
EFRO en POP subsidies. Daarnaast zijn er van de 4,6 fie van het Cluster Europa 1,5 fte bezig met het 
aanvragen van Europese subsidies en 0,6 fie ondersteuning van Europese projecten. 

1. Hoe groot is het provinciale Utrechtse aandeel, gerelateerd aan het Bruto Utrechts Product, in 
de jaarlijkse bijdrage die Nederland betaalt aan de EU? 

Antwoord: 
In 2019 droeg Nederland €8,4 miljard af aan de Europese Unie. Dit wordt op basis van het Bruto 
Nationaal Inkomen (BNI) bepaald. Het Utrechtse aandeel van de jaarlijkse bijdrage kan niet berekend 
worden omdat een aantal onderdelen van het BNI alleen op landelijk niveau bepaald worden. 

Het Bruto Nationaal Inkomen bestaat uit het Bruto Nationaal Product waarbij de volgende punten 
worden opgeteld en afgetrokken: 
• plus de beloning van werknemers die uit het buitenland wordt ontvangen 
• plus de inkomsten uit eigendom die uit het buitenland worden ontvangen 
• plus belastingen minus subsidies op productie en importen uit het buitenland 
• minus de beloningen van werknemers die naar het buitenland gaan 
• minus de inkomsten uit eigendom die naar het buitenland gaan 
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• minus belastingen en minus subsidies op productie en importen die aan het buitenland 
worden betaald1 

Een groot gedeelte van het BNI kan niet voor Utrecht worden berekend en daardoor kunnen wij deze 
vraag niet beantwoorden. 

In 2019 heeft de Bertelsmann Stiftung2 onderzoek gedaan naar de voordelen van de interne markt. Zij 
komen tot de conclusie dat de interne markt de provincie Utrecht ongeveer€ 2.162.000.000 per jaar 
oplevert. 

2. Hoe groot is het provinciale Utrechtse aandeel, gerelateerd aan het Bruto Utrecht Product, aan 
de corona-bijdrage aan de EU (garant staan voor leningen aan insolvabele staten kost ook 
geld)? 

Antwoord: 
Deze vraag kan op dit moment niet beantwoord worden. Ten eerste omdat wij hier niet bij betrokken 
zijn. Ten tweede omdat er in deze vraag veel afhankelijkheden benoemd worden. De Nederlandse 
staat heeft onder andere garantstellingen afgegeven. Deze garantstellingen kunnen alleen 
aangesproken worden door de Europese Unie indien een ander land niet kan voldoen aan zijn 
verplichtingen. Op dit moment voldoen alle landen aan hun verplichtingen. 

3. Hoeveel banen kost ons dat? 

Antwoord: 
Zoals aangegeven in het persbericht en folder levert de benutting van Europese subsidies onze regio 
13.500 banen op. Wij delen niet het beeld dat de Europese Unie ons banen kost. 

4. Hoeveel kost de EU de Provincie Utrecht? Hierbij bedoelen wij de inzet van personeel met alle 
daarbij behorende kosten om de dwingelandij van de EU op te volgen en of alle andere 
manieren te communiceren met "Brussel". 

Antwoord: 
Om de kansen die Europa biedt te verzilveren werken er 6,3 fte aan Europese Financieringskansen, 
Europese subsidies zoals POP en EFRO, Europese wet- en regelgeving en Public Affairs. Deze 6,3 fte 
levert€ 652.680,40 aan personeelskosten op. Daarnaast huren we voor ongeveer€ 600.000 extra 
capaciteit bij het subsidieloket voor de uitvoering van de POP-regeling (zie onderstaande tabel). 

Jaar 2021 Aantal fte Personeels- Externe 
bud et inhuur 

4,6 fte 
0,2 fte 
1,ó fte 
6,3 fte 

€ 483.568,60 
€ 19.111,80 
€ 150.000,00 
€ 652.680.40 

€ 600.000 
€ 600.000 

1 URL: https://www.europa-nu.nl/id/vitdf1 lents8/bruto nationaal inkomen bni?ksel=n3 
Europa Nu, BNI, (20-05-2021) 
2 URL: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSUPublikationen/GrauePublikationen/EZ_Study_SingleMarket.pdf 
Bertelsmann Stiftung, (biz 29, 20-05-2021). 
Opmerking: In deze vergelijking maakt het Verenigd Koninkrijk nog wel onderdeel uit van de Europese Unie. 
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5. Acht u uw berichtgeving over de EU-subsidies (ons geld) ook onvolledig en daarmee 
misleidend? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nee. Wij hebben een persbericht en een folder over een rapport van ERAC over Europese subsidies in 
de provincie 2014-2020 verstuurd. Hierbij hebben wij u niet onvolledig of misleidend geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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