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Geachte leden van PS,

Toelichtinq:
Op 25 april 2017 hebben A. Mourik-Geluk en D. Boswijk van de CDA-fractie aanvullende vragen gesteld over

het ondersteunen van familiebedrijven in de provincie Utrecht als vervolg op de antwoorden van GS (21 maart

2017) op de vragen van de CDA-fractie betreffende een mogelijke intentieverklaring voor ondersteuning van

familiebedrijven en het midden-kleinbedrijf in de provincie Utrecht. Deze aanvullende vragen worden gesteld

naar aanleiding van een nieuw ondezoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over

familiebedrijven verschenen. Reden voor de CDA-fractie om aanvullende vragen te stellen aan GS over

familiebedrijven in de provincie Utrecht (21apn\2017). Hierondertreft u onze antwoorden.

i. Kent GS het bericht 'familiebedrijven goed voor 343 miljard omzet in 2015' van 21'4-2017?

https://rmruw.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017l16/familiebedrijven-goed-voor-343-miljard-omzet-in-2015

Antwoord:
Ja.

2. Ziet GS het als een kans dat de provincie Utrecht met 31% relatief goed scoort op het aandeel van

familiebedrijven in de omzet per provincie, tenivijl de provincie Utrecht samen met de provincie Noord-

Holland over het laagste percentage vestigingen van familiebedrijven per provincie beschikt? Zo ja,

hoe omschrijft GS deze kans?

Antwoord:
Wij herkennen de waarde van familiebedrijven voor de (regionale) economie, maar maken in ons

beleid geen onderscheid tussen MKB en familiebedrijven.
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Dat er in onze provincie een relatief laag percentage familiebedrijven is, valt mogelijk te verklaren uit

de dominantie van groothandel, industrie en de informatie- en communicatiebranche. Dit zijn bij uitstek

branches waarin het aandeel familiebedrijven relatief klein is, zo blijkt uit het CBS onderzoek.

Daamaast biedt de branche Gezondheids- en welzijnszorg, een grote sector in onze provincie, relatief

weinig werknemersbanen bij familiebedr'rjven. Dit zou betekenen dat de het relatieve lage aandeel

familiebedrijven vooral een economische realiteit is en niet zozeer een kans op een groter aandeel

familiebedrijven. Uiteraard zien wij ieder familiebedrijf wel als een kans voor de regionale economie.

Dat is ook de reden waarom via de Economic Board Utrecht instrumenten beschikbaar zijn om ook

familiebedrijven (MKB) te ondersteunen indien nodig.

3. Zou GS het van toegevoegde waarde voor de regionale economie vinden indien het aantal en/of het

percentage familiebedrijven in de provincie Utrecht zou toenemen? Zo ja, waar blijkt dit uit in het beleid

van de provincie Utrecht?

Antwoord:
Wij stimuleren en ondersteunen het MKB, waaronder familiebedrijven, omdat zij van waarde zijn voor

onze regionale economie. Als de aantallen toenemen, levert dat een toegevoegde waarde op. Ons

beleid vooziet niet specifiek in de bevordering van het aantal familiebedrijven.

4. ls GS bereid specifiek beleid te ontwikkelen voor familiebedrijven door ondersteuning te bieden bij

(her)inrichting van de bestuursstructuur en bij bedrijfsopvolging? Zo ja, op welke manier gaat GS dit

aanpakken?

Antwoord:
Net als andere MKB-bedrijven leveren familiebedrijven een aandeel aan onze economie.

Ondersteuning van het MKB is onderdeel van de instrumenten die de EBU aanbiedt. Voor advisering

over (her}nrichting van de bestuursstructuur en bij bedrijfsopvolging kunnen familiebedrijven terecht bij

verschillende kanalen, van eigen accountant tot KvK.

5. ls GS bereid om in contract te treden met de provincie Overijssel en Gelderland om meer informatie op

te doen over de mogelijkheden van het specifiek stimuleren van familiebedrijven door de provincie? Zo

ja, is GS bereid de resultaten te delen met Provinciale Staten?

Antwoord:
Wij zijn op hoofdlijnen bekend met de aanpak en het beleid van andere provincies. Aangezien wij zelf

als provincie geen specifiek beleid nastreven, lijkt het ons niet zinvol om daar over in contact te treden

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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