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MEMORANDUM 
 
 

 

ONDERWERP Regio Utrecht meest competitieve regio van Europa - Regional Competitiveness Index 
(RCI) 

DATUM   28-3-2023  

VOOR   Provinciale Staten 

VAN   Gedeputeerde Strijk  

BIJLAGEN   Persbericht European Committee of the Regions RCI 

 

Gisteren heeft de Europese Commissie de regio Utrecht aangewezen als meest competitieve regio van Europa. 
Dat blijkt uit de Regional Competitiveness Index (RCI), die elke drie jaar verschijnt. Onderzoekers vergeleken 234 
Europese regio’s op 68 indicatoren voor het vestigingsklimaat. In de index zijn de indicatoren opgenomen op basis 
van elf thema’s: Institutions, Macroeconomic Stability, Infrastructure, Health, Basic Education, Higher Education, 
Labour Market, Market Size, Technological Readiness, Business Sophistication en Innovation. Utrecht scoort 
onverminderd hoog op het aandeel innovatie, marktomvang en een goed opgeleide beroepsbevolking. Uit het 
onderzoek wordt verder duidelijk dat de arbeidsmarktkansen van jongeren in Utrecht ten opzichte van andere 
regio’s erg hoog zijn en dat er een zeer hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is die samenhangt met hun 
goede opleidingsniveau. 

Onze #1-ranking leverde een reactie op van minister-president Mark Rutte, die wij hebben gepubliceerd in ons 
persbericht over deze heuglijke gebeurtenis: “Een sterke economie, een goede samenwerking tussen overheden 
en bedrijfsleven en een aantrekkelijk klimaat voor innovatieve ondernemers: het is allemaal belangrijk voor de 
toekomst van Nederland én voor die van Europa. De regio Utrecht heeft laten zien hoe succesvol hun aanpak is. 
Een prachtig resultaat voor Utrecht en daarmee voor heel Nederland.” Lees meer in ons persbericht Regio Utrecht 
is Europa’s meest competitieve regio | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) of in het persbericht van de Europese 
Commissie zelf (zie bijlage). Ook is de registratie van de bekendmaking in Brussel beschikbaar: 
https://frontend.cor.smv.cloud/en/sessions/reference/eu-regional-competitiveness-index 

Gedeputeerde Staten zijn blij met de nummer 1 positie en de resultaten van dit onderzoek. Om de kracht van onze 
samenwerking in de regio te benadrukken, heb ik samen met EBU-boardlid en CEO van Arcadis, Lidewij de Haas, 
de bekendmaking in Brussel bijgewoond in aanwezigheid van Eurocommissaris Elisa Ferreira (Cohesie en 
Hervorming) en hebben wij twee korte presentaties gegeven met als thema ons regioprofiel ‘Utrecht Heart of 
Health’.  

De nummer één positie in de RCI is een onderstreping van de regionale inspanningen om bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen voor een gezond vestigingsklimaat en brede welvaart voor 
onze inwoners. De benoeming tot meest competitieve regio van Europa is ook een stimulans om de onlangs 
ingezette regiopositionering van Utrecht als Heart of Health nog verder internationaal uit te dragen. Met vijf 
Nederlandse regio’s in de top tien is Nederland als geheel te beschouwen als meest competitieve regio. 
Gezamenlijk scoren de Nederlandse regio’s hoog door stabiele verhoudingen, een relatief lage inflatie, een gezond 
financieel beleid en een belangrijke rol als Europese transportader.  

Tegelijk moeten we ons realiseren, dat het van groot belang is om ons uiterste best te blijven doen om deze positie 
ook in de toekomst te blijven behouden. De nummer één positie is natuurlijk een mooie erkenning van onze 
competitieve kracht, het is ook geen doel op zich. Competitief zijn en blijven wel. We leven in een snel 
veranderende wereld met grote maatschappelijke uitdagingen en ook forse transities in economische systemen. 
Europa wil daarbij ook competitief zijn en blijven in een groeiende wereldeconomie. Het onderzoek helpt Europese 
regio's om van elkaar te leren, de dialoog te starten en samenwerking te zoeken.  
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