
             
 
Motie Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap M05A AANVAARD 
  
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 3-3-2021, aan de 
orde hebbende het Statenvoorstel Economische Visie 2020 - 2027 
 
Constaterende dat: 
 

• De Provincie Utrecht in zijn Economische Visie inzet op brede welvaart als 
fundament voor zijn economisch beleid; 

• Brede Welvaart inhoudt dat economisch beleid ook rekening houdt met de 
impact van economische ontwikkeling op klimaat, biodiversiteit, gezonde 
leefomgeving, en inkomen voor inwoners; 
Overwegende dat: 

 
• Dit een fundamentele beleidswijziging is, waarbij de provincie een duurzame, 

gezonde economie nastreeft; 
• Een andere koers ook vraagt om een andere denkwijze, waarbij 

neveneffecten, niet langer ge-externaliseerd worden in economisch beleid, en 
dat coöperaties een bedrijfsvorm zijn die passen bij brede welvaart; 

• Coöperaties en andere bedrijfsvormen waarbij werknemers mede-eigenaar 
kunnen zijn van het bedrijf waar zij bij werken, vaak goede resultaten geven 
op brede welvaart, bv op het gebied van overlevingskansen als start-up (29% 
hoger), schokbestendigheid (minder geneigd tot off-shoring), duurzaamheid, 
en welvaartsverdeling (kleiner inkomensverschil tussen CEO en gewone 
werknemer) 

• Ook ondernemers met een migratie-achtergrond gebaat kunnen zijn bij een 
andere bedrijfsvorm, zoals een coöperatie, en dat dit in lijn is met de sociale 
agenda van de Provincie Utrecht.  
Verzoekt het college: 

 
• Te onderzoeken hoe de Provincie Utrecht bedrijfsvormen waarbij werknemers 

mede-eigenaar zijn van hun bedrijven, zoals bv cooperaties, onder de 
aandacht kan brengen bij bestaande maar vooral startende bedrijven. Hierbij 
kan gedacht worden aan bv een “Coop incubator” (zoals al bestaat in New 
York, Canada, en elders), of het actief adviseren van de ROM over deze 
vormen bij hun business-development activiteiten 

• Bij dit onderzoek de afweging te maken of deze expertise het beste bij de 
ROM of het provinciehuis opgebouwd kan worden. 

• Hierbij een inschatting maken welk budget er nodig is om deze expertise in 
huis te halen. 

• De resultaten hiervan en mogelijke beleidsopties voor te leggen aan de 
Provinciale Staten in de 2e helft van 2021 

 
. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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