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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. OPENING  
De voorzitter opent deze commissievergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aan de orde is het sta-
tenvoorstel economische visie 2020-2027. 
De voorzitter deelt mede dat er in de juni ronde van deze commissie ruimte is voor een algemeen deel om 
verslagen vast te stellen en de termijnagenda te behandelen. Zij kondigt aan dat er in die vergadering ook 
een statenvoorstel zal worden behandeld over het provinciaal steunpakket Corona. 
 
2. RONDVRAAG 
De heer Dinklo deelt mede dat FvD twee vragen heeft gesteld over de effecten van de Corona crisis, waar-
over vandaag het alarmerende bericht kwam dat het aantal werklozen veel harder oploopt dan gedacht. In 
de vorige vergadering heeft de gedeputeerde Strijk op vragen van FvD laten weten dat bepaalde provinciale 
beleidsonderwerpen niet meer doorgingen, maar PS waren daar toen niet actief over geïnformeerd. FvD 
vindt dat wel noodzakelijk. Daarom vraagt hij de gedeputeerde om een update van alle plannen die in de 
begroting 2020 staan, waarvan duidelijk is dat ze nu al niet door kunnen gaan of anders zullen worden 
vanwege de Corona crisis. 
De tweede vraag van FvD heeft betrekking op de kadernota. Gedeputeerde Strijk gaf aan dat de kadernota 
door actualiteit zal zijn achterhaald, zodra de inkt droog is, gezien de onzekerheden van dit moment. FvD 
vraagt zich dan ook af waarom er een kadernota gemaakt moet worden. Zijn fractie is tevreden met een 
kaderbrief of een globale inschatting van cijfers waar het naar toe gaat. Dan hoeven PS en ambtenaren hun 
tijd niet te steken in een nota, waarvan nu al duidelijk is dat de inhoud daarvan na de zomer totaal anders 
wordt. 
 
Gedeputeerde Strijk memoreert dat FvD tijdens de bespreking van de tweede Coronabrief een vraag stelde 
over de actieve informatie vanuit GS richting PS, wanneer bepaald beleid niet zou doorgaan. Tijdens die 
vergadering bleek dat de pilot OV voor mensen met een lager inkomen werd gefaseerd, gelet op de ondui-
delijke situatie in het OV en op het feit dat er minder reizigersstromen waren. Dat was niet actief in de 
stukken aan PS gemeld, wel in die vergadering. Dit is het enige voorbeeld dat hij kent. PS mogen ervan 
uitgaan dat GS actief zullen melden wanneer bepaald beleid wordt stopgezet. Gisteren hebben PS Corona-
brief 3 ontvangen. Navraag leerde hem dat er geen ander provinciaal beleid is stopgezet, anders had hij dat 
in die brief gezet. Bij de zomernota zal wel op de complexiteit van dit geheel worden gewezen: dat activi-
teiten, die in gang zijn gezet, misschien gaan vertragen maar van stopzetting is geen sprake. 
Eerder heeft hij op vragen van FvD aangegeven dat GS volgende week een kadernota aan PS willen voor-
leggen, echter, dat wordt een tussenvorm tussen een kadernota en een kaderbrief. PS krijgen volgende 
week een actuele stand van de uitdagingen die er richting 2021 en verder zijn, maar ook wordt daarin een 
groot aantal onzekerheden benoemd waardoor er geen compleet sluitend beeld kan worden neergelegd. 
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Wel zullen er uitgangspunten aan PS worden voorgelegd voor de uitwerking richting de begroting. GS vin-
den het nog steeds waardevol dat PS in juni en juli in gesprek gaan met GS en met elkaar over de belangrijke 
uitgangspunten voor de nieuwe begroting: dat alles komt in een kaderbrief tot uitdrukking. De provincie 
heeft te maken met afspraken met het rijk en met een risico-inventarisatie die ertoe zullen leiden dat er in 
september/oktober 2020 nieuwe besluiten moeten worden genomen. PS zullen een “zware kaderbrief” 
ontvangen met veel informatie, in de wetenschap dat er daarna nog nieuwe informatie zal komen. GS willen 
de uitgangspunten graag met PS bespreken ter voorbereiding van de begroting.   
 
De heer Dinklo werkt al enige tijd samen met gedeputeerde Strijk en weet dat laatstgenoemde zijn uiterste 
best doet om dat, wat hij vertelt, ook waar te maken. Hij is blij dat PS actief worden geïnformeerd wanneer 
beleid niet doorgaat of wordt gewijzigd.  
Hij begrijpt nu van de gedeputeerde dat er een kaderbrief in plaats van een kadernota wordt uitgebracht. 
Hij is tevreden nu er meer besef lijkt te zijn dat wijzigingen zo snel gaan, dat de inhoud van de kadernota 
snel achterhaald zal zijn in de maanden september/oktober. Hij begrijpt dat er nu een kaderbrief met on-
zekerheden omgeven zal uitkomen. Hij is tevreden over de antwoorden van de gedeputeerde.  
 
3. STATENVOORSTEL ECONOMISCHE VISIE 2020-2027 
De voorzitter memoreert dat de vragen van de fracties in eerste termijn schriftelijk zijn ingediend. De ge-
deputeerde zal daar vandaag op reageren.   
 
Gedeputeerde Strijk zal de vragen geclusterd per thema behandelen. Het gaat om de volgende thema’s: 

1. De samenhang met andere beleidsvelden 
2. Corona, moet men doorgaan met deze economische visie 
3. Doelenboomindicatoren 
4. De rol die de provincie heeft 
5. Vragen over leven lang leren, teveel aandacht voor hoog opgeleiden en te weinig aandacht voor 

praktisch opgeleiden 
6. Verantwoordelijkheid van ondernemers, wordt dat niet teveel overgenomen op bepaalde punten 
7. Internationaal, Utrecht is geen eiland 
8. Hoe is het proces geweest bij de tot standkoming van deze economische visie. Hoe zijn partijen 

daarbij betrokken? 
 
1. Samenhang met andere beleidsvelden 
Eén van de ambtenaren las alle vragen en zei: “economie lijkt wel een 1000 dingen doekje”. Ook hem be-
kruipt wel eens het gevoel dat economisch beleid door PS zeer breed geïnterpreteerd wordt, misschien wel 
te breed. GS zijn van mening dat economisch beleid moet bijdragen aan maatschappelijke doelen van de 
provincie, echter, de omdraaiing geldt niet. Het is niet zo dat maatschappelijke doelen bereikt moeten wor-
den door economie. Er is veel meer beleid dat gericht is op maatschappelijke doelen, zoals cultuur, bereik-
baarheid, de sociale agenda en het landelijk gebied. Datzelfde geldt voor brede welvaart. Economische 
groei is geen doel op zichzelf maar moet bijdragen aan de brede welvaart, echter, brede welvaart behoeft 
niet te worden bereikt door economisch beleid. Luchtkwaliteit is geen economisch beleid maar het econo-
misch beleid heeft wel effect op de luchtkwaliteit. Groei en duurzaamheid gaan in de optiek van GS samen. 
Groei levert investeringsruimte voor duurzaamheid. Ruimtelijk beleid en landschapsbeleid, mobiliteit en 
inkoopbeleid hebben linken met het economisch beleid maar het zijn zelfstandige beleidsvelden, dit als 
reactie op vragen van D66 en de VVD. Economie moet verbinding zoeken met de andere beleidsterreinen 
maar is geen 1000 dingen doekje. 
 
2. Corona 
De VVD heeft hier vragen over gesteld maar vragen leven ook bij meerdere fracties. De vraag is waarom GS 
op dit moment een economische visie voorstellen. Zou dat niet beter op een later moment kunnen wanneer 
de effecten van Corona beter kunnen worden overzien? In januari kreeg gedeputeerde Strijk tabellen over 
de krapte op de arbeidsmarkt onder ogen, terwijl er nu sprake is van een oplopende werkloosheid. Toch 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/20-mei/09:00
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stellen GS dat er een robuuste visie voorligt. De visie voorafgaand aan het Corona tijdperk, had betrekking 
op de fundamentele veranderingen in de samenleving door innovaties, nieuwe technieken die onze manier 
van consumeren en onze manier van produceren veranderen, maar ook op de grenzen van de wereld waar 
we in leven. Grondstoffen raken op en natuur loopt tegen grenzen aan. De conclusie was toen ook al dat 
de manier, waarop de economie moet worden ingericht, moest veranderen. Dat stond al en dat uitte zich 
bv. in de transitie naar circulaire economie, de intensivering van de bedrijventerreinen en het meenemen 
van ruimtelijke en sociale effecten van het meer online winkelen. Dat betekent dat mensen zich moeten 
aanpassen en meegaan met de noodzakelijke veranderingen van techniek, de natuur en de wereld die gren-
zen stelt. Onlangs hoorde hij naast koopkracht het begrip “kanskracht”. Dat vindt hij een mooi begrip. Zijn 
wij in staat ons aan te passen? De economische visie gaat daar op in. De 1e beleidsdoelstelling is bedrijven 
en werknemers toe te rusten op de toekomst. Corona versterkt de noodzaak tot aanpassing en de provincie 
wil dat ondersteunen, samen met kennisinstellingen en ondernemers. Veranderingen kunnen door innova-
tie en nieuwe producten, diensten en processen plaatsvinden (beleidsdoel 3). De provincie wil niet blijven 
groeien op de manier zoals dat de laatste 50 jaar is gedaan, door steeds een stuk natuur te pakken. Er is 
sprake van een belangenafweging van vele ruimtevragers (zie beleidsdoel 4). De visie was al gericht op 
adaptie en aanpassing aan een veranderende inrichting en Corona versterkt die behoefte. Dat komt ook 
terug in de derde Coronabrief, nl. zoals de regeling voor het ondersteunen van innovatieve bedrijven (het 
verstrekken van leningen via de ROM) en de voucherregeling voor het MKB. Er komt een individuele vou-
cherregeling voor opleiding en scholing gericht op de technische sector.  
Dat alles past in de beleidsdoelen. Het huidige Coronabeleid past in het streven om het bedrijfsleven, de 
medewerkers en de inwoners van Utrecht voor te bereiden op de snel veranderende toekomst en de pro-
vincie wil dat ondersteunen. Om die reden vindt gedeputeerde Strijk de economische visie robuust. De 
hoofdlijn is dat de provincie samen met anderen innovatief wil zijn en medewerkers en bedrijven met die 
verandering wil helpen. 
 
3. Indicatoren doelenboom 
In juni gaat de commissie BEM zich beraden over de doelenboom en in september over de indicatoren. 
Gedeputeerde Strijk stelt voor de discussie op dat moment te voeren. De keuze is gemaakt de doelen zo 
kort mogelijk te formuleren maar bij elk programma wordt uitgebreider toegelicht wat met die korte for-
mulering wordt aangegeven. De paragraaf over indicatoren geeft een eerste inzicht en inkijk in de set van 
indicatoren die GS zich kunnen voorstellen. In september zal tijdens de jaarlijkse P&C stukken worden ge-
sproken over de indicatoren die meetbaar worden gemaakt. 
 
4.  De rol van de provincie 
D66 vroeg of de provincie zich vooral richt op stimuleren en participeren, en minder op reguleren en reali-
seren. Dat is correct: dat hangt samen met de positie van de provincie als middenbestuur. Het rijk heeft 
regulerende instrumenten terwijl de provincie als middenbestuur zich richt op het bij elkaar brengen van 
partijen, het verbinden en het zoeken naar een gezamenlijke koers en dat wordt zichtbaar in stimuleren en 
participeren. De provincie heeft beperkte juridische ruimte. Waar zich dat voordoet, zit dat in het 4e be-
leidsdoel, het ruimtelijk beleid. Daar kan de provincie met regulering aan de slag.  
D66 en GroenLinks hadden vragen over circulaire economie. De huidige fase is er één vooral van bewust-
wording. De provincie wil de goede voorbeelden oppakken, daarmee inspireren en aan ondernemers laten 
zien dat het onderwerp speelt en dat ze ermee aan de slag moeten. Het transitieproces komt mogelijk in 
een fase van meer regulering en die regulerende rol doet zich ook voor bij het bedrijventerreinbeleid. Dat 
wordt meegenomen in de regionale programmeringsgesprekken. 
 
5. Leven lang leren, praktisch opgeleiden 
Het CDA vroeg om meer duiding van de human capital agenda. De economie is in transitie. Beleidsdoel 1 is 
of medewerkers van bedrijven klaar zijn voor de nieuwe competenties die van hen gevraagd worden. De 
techniek gaat maar door, dit onder verwijzing naar de digitale ontwikkelingen. Die gaan steeds sneller en 
vragen tijdens een loopbaan steeds opnieuw scholing en training, dus een leven lang leren is een belangrijk 
uitgangspunt. Voorts signaleert hij verdwijnende sectoren en vragende sectoren. Het ziet ernaar uit dat 
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werkgelegenheid in de financiële dienstverlening in brede zin zal gaan transformeren en wellicht gaat ver-
dwijnen. Dat betekent dat mensen, die in die branches werkzaam zijn, op termijn naar ander werk moeten 
uitkijken. Er zijn ook vragende sectoren waar grote tekorten zijn, bv. het onderwijs, zorg, de techniek. Met 
het oog op de energietransitie komt er op dat vlak nog een hele grote vraag aan. 
Hij gaat ervan uit dat grote bedrijven een strategische planning zullen maken voor hun medewerkers, bv. 
hoeveel medewerkers zij in de komende periode nodig hebben, en dat vergezeld van een agenda en een 
ontwikkelprogramma. Voor kleinere bedrijven is dat ingewikkeld. De provincie wil zelf zo’n soort agenda 
maken: waar zijn er over 5 jaar medewerkers nodig, waar zijn er over 10 jaar medewerkers nodig en welke 
opleidingen moeten er dan zijn? Het onderwijssysteem is nu nog veelal ingericht voor het opleiden van 
mensen tot 18 of 24 jaar terwijl het in de toekomst moet gaan om het blijvend opleiden van mensen van 
40, 50 jaar die nog aan het werk zijn maar naar een andere sector overstappen. Een voorbeeld daarvan is: 
van RABO naar PABO. Dat verstaat hij onder de human capital agenda. 
Op vragen van de PvdA en de SGP benadrukt hij dat in deze economische visie veel meer aandacht wordt 
besteed aan de kanskracht van alle mensen, dus ook van de praktisch opgeleiden. Alle mensen moeten mee 
in de verandering, en met de competenties die van hen gevraagd worden. Hij vindt dat dit voldoende in de 
tekst tot uitdrukking komt. De regiodeal maakindustrie is daar een voorbeeld van. 
Praktisch geschoolden, of mensen die in het verleden minder opleiding hebben genoten, worden meege-
nomen in de competenties die in de toekomst ook van hen worden gevraagd.  
GroenLinks benadrukte dat in de innovatie de stap naar de nieuwe economie belangrijk is. Spreker herkent 
dat en om die reden wordt ook op innovatie ingezet, ook op circulaire economie. Het CDA vindt het belang-
rijk dat iedereen  mee kan in die transitie en dat het brede MKB ondersteund wordt in die verandering. Dat 
komt terug in beleidsdoel 1. Het kan gaan om ondersteuning bij handel, circulariteit of opvolgingsvragen 
die bij familiebedrijven spelen. 
 
6.  Verantwoordelijkheid van ondernemers 
FvD vroeg naar de positie van ondernemers in het kader van digitale werkplaatsen, de algemene onder-
steuning en de implementatie van innovaties. Spreker heeft veel respect voor ondernemers die met lef en 
durf zaken aanpakken. Zij pakken verantwoordelijkheid en dragen bij aan de samenleving. Hij zou daar nooit 
in willen treden; dat kan een overheid ook niet. Wel mag een overheid, daar waar ondernemerschap leidt 
tot maatschappelijke kosten, een helpende hand bieden in het ordenen van het proces. Wel zullen daarin 
keuzes worden gemaakt. Richting D66 stelt hij dat de provincie nooit zal voorschrijven aan een ondernemer 
welke activiteit hij moet verrichten. Dat is de een ondernemer zelf. 
De provincie heeft bij de ROM gefocust op een aantal sectoren, die bijdragen aan maatschappelijke doelen 
en de brede welvaart. 
 
7. Internationale handel 
FvD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hadden vragen over het internationaliseringsbeleid. Met PS zal apart 
over China worden gesproken, daar gaat hij nu niet op in. De vraag is of er een verschuiving komt door de 
corona recessie/depressie: Komen bepaalde productiebedrijven terug, die nu nog in het buitenland geves-
tigd is en waar nu het nadeel van blijkt, productieprocessen die vastlopen e.d. Hij verwacht dat onderne-
mers op dat vlak zeker initiatieven zullen gaan nemen. De provincie zal dat monitoren en dat kan in de 
komende jaren tot een andere focus leiden. Vooralsnog denkt hij dat de gekozen focus goed is. Jaarlijks 
wordt vastgesteld waar de activiteiten zich bevinden. Hij heeft nog geen reden om dit aan te passen maar 
een jaarlijkse monitoring is goed en zal terugkomen bij de begroting en de prioritering van de internationale 
agenda. Het is een bescheiden regio maar wel de derde competitiefste regio van Europa. Meer zichtbaar 
moet worden gemaakt hoe goed en succesvol zaken in de provincie Utrecht verlopen. Dat kan een aanjager 
zijn voor bedrijven om zich in Utrecht te vestigen, te investeren en de goede voorbeelden verder te bren-
gen.  Het profiel, de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de regio Utrecht moeten meer worden bena-
drukt.  
 
8. Inspraak, participatieproces rond de totstandkoming van de economische visie.  
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In 2018 hebben PS de ruimtelijke economische strategie Utrecht vastgesteld met bouwstenen voor de pro-
vinciale omgevingsvisie die in ontwikkeling is, maar nog niet is vastgesteld. Het ruimtelijk beleid krijgt zijn 
weerslag in beleidsdoel 4. In het afgelopen jaar is er met ca. 300 verschillende partners aan de REA gewerkt, 
de regionale economische agenda, die in gemeenteraden en gemeentebesturen is besproken. De REA geeft 
richting aan het innovatiebeleid, de arbeidsmarktagenda (beleidsdoel 1) en aan de focus op gezond stede-
lijk leven (beleidsdoel 3). Er waren al veel gesprekken gaande en deze krijgen hun weerslag in deze visie. 
Het MKB beleid 2018 vindt zijn weerslag in deze visie. De aangenomen motie ‘Utrecht is geen eiland’ pro-
beert daar invulling aan te geven in deze visie. De visie is ook getoetst bij VNO NCW en het MKB. De vraag 
was vervolgens of dit heel uitgebreid naar de partners moet worden teruggelegd. Er zijn met zeer vele 
partijen erg veel overleggen gevoerd, op allerlei momenten. Mogelijk dat partijen niet op weer een visie 
zitten te wachten maar liever hebben dat men actiegericht aan de slag kan gaan. De provincie denkt op 
basis van alle gevoerde gesprekken voldoende input te hebben om deze visie neer te leggen en aan de slag 
te gaan.  
Is in de ordening de REA hoger dan de economische visie? Dat is niet zo maar het is wel een belangrijk 
inspiratiedocument geweest voor de provinciale visie. Hij deelt de mening van de ChristenUnie dat GS eerst 
met PS in gesprek moeten gaan wanneer de REA over enkele jaren wordt vernieuwd. Hij begrijpt de kritiek 
op dat punt. Daarmee wordt de vinger op de zere plek gelegd. Hij zegt toe dat PS beter betrokken zullen 
worden bij de REA.  
Als de provincie aan tafel zit met eigen wensen en ambities terwijl andere partijen (kennisinstellingen, on-
derwijsinstellingen, ondernemers, gemeenten, maatschappelijke instellingen) daar niet in meegaan, dan 
hoopt hij dat die reflectie invloed heeft op het denken van de provincie. De provincie kan het niet alleen, 
dat vraagt samenwerking. Hij heeft in het plaatje getracht de samenhang te schetsen. Mocht dat uitstralen 
dat het één dominanter is dan het ander, dan werkt het plaatje niet goed.    
GroenLinks miste bij de EBU de kennis- en onderwijsinstellingen maar spreker geeft aan dat die daar na-
drukkelijk bij horen. De grote kennis- en onderwijsinstellingen zijn voor de EBU zelfs cruciaal. De human 
capital agenda, waar het onderwijs voor leven lang leren moet worden aangepast, kan alleen maar slagen 
wanneer MBO instellingen, hogescholen en de universiteit in het onderwijsprogramma meedenken. 
De VVD vroeg in hoeverre gemeenten betrokken zijn geweest. Dat is gebeurd bij projecten als de RESU en 
de REA: gemeenten zijn steeds vertegenwoordigd in de jaarlijkse regionale programmeringsgesprekken. De 
provincie haalt daarmee input op en dat krijgt hier zijn weerslag. 
 
De voorzitter geeft de commissie gelegenheid voor vragen en opmerkingen in tweede termijn.  
  
De heer Dercksen vindt de economische visie beslist niet geschikt voor een digitale bespreking. Een dergelijk 
document vraagt om elkaar de nieren te proeven en om interrupties maar digitaal lukt dat niet. Dit docu-
ment zal de wereld niet direct veranderen en heeft niet de hoogste urgentie. De gedeputeerde noemde 
zojuist wie hieraan hebben meegewerkt. Hij constateert dat gemeenten en ondernemers uit de Westelijke 
regio niet zijn geconsulteerd. Hij vindt dat fout. Aangezien dit stuk niet urgent is, stelt hij voor eerst nog een 
ronde te maken langs gemeenten, ondernemers en andere maatschappelijke partners om ze de gelegen-
heid te bieden hun visie te geven. De gedeputeerde sprak over grondstoffen die op raken. Hij doelt dan 
waarschijnlijk op kwarts, lithium, kobalt en andere zeldzame metalen, die voor de energietransitie worden 
gebruikt. Hij hoorde zojuist ook dat de natuur aan zijn grenzen komt. Niemand kan nog meer zeggen dat 
biomassa een doel dient. Wanneer er straks honderden biomassacentrales staan, dan zullen alle bomen 
over enkele jaren allemaal wel gekapt zijn. Hij hoopt dat er in dat dossier ruimte is voor meer realiteitszin. 
De gedeputeerde gaf aan dat er op verschillende plekken wordt nagedacht of er dichter bij huis kan worden 
geproduceerd, dit als gevolg van de Corona crisis. De PVV is daarvan een voorstander, zeker als het om 
vitale zaken gaat. Is de provincie bereid daar ruimte, misschien wel letterlijk, te bieden, immers, productie-
capaciteit moet wel ergens een plek vinden. Wellicht kan dat een plek in deze economische visie krijgen.  
 
De heer V.d. Dikkenberg vindt dit een duidelijk stuk. Daarin komt naar voren dat er voor de top van de 
economie een mooi passende economische strategie ligt. Zo gaat het om vernieuwing en innovatie maar 
daaronder liggen wat de SGP betreft wel wat zorgpunten. De SGP is geschrokken van de internationale 



6 
 

campagne. Vaak wordt gesteld dat, als resultaat van het provinciale beleid, er 19 bedrijven in de provincie 
Utrecht zijn gevestigd. Wat betekenen die bedrijven voor de Utrechtse economie en voor de provinciale 
doelen, bv. het tegengaan van werkloosheid en de arbeidsparticipatiebevordering? Slechts 6 ondernemers 
hebben een eigen pand: 9 bedrijven gebruiken expats en onbekend is wat het effect is op werkloosheid of 
de bijdrage aan de Utrechtse economie. De focus van die internationale bedrijven ligt met name op HBO of 
op hoger opgeleid; dat is precies de groep die het zich kan veroorloven te gaan pendelen tussen Utrecht en 
Amsterdam en dus bijdraagt aan de verkeersproblematiek. De provincie probeert met UNed campagnes de 
pendel te verminderen maar trekt aan de andere kant, met de internationale campagne, groepen aan. Dit 
vraagt volgens de SGP om bezinning, te meer daar de praktisch opgeleiden groepen zich veel lokaler bewe-
gen en minder bijdragen aan de overlast rondom Utrecht.  
Wat betreft de maakindustrie, gaf de gedeputeerde aan dat dit in het stuk een duidelijke plek heeft, echter, 
de SGP ziet dat minder duidelijk. Het blijft nu erg bij de bedrijven of zij acties ondernemen om de productie 
naar Utrecht terug te halen. De SGP wil graag meer benadrukken dat daarvoor randvoorwaarden moeten 
worden gecreëerd. Zoals de PVV al aangaf, is het belangrijk dat vitale producten weer in eigen huis kunnen 
worden gemaakt. Spreker pleit voor een meer actieve rol in het aantrekken van de maakindustrie om zo bij 
te dragen aan de maatschappelijke doelstellingen van arbeidsparticipatie: van een baan naar een baan is 
beter dan van niks naar een hooggeschoolde HBO baan die door de provincie gecreëerd is. De SGP pleit 
ervoor dat de basis niet wordt vergeten en dat moet in het plan meer nadruk krijgen.   
Wat de SGP betreft kan er in PS een digitaal debat over dit statenvoorstel worden gevoerd, hoewel hij 
voorkeur heeft voor een fysieke vergadering.  
 
De heer Eggermont laat weten dat deze economische visie geen antwoord geeft op de bedreigingen en de 
zwakke punten in de provincie Utrecht die in deze visie wel worden benoemd. De gedeputeerde is daar in 
het geheel niet op ingegaan. De SP verwijst in dit verband naar de doorgeslagen flexibilisering van de ar-
beidsmarkt in relatie tot de kans op her-, bij of nascholing. De SP vindt het weinig zinvol om alleen maar 
met onderwijsinstellingen te spreken over leven lang leren, gelet op de verantwoordelijkheid van werkge-
vers. Dat laatste moet één van de kernpunten van beleid worden. Voorts noemt hij de overdreven macht 
van het vastgoedkapitaal in de Utrechtse economie waarmee een groot deel van de mensen die hier zouden 
kunnen wonen en werken wordt weggedrukt. De SP vindt het noodzakelijk dat deel van het kapitaal duide-
lijker aan te pakken om het anderen mogelijk te maken weer in het Utrechtse te kunnen verblijven. Hij 
vraagt de gedeputeerde op dit punt om een reactie.  
Wat betreft de statenbehandeling van deze visie, is het nu prematuur deze  vast te stellen. Besluitvorming 
heeft geen haast, dus vaststelling in een digitale vergadering is niet nodig.  
 
De heer Dercksen vraagt wat de heer Eggermont bedoelt met vastgoedkapitaal dat anders moet worden 
ingezet. Heeft hij daar zelf ideeën voor? 
De heer Eggermont laat weten dat de SP pleit voor een zeer sterke regulering van de woningbouw zodat er 
daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.  
 
Mevrouw Hoek laat weten dat het enthousiasme en de positieve insteek van de gedeputeerde haar raken. 
Zij wil de visie als een soort kapstok zien. 50PLUS wil niet ingaan op alle snelle veranderingen of op de 
recessie waar men later wellicht mee geconfronteerd wordt. Haar fractie wil anticiperen en kijken wat er 
kan worden gedaan, voordat de veranderingen vorm gaan krijgen.  
Zij sluit zich aan bij de inbreng van andere fracties. Spreekster verwijst voorts naar de brief van het platform 
Bedrijven Utrecht West waarin staat dat er nauwelijks een inspraaktraject is geweest en dat dit platform 
op geen enkele manier betrokken is geweest bij de tot standkoming van dit belangrijke beleidsstuk.  
Voorts liet het platform weten dat een spoedbehandeling van dit doument nergens uit blijkt.  
De economische visie sluit naadloos aan op de provinciale omgevingsvisie. Wat haar betreft kan de behan-
deling van deze nota worden uitgesteld, op een zodanige wijze dat de beoogde inspraak en participatie 
gestalte kan krijgen met de beoogde samenhang met o.a. de omgevingsvisie. 50PLUS staat daar volledig 
achter. 50PLUS heeft het participatieproces hoog in het vaandel. 
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De heer Kocken noemt de economische visie op hoofdlijnen herkenbaar voor de VVD. In de agenda werd 
aangekondigd dat het om een beleidsplan zou gaan, maar helder is geworden dat het daadwerkelijk om 
een visie gaat. Dat is winst. De visie vraagt wel om een goed proces met de samenleving. Ook de VVD is 
voorstander van uitstel van behandeling waardoor er gelegenheid ontstaat voor een ronde langs onderne-
mers en gemeenten. Dat levert altijd weer nieuwe inzichten op. Gezien alles wat er nu met de economische 
crisis staat te gebeuren, is het goed dat samenspel steviger neer te zetten. Ook de VVD heeft voorkeur voor 
een fysiek debat over de economische visie. 
Gedeputeerde Strijk noemde de economie geen 1000 dingen doekje. Dat spreekt de VVD aan. Economie 
wordt voor een belangrijk deel gedreven door ondernemers en zij moeten daarvoor vrijheid en verantwoor-
delijkheid krijgen. In de visie wordt ingegaan op de criteria voor uitbreiding van bedrijventerreinen, o.a. de 
maatschappelijke opgaven. De VVD kan zich daarin in theorie wel herkennen, maar gezien het nieuws van 
de laatste maanden, stelt de VVD dat het hebben van een baan ook een maatschappelijke opgave is, ook 
als dat niet helemaal past bij het beleid. 
 
De heer Van Oort begrijpt dat de VVD de participatieronde van belang vindt, ook met het oog op wat er nu 
rond de Corona crisis gebeurt. Hij vraagt in hoeverre de VVD van oordeel is dat de Corona crisis leidend zou 
moeten zijn bij het hebben van een economische visie.  
 
De heer Kocken doelde inderdaad op de Corona crisis en op de economische krimp die is aangekondigd en 
die in de werkloosheidscijfers zichtbaar wordt. 
Een economische visie is goed omdat daarmee een stip aan de horizon kan worden gezet. Echter, wanneer 
zich voor de voeten een ravijn aftekent, is het niet slim om alleen maar oog te hebben voor die stip aan de 
horizon. De VVD stelt voor nu oog te hebben voor de zorgen die er op dit moment zijn. Het is niet goed een 
document vast te stellen dat door de buitenwacht niet herkend wordt. Die herkenning kan door een parti-
cipatieproces tot stand komen en dat draagt bij aan het ontstaan van draagvlak voor maatregelen. Het is 
zaak dat die kans nu wordt gepakt. 
 
De heer Bart begrijpt dat de VVD zich wel herkent in het vraagstuk dat er keuzes worden gemaakt op basis 
van maatschappelijke opgaven. Hij vraagt of de heer Kocken de visie op de vergroening van de industrie 
heeft gelezen, die VVD minister Wiebes onlangs heeft gepresenteerd. Het gaat om 38 pagina’s met een 
fantastische visie op de vergroening van industrie. Daarin wordt gesteld dat er, ondanks de Corona crisis, 
moet worden gestart met de vergroening van de industrie, om daarmee een duurzaam verdienvermogen 
tot stand te brengen voor de toekomst. Juist nu moet er gekozen worden voor vergroening, omdat dat later 
banen oplevert die hard nodig zijn. Waarom wijkt het standpunt van de VVD fractie in deze PS enigszins af 
van het landelijk beleid ter zake? 
 
De heer Kocken antwoordt dat de VVD geen beleidsnota’s van het rijk nodig heeft. In gesprekken met on-
dernemers uit de regio hoort de VVD dat de verduurzaming van de industrie al is ingezet. Ondernemers 
denken na over de vraag hoe zij zuiniger kunnen produceren om winst te kunnen maken, en daar gaat het 
bij ondernemers om. Het maakt niet uit of het om grote ondernemingen gaat of om het MKB. Hij memo-
reert dat er in het bedrijf van zijn vader niets werd weggegooid, omdat het altijd wel weer kon worden 
hergebruikt, en dat was lang voordat de term “circulair” zijn intrede deed. De VVD wil ondernemers daarbij 
helpen en in het beleid van de provincie moet daarvoor ruimte worden geboden.  
Banen zijn een maatschappelijke opgave. Wel is er een vraag over de werklocaties aan de Westzijde van de 
provincie. GS waren eerst terughoudender dan nu in de beantwoording van vragen naar voren komt. Hij 
vraagt dienaangaande om meer duidelijkheid.  
De VVD is evenals andere fracties van mening dat er meer ruimte moet worden geboden aan de maakin-
dustrie. De vraag is voorts hoe het eigen beleid, verwoord in deze visie, later de bestrijding van de Corona 
crisis in de weg kan staan. 
In het kader van de arbeidsmarkt, moet er ook ruimte zijn voor bedrijvigheid en dat heeft ook betrekking 
op logistiek. 
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Utrecht is geen eiland. Inderdaad gaat het hier om motie 5. In de beantwoording wordt aangegeven dat er 
al het nodige wordt gedaan maar dat ziet de VVD niet terug in deze visie. GS willen selectiever zijn in het 
toestaan van bedrijvigheid, terwijl er wel ruimte moet zijn voor vestiging van maakindustrie. Dat vraagt dan 
wel om samenwerking met andere regio’s. 
 
De heer Boswijk deelt mede dat ook het CDA zich heeft afgevraagd of het verstandig is om in deze tijd een 
economische visie vast te stellen. Hoewel deze visie voor een groot deel voorafgaand aan de Coronacrisis 
is geschreven, blijven de doelen voor een groot deel gelijk, hoewel doelen sneller moeten worden gereali-
seerd. Het CDA vindt het belangrijk nu door te pakken. Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van de SGP over 
het belang van lokale maakindustrie, afgezet tegenover internationalisering. Internationale bedrijven dra-
gen zeker bij aan de economie maar behoeven niet buitenproportioneel meer aandacht te krijgen dan de 
lokale maakindustrie.  
Voorts vraagt hij naar de reactie van de gedeputeerde op de brief van het PBUW, dit werd ook al door 
mevrouw Hoek aangekaart. De participatie van ondernemersverenigingen verliep in het verleden altijd au-
tomatisch goed. Zijn fractie is dan ook verbaasd over deze brief. Wat is het gevolg wanneer deze visie in juli 
wordt vastgesteld? Dan kunnen de bedrijven alsnog om een reactie worden gevraagd hoewel hij daarvan 
geen grote inhoudelijke veranderingen verwacht. Voor het proces en het signaal is een dergelijke ronde wel 
belangrijk. De afhandeling van deze visie kan wat het CDA betreft digitaal gebeuren. 
Niet alle schriftelijke vragen van het CDA zijn beantwoord. In het voorwoord wordt een vraag gesteld: Ont-
staat er op lange termijn de tendens dat producten dichter bij huis worden gemaakt omdat men zo minder 
afhankelijk wordt van economieën? Het CDA wil die vraag met ja beantwoorden, zeker als het om vitale 
producten gaat. Hij sluit zich in die zin aan bij de opmerking van de PVV. Het CDA vroeg “Vindt er op dit 
moment al overleg plaats met het ministerie van EZ over de inventarisatie van de vitale maakindustrie? Wat 
is onze vitale maakindustrie en wat kan de provincie daarin betekenen? Zo nee, kan dit onderwerp dan 
proactief worden opgepakt en wordt hierover contact gezocht met het ministerie?”  
Het CDA wil sterk inzetten op de innovatieve maakindustrie, vooral van familiebedrijven. Zijn fractie heeft 
daarover in 2018 een initiatiefvoorstel ingediend die met brede steun is aangenomen. De evaluatie van de 
eerste pilot was erg positief maar de volgende stap wordt gemist. Er wordt redelijk vrijblijvend over een 
tweede pilot gesproken. Het CDA wil doorpakken en de pilot opschalen van 10 deelnemers naar 50 deelne-
mers. Dat is veel efficiënter en bekend is dat er voor de eerste pilot vele aanmeldingen waren. Hij vraagt 
ter zake naar de reactie van GS. 
Spreker wijst voorts op het belang van thuiswerken. Dat is nu erg actueel maar tegelijkertijd blijkt dat het 
digitale netwerk daardoor overbelast raakt. In de economische visie wordt vooral gesproken over openbaar 
vervoer en asfalt maar nauwelijks over glasvezel. In het antwoord op de vraag daarover werd gesteld dat 
het glasvezelnet onder digitalisering zou vallen. Echter, glasvezel is te belangrijk om onder een container-
begrip te scharen. Wat doet de provincie concreet op dat vlak? Het CDA heeft in 2015 een initiatiefvoorstel 
ingediend en dat werd aangenomen. Echter, hij krijgt de indruk dat de provincie zich niet meer inzet voor 
de aanleg van glasvezel. Graag hoort hij daarop een reactie.  
 
De heer Van Oort deelt mede dat de ChristenUnie behoefte heeft aan een groot, fysiek debat over deze 
economische visie. De randvoorwaarde is dat het debat voor iedereen op gelijke manier toegankelijk moet 
zijn. Hij is bang dat een fysiek debat met die randvoorwaarde niet mogelijk is waardoor het dan toch maar 
een digitaal debat zou moeten worden.  
De ChristenUnie wil de economische visie los zien van een Corona crisis en andere crisissen. Het economisch 
beleid is gebaseerd op de sterktes en de zwaktes van de provincie, en die zullen wel overeind blijven.  
Hij begrijpt het standpunt van de VVD dat men niet in een ravijn moet stappen maar het is wel goed de blik 
over dat ravijn te werpen, daar een brug over heen te leggen om voorbij dat ravijn te komen en niet alleen 
maar voor dat ravijn stil te blijven staan.  
Inmiddels is duidelijk dat zeer urgente problemen, die door de Coronacrisis ontstaan, op een zeker moment 
ook weer oplossen c.q. veranderen. Hij wijst bv. op de sector kappers. Enkele weken gelden was dat dra-
matisch. De problemen zijn nu nog niet opgelost maar de kappers zijn wel weer aan het werk en dat zet de 
problematiek van zo’n sector in een heel ander perspectief. Dat geldt voor vele sectoren. Het is goed om 
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niet in het ravijn te stappen maar de ogen open te houden voor wat er gebeurt. Nu staat men nog aan het 
begin van een crisis die zich begint te ontwikkelen. De ChristenUnie vindt het belangrijk ook naar de langere 
termijn te kijken, mede omdat de rijksoverheid allerlei maatregelen treft voor de korte termijn.  
Wat betreft de maatschappelijke doelstellingen, onderkent hij dat het hier gaat om een economische visie 
maar maatschappelijke doelen, zoals de brede welvaart, zijn richtinggevend, randvoorwaardelijk en be-
grenzend. Mensen zijn er immers niet voor de economie, maar de economie is er voor de mensen in de 
samenleving. In die zin verwacht zijn fractie wat meer scherpte. 
De ChristenUnie steunt het principe dat de samenleving toegerust moet zijn voor de toekomst. Gesteld 
werd dat de arbeidsmarkt beter moet gaan functioneren maar, evenals andere fracties, signaleert hij dat 
er een zekere verdrukking dreigt op te treden. Deze visie concentreert zich op de hoger opgeleiden en op 
de kenniseconomie maar dat heeft onvoldoende weerslag in de hele kolom. Dat moet beter. Hij verwijst 
naar het onderzoeksgeld dat in Utrecht wordt uitgegeven. Het overgrote deel daarvan is publiek geld en 
maar een heel klein deel betreft privaat onderzoek. Dat is een indicator hoeveel bedrijven er bezig zijn met 
vernieuwende producten. Dat blijkt in de provincie Utrecht vrij laag te zijn, in relatie tot regio’s als Twente, 
de Achterhoek en Zuid-Oost Brabant waar een omgekeerde ontwikkeling gaande is. Daar wordt veel privaat 
geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat zegt iets over ondernemendheid van een regio. Het CDA 
sprak over het innovatieve MKB. Dat kan een handvat zijn voor de provincie om te stimuleren dat meer 
bedrijven zich aansluiten bij innovatie en onderzoek. De hele kolom arbeidsmarkt wordt daar dan in mee-
genomen. Echter, dat komt nu nog onvoldoende tot uitdrukking in deze visie. 
Utrecht is economisch aantrekkelijk en steeds meer mensen willen zich in deze regio gaan vestigen waar-
door de woningen steeds duurder worden. De mensen met de lagere inkomens worden daardoor de regio 
uit geconcurreerd waardoor er automatisch een focus ontstaat op nog meer hoger opgeleiden. Dat maakt 
een samenleving instabiel. Dat moet naar het oordeel van de ChristenUnie, gestuurd door de overheid, 
meer evenwicht krijgen.  
Bij het thema onderwijs stelt de ChristenUnie de vraag: wiens belangen dient de provincie? Zijn fractie vindt 
dat de regionale belangen voorop moeten staan. Onderwijsinstellingen worden bekostigd op basis van het 
aantal zittende studenten in zittende opleidingen, gericht op instandhouding, terwijl een verschuiving nodig 
is naar meer opleidingen die toekomstperspectief bieden.   
De ChristenUnie wil de doelenindicatoren meer uitgewerkt zien, ook in het kader van de doelenboom. 
Bij de internationale agenda zou er meer aandacht moeten zijn voor de meer nabije regio’s.  
 
De heer De Droog laat het volgende weten: 
D66 onderstreept het betoog van de gedeputeerde met betrekking tot de groei en de robuustheid van deze 
visie. 
Hij heeft het enthousiasme gezien bij de gedeputeerde als het gaat om leven lang leren en de belofte dat 
daar een verdere uitwerking van zal komen. Gelet op de effecten van Corona, zal dit een urgent thema 
worden. Hij vraagt wanneer de nadere uitwerking kan worden verwacht. 
D66 stelde de vraag welke producten en diensten nu lokaal dan wel gediversifieerd zouden kunnen worden. 
Onderzoekt de EBU welke diensten en producten dat zou betreffen zodat de provincie daar in de toekomst 
aandacht aan kan besteden, dit aansluitend aan de vragen die door de PVV werden gesteld.  
Wat betreft de ruimte, is er sprake van een trendbreuk. D66 vroeg welke principes leidend zijn vanuit eco-
nomisch perspectief, indien er geen ruimte beschikbaar is. D66 deelt de visie op lange termijn met betrek-
king tot de inzet van ruimte maar op de korte termijn moet er wel aansluiting zijn op de ruimtevragen. 
Welke principes worden dan meegewogen? 
Wat betreft de circulaire economie, vraagt spreker de andere fracties of ook zij gezamenlijk willen nadenken 
over de vraag welke rol er op dat vlak door de provincie kan worden gepakt. Nu blijft dat in de uitwerking 
wat te licht terwijl er grote opgaven liggen. D66 wil dit graag oppakken en daarover vergaderen.  
Zijn fractie is bereid iets lucht te geven, indien het nodig is een korte ronde langs partijen te doen. Zijn 
fractie wil met deze visie zo snel mogelijk aan de slag gaan. Het betreft hier een uitwerking van onderwer-
pen, die al eerder in de regio zijn besproken.  
Op een vraag van de heer Boswijk antwoordt de heer De Droog dat D66 bereid is het voorstel te verschuiven 
naar de juli vergadering , wanneer dat wat meer lucht geeft voor een consultatieronde. 
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De heer Potjer (helaas slecht verstaanbaar) laat weten dat FvD de ambitie prijst om een economische visie 
neer te leggen maar deze visie houdt te weinig rekening met de huidige economische realiteit. Hij verwijst 
dienaangaande naar berichten van het CBS die deze week werden gepubliceerd. O.a. gaat het om het vol-
gende:  

• 160.000 minder mensen hebben werk. 

• De omzet van de industrie is 2,7% lager in het 1e kwartaal. 
Het lijkt erop dat er een grote recessie dreigt te gaan ontstaan en de provincie kan daar niet zomaar om 
heen gaan. Kijkend naar de ontwikkelingen in het bedrijfsleven per provincie, bungelt de provincie Utrecht 
onderaan. Een en ander heeft betrekking op het economisch klimaat, omzet, investeringen d.d.  
De heer Potjer verwijst naar de economische leer van Keynes: als het slecht gaat met de economie is het 
belangrijk dat juist de overheid de economie gaat stimuleren. Hij onderkent eveneens dat de cijfers zorg-
wekkend zijn, maar juist dat vraagt nu om een economische visie van de provincie Utrecht zodat er daad-
werkelijk actie kan worden ondernomen.  
De heer Potjer heeft niet gesteld dat er zou moeten worden bezuinigd. Een economische visie is goed maar, 
met uitzondering van het voorwoord, de huidige realiteit komt daar niet in voor. Dat is niet geloofwaardig 
en meer aandacht voor de actualiteit vindt FvD noodzakelijk. Hij wijst erop dat de provincie Utrecht er in 
de conjunctuur enquête van het CBS en de KvK relatief slecht uitkomt. 
Hij hoorde zojuist dat groei ruimte biedt aan duurzaamheid. Wat betekent dat nu werkelijk? Hij begrijpt dat 
de provincie de mogelijkheden wil verkennen van nieuwe financiële instrumenten. Daarover is een debat 
nodig. FvD is daar nu geen voorstander van omdat dit de situatie nog complexer zou maken. Waarom is dat 
nu noodzakelijk?  
Ook hij verwijst naar de brief van de ondernemers die meer ruimte wensen voor inspraak. Dat betekent dat 
de afhandeling van deze economische visie moet worden uitgesteld. Mocht er toch een debat komen, dan 
wenst FvD een groot debat.  
 
Gezien het late tijdstip, constateert de voorzitter dat er geen tijd overblijft voor beantwoording van de 
vragen door gedeputeerde Strijk in de tweede termijn. Zij stelt voor de tweede termijn langs de fracties af 
te maken en het debat in de volgende vergadering van de commissie BEM voort te zetten.   
 
De heer Bart vraagt waarom deze vergadering niet tot 1100 uur kan worden voortgezet.  
De voorzitter antwoordt dat er om 1100 een tweede vergadering begint. Het is erg ongemakkelijk twee 
grote digitale vergaderingen pal achter elkaar te plannen. Er moet een pauze worden ingelast. Dat betekent 
dat deze vergadering uiterlijk om 10.45 uur wordt afgesloten.  
 
De heer Bart vindt dat erg jammer. 
Hij deelt mede dat GroenLinks blij werd van de antwoorden van de gedeputeerde in eerste termijn. Dat is 
een veel beter inhoudelijk verhaal dan de economische visie bevat, die toch wat meer op twee gedachten 
hinkt. Het is logisch dat bij het economisch beleid het uitgangspunt de economie is en niet de brede wel-
vaart. De vraagt werd gesteld of een overheid keuzes mag maken wanneer ondernemerschap leidt tot 
maatschappelijke kosten. In de economische visie komt naar voren dat de effecten op het klimaat en op de 
omgeving worden geëxternaliseerd; deze zitten niet meer in het economisch beleid.  
 
Mevrouw Hoek wil graag van de gedeputeerde horen of de behandeling van de economische visie met 
minimaal een maand zal worden uitgesteld om partijen ruimte voor inspraak te geven.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit punt later aan de orde zal komen.  
 
De heer Bart vervolgt dat de gedeputeerde stelde dat, indien ondernemerschap tot maatschappelijke kos-
ten leidt, er door de overheid keuzes kunnen worden gemaakt. De VVD stelde dat het ondernemers alleen 
om winst gaat. Dat is hun goed recht want iedereen moet de ruimte krijgen om een goede boterham te 
verdienen. GroenLinks steunt dat, echter, de provincie is geen ondernemer maar een overheid en heeft de 
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mogelijkheid om de keuze te maken om in het eigen economisch beleid niet alle effecten op de brede wel-
vaart te externaliseren. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er goede beleidsdoelen en indicatoren worden ge-
kozen, zodat de brede welvaart uiteindelijk niet door het economisch beleid wordt geschaad? In de econo-
mische visie komt slechts zijdelings aan de orde dat er voor verduurzaming wordt gekozen: dat moet naar 
het oordeel van GroenLinks steviger worden neergezet.  
Corona is een ongekend groot ravijn maar dat valt in het niet bij de Grand Canyon die klimaatverandering 
is. De provincie moet daar zeker nog een slag in maken. 
GroenLinks steunt het voorstel om de economische visie in juli digitaal te behandelen met een goed debat. 
Eerder werd er gesproken over gezonde groei. GroenLinks wil graag weten wat daarmee wordt bedoeld. 
Wanneer gericht wordt op een groei van 1,5% dan wordt de economie in de komende 30 jaar verdubbeld 
terwijl daardoor de uitstoot en klimaatafdruk waarschijnlijk ook worden verdubbeld.  
 
De heer Eggermont vraagt hoe GroenLinks aankijkt tegen de bedreigingen en zwakke punten die in de eco-
nomische visie worden genoemd, gezien de economische structuur binnen de provincie Utrecht. 
 
De heer Bart mist in de SWOT analyse belangrijke thema’s, zoals het risico van droogte door klimaatveran-
dering en andere belangrijke sterke en zwakke punten aangaande de brede welvaart. Daardoor wordt de 
economie toch weer een op zichzelf staand iets in plaats van economie te verweven in de doelstellingen 
van de brede welvaart voor de inwoners.  
 
De heer De Droog hoort het betoog van de heer Bart. Hij vraagt of de heer Bart vertrouwen in ondernemers 
heeft.  
De heer Bart meent dat dit per ondernemer verschilt. Zo kan ook niet op voorhand worden gesteld dat alle 
politici te vertrouwen zijn. Hij kan ook niet stellen dat hij in alle ondernemers vertrouwen heeft. Hij gaat 
ervan uit dat het gros van de mensen in de wereld staat met het idee dat ze willen omkijken naar de mensen 
om zich heen en dat zij een gevoel van verbinding willen hebben. Dat geldt ook voor ondernemers. Alleen 
is nu zichtbaar dat de markt niet op een ideale manier werkt. Hij is voorstander van marktwerking maar een 
goede regulering vanuit de overheid is nodig voor de aanpak van maatschappelijke kosten, zoals klimaat-
kosten en sociale kosten van Co2 uitstoot. Immers, de aanpak van droogte komt wel op de begroting van 
de provincie te staan. De provincie moet heldere voorwaarden scheppen om ondernemers te steunen dat 
zij kunnen ondernemen en winst kunnen maken zonder dat dit ten koste gaat van de brede welvaart. 
Wat betreft groei, stelt hij de vraag wat er nu in feite moet groeien. Dat hoeft volgens GroenLinks niet perse 
de economie te zijn. In het bruto regionaal product zitten veel zaken niet verwerkt. Dat is geen goed meet-
instrument voor een gezonde brede welvaart en dat roept vragen op. Daar moet op zijn minst een indicator 
bij dat het grondstoffengebruik niet mag toenemen. Hoe kijkt de gedeputeerde tegen gezonde groei aan? 
 
De heer Talhaoui laat weten dat niet alle schriftelijke vragen van de PvdA zijn beantwoord. Het gaat om het 
volgende: 

• Stagediscriminatie: het aanspreken blijkt niet voldoende te zijn waardoor het probleem blijft voort-
duren. Hij hoort daar graag een antwoord op.  

• Multicultureel ondernemerschap, waar weinig aandacht voor is in deze visie, terwijl juist deze 
groep met specifieke knelpunten wordt geconfronteerd. Wat kan de provincie doen om ze te hel-
pen? 

• Schoolverlaters: het antwoord van GS luidt dat de provincie daar niet over gaat. Dat is te gemakke-
lijk.  Het gaat in Utrecht om 1000 schoolverlaters per jaar. In de visie wordt geschetst dat de ar-
beidsmarkt erg krap is terwijl de ervaring is dat praktisch opgeleiden overal problemen tegenko-
men, bv. op de woningmarkt etc. Hij hoort graag een reactie van de gedeputeerde. 

• Wat betreft de MBO studenten wordt een soort toezegging gedaan dat ook de provincie deze groep 
zal gaan inzetten bij bepaalde evenementen. De PvdA vraagt GS concreet vast te leggen dat er 
voortaan MBO studenten bij bepaalde grote evenementen worden ingezet.  
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• Terugkomend op de inbreng van de heer V.d. Dikkenberg over de lokale maakindustrie, constateert 
spreker dat dit aansluit bij het pleidooi van de PvdA voor meer aandacht in deze visie voor de prak-
tisch opgeleiden. Hij vindt dat een prima voorstel. 

• Hij wacht af of er een fysiek of een digitaal debat nodig is.  
 
Mevrouw Keller deelt mede dat volgens de PvdD het principe van circulariteit niet een element van de 
economische visie moet zijn, maar een basis uitgangspunt. Dat wordt o.a. door de PCL geadviseerd. De 
PvdD zou graag zien dat de provincie meer de regie pakt bij de uitvoering van de visie en dat niet volledig 
aan de markt overlaat. Zien GS mogelijkheden om daar meer ruimte in te nemen? 
 
De voorzitter constateert dat daarmee de tweede termijn is geëindigd.  
 
Gedeputeerde Strijk laat weten dat hij de vele vragen niet in enkele minuten kan beantwoorden: dat zou 
geen recht doen aan de verdiepende vragen die zijn gesteld. 
 
De voorzitter komt tot de conclusie dat de discussie over de economische visie in de volgende reguliere 
commissievergadering BEM moet worden hervat. 
 
De heer Boswijk vraagt of de behandeling van deze visie wordt uitgesteld naar de PS vergadering van juli. 
 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat PS zelf over hun vergaderorde gaan. In het algemeen verwacht hij dat 
juni een hele volle maand zal zijn voor PS (kadernota, jaarrekeningen). Hij begrijpt de vraag van het CDA 
maar hij weet niet wat haalbaar is als de behandeling van nog meer documenten naar juni en juli wordt 
verschoven.   
 
De voorzitter geeft aan dat die puzzel inderdaad zelf door PS moet worden gelegd.  
 
De heer Suna begrijpt niet waarom er vandaag twee BEM vergaderingen achter elkaar zijn gepland en 
waarom het thema Cultuur op een andere agenda is geplaatst. Waarom worden onderwerpen niet achter 
elkaar behandeld, zoals te doen gebruikelijk is? Nu komt men klem te zitten, omdat er onvoldoende tijd is 
voor afhandeling van een statenvoorstel. Hij vraagt of er toch iets mogelijk is om de behandeling van de 
economische visie snel te kunnen voortzetten.   
De voorzitter kan die vraag nu niet beantwoorden. Zij leest in de chat dat er verschillende suggesties wor-
den gedaan maar er liggen geen concrete vragen meer.  
 
Mevrouw Hoek vraagt de gedeputeerde of het uitstel kan worden benut voor een inspraakronde voor on-
dernemers en anderen over deze economische visie. 
 
De voorzitter laat weten dat er onvoldoende tijd is om daar nu op in te gaan. 
Deze vergadering zal hoe dan ook op een later moment worden voortgezet. Met de griffie zal zij nagaan 
hoe de verdere behandeling van de economische visie zo goed mogelijk kan worden ingepast in de planning. 
 
4. SLUITING 
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun inbreng en sluit de vergadering.  


