ECONOMISCHE VISIE 2020-2027
REACTIES VAN REGIONALE PARTNERS - COMPLEET OVERZICHT
1 november 2020
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UITNODIGING (mail, 29 JUNI 2020)
Geachte heer, mevrouw,
Met veel plezier bied ik u namens gedeputeerde Robert Strijk de Economische Visie 2020-2027 voor
de Regio Utrecht aan, zoals deze onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. U treft de visie
aan in onderstaande link:
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/focus-op-vitaliteit-en-duurzaamheid-maakt-utrechtse-economietoekomstbestendig

De visie is tot stand gekomen op basis van de resultaten van een aantal processen die wij samen met
u en andere partijen hebben doorlopen. Denkt u daarbij aan de Regionale Economische Agenda
(REA), de ontwikkeling van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en de Ruimtelijk Economische
Strategie Utrecht (RESU). Daarnaast is een aantal doelen in de Economische Visie gebaseerd op
lopende trajecten met een breed scala aan partners, zoals de Human Capital Agenda, de
Technologieraad Utrecht, de totstandkoming van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio
Utrecht, de MKBdeal Utrecht-West, de Regio Deal Foodvalley, digitalisering en circulariteit.
Het is belangrijk u te wijzen op het feit dat de Economische visie is opgesteld in een periode waarin
de snelheid van de gevolgen van de coronacrisis ondernemers, bedrijven, (kennis)instellingen en
gemeenten heeft overvallen. Door deze crisis is eens te meer duidelijk geworden dat een gezonde
economie als geheel en de belangrijkste actoren in het bijzonder, in staat moeten zijn om snel en
relevant mee te bewegen. Niet alleen als het gaat om lange termijn veranderingen (waaronder
verduurzaming, energietransitie en digitalisering), maar juist ook bij plotselinge en urgente
ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de stikstofcrisis, de covid-19 epidemie of andere crises).
Wij zijn van mening dat gemeenten, ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen een substantiële
kunnen rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het voorzien in toekomstige
behoeften in de samenleving of het uitrollen van nieuwe producten en diensten. Het realiseren van
de gestelde doelen in de Economische Visie, zoals energietransitie, een gezonde stedelijke
leefomgeving en een duurzaam sterke economie is naar onze mening niet mogelijk zonder uw
bijdrage.
Wij zijn benieuwd naar uw eventuele reactie op deze nieuwe Economische Visie, waarbij wij het op
prijs stellen dat u aangeeft op welke wijze uw organisatie kan bijdragen aan de realisatie van onze
doelen. Zoals gesteld in de visie bevinden wij ons als provincie niet op een eiland, maar willen wij
onze middelen en mogelijkheden zoveel mogelijk samen met partners in de regio Utrecht inzetten
voor een vitale en duurzame economie (in triple/quadruple helix verband).
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, het liefst voor 15 augustus 2020. Daarna zullen wij
alle ideeën, initiatieven en wensen verwerken in een apart document als addendum bij de visie en
deze toesturen aan Provinciale Staten. De verwachting is dat Provinciale Staten de Economische
Visie in september of oktober 2020 zullen behandelen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet om mij te bellen of te mailen.
Hartelijke groet,
Michiel Linskens
senior adviseur economie
Provincie Utrecht
06 - 2112 4704
michiel.linskens@provincie-utrecht.nl/www.provincie-utrecht.nl

Reactie Bedrijvenkring Leusden op de
economische visie Provincie Utrecht
“Focus op een vitale en duurzame economie 2020 – 2027”, april 2020.
Deze reactie is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Bedrijvenkring Leusden (BKL) op 11
september 2020.

Algemeen
Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de economische visie 2020-2027 van de
provincie Utrecht. Wij onderschrijven van harte het belang van aandacht voor onderwerpen als de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, nieuwe technologieën, innovatie en werklocaties.
Graag wil het bestuur van de BKL meedenken over en een bijdrage leveren aan concrete acties om de
uitdagingen die deze onderwerpen met zich brengen aan te gaan.
Ook wij maken ons zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op het lokale ondernemerschap en
het welzijn van de inwoners van Leusden. Snel en adequaat reageren op problemen door de
coronacrisis zal innovatief en betrokken leiderschap van zowel ondernemers als bestuurders vergen.
Ook daarin willen wij graag in voorkomend geval een faciliterende rol spelen.
Over de economische visie 2020-2027 maken wij graag de volgende opmerkingen:

Bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
We onderschrijven ter zeerste het belang van een leven lang leren en het versterken van de
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Door het huidige ongunstige economische klimaat is
(om)scholing van (potentiële) werknemers van een nog groter belang. Leer-werkplekken, stages, van
werk(loos)-naar-werk-trajecten (ook intersectoraal), een (lokaal) arbeidsmarktdashboard leveren een
bijdrage aan een vitale arbeidsmarkt. We vernemen graag welke concrete (financiële) bijdrage de
provincie daarin kan leveren.
We maken ons zorgen over de arbeidsmarktpositie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, zeker nu de coronacrisis grote gevolgen lijkt te gaan hebben voor de werkgelegenheid.
Ondersteuning van werkgevers, zowel op het proces als financieel, kan drempelverlagend werken.
We vragen de provincie hierin ook een taak te zien.
Ook zien we in dat er concrete stappen moeten worden gezet naar een meer circulaire economie. De
ROM staat daar voor opgelijnd, maar we willen graag weten op welke wijze en onder welke
voorwaarden van de ROM-gelden gebruik kan worden gemaakt.
De energie- en warmtetransitie heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. We
nemen graag meer concreet van de provincie welke faciliterende rol zij daarin gaat spelen
(voorlichting, proces, financieel).

Economisch profiel is sterk, competitief en zichtbaar
Een (inter)nationaal vestigingsklimaat is van groot belang om de aantrekkelijkheid van onze regio op
peil te houden. We zien graag meer concrete plannen van de provincie om bedrijven die al in onze
regio gevestigd zijn aan ons te blijven binden.
We ondersteunen het International Welcome Center Utrecht Region (IWCUR) van harte en bieden
graag aan daarin in voorkomend geval een rol te spelen. Daarbij willen we met klem benadrukken
dat de provincie Utrecht uit meer bestaat dan Utrecht Science Park en de stad Utrecht. Ook het
stadsgewest Amersfoort behoort tot de koplopers op economisch gebied in Nederland en de
provincie Utrecht mag dat gegeven wat ons betreft meer en nadrukkelijker uitdragen.

We zijn benieuwd naar de concrete stappen die de provincie gaat zetten rond het platform regionaal
economische samenwerking (PRES) om te zorgen voor (verdere) versterking van de samenwerking
tussen de (kleinere) gemeenten en de provincie Utrecht.

Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk
In de gemeente Leusden zijn diverse grote en kleine innovatieve ondernemingen actief. Een startup
ecosysteem ondersteunen we van harte. Ook op dit punt vernemen we graag op welke wijze de
ROM-gelden daarvoor kunnen worden aangewend.

Voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
Binnen het stadsgewest Amersfoort moeten voldoende mogelijkheden blijven bestaan voor
bedrijven om zich te vestigen. We maken ons zorgen of de provincie zich niet te veel focust op
intensiveren, herstructureren en revitaliseren van bestaande werklocaties en het selectieve
vestigingsbeleid en zich daarmee een ongewenst concurrentienadeel bezorgt.
We verzoeken de provincie de vestiging van nieuwe bedrijven en kantoren van harte te
ondersteunen, vanuit de grondhouding “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”.
Op het gebied van bereikbaar van en binnen de provincie verwachten we van de provincie concrete
stappen tot versnelling van (landelijke) plannen.
We zien ook de door de provincie aangestipte samenhang tussen de arbeidsmarkt en de
woningmarkt. We verwachten van de provincie maximale flexibiliteit op het gebeid van (versnelling
van) woningbouw en ombouw naar woningen.
met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Bedrijvenkring Leusden

Tim de Bondt
voorzitter

Mail NL Ingenieurs
26 augustus 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk dank voor het toesturen van de Economische Visie 2020-2027 van de provincie Utrecht aan
onze branchevereniging NLingenieurs. Deze visie zit wat ons betreft goed in elkaar en sluit aan bij
ontwikkelingen die wij zien.
Vorig jaar hebben we als branchevereniging een Agenda Provincie opgesteld met op hoofdlijnen de
thema’s die wij belangrijk vinden op provinciaal gebied. Deze voeg ik als bijlage ter info toe.
Onze leden zijn ingenieursbureaus en zijn op diverse onderwerpen van deze visie actief. Mochten
jullie een keer willen verder praten over de economische ontwikkelingen in het fysieke domein dan
zijn we van harte bereid om het gesprek aan te gaan.
Vriendelijke groeten,
Arnoud Willemsen
Senior adviseur public affairs en beleidsmedewerker

MAIL VHG
5 juli 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Hartelijk dank voor het toesturen van de Economische Visie 2020 – 2027 van de Provincie Utrecht. Ik
heb deze intussen met belangstelling doorgenomen en wil hiervoor mijn complimenten aan u
overbrengen. Graag wil ik hierop namens VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen
met in totaal 1.100 aangesloten leden, een korte inhoudelijke reactie sturen. Naast de diverse mkbaspecten in bedrijfsvoering, onderwijs en arbeidsmarkt, trekken twee onderdelen mijn bijzondere
aandacht:
Gezond stedelijk leven:
Ik omarm het profiel Gezond Stedelijk Leven, zoals dat in hoofdstuk 4 verder is uitgewerkt. De
waardering voor groen in onze leefomgeving heeft gedurende de coronacrisis een enorme impuls
gekregen. Groen levert oplossingen voor klimaatproblemen, het bevorderen van de biodiversiteit en
het welzijn/welbevinden van mensen. Daarnaast kan groen in de circulaire economie een geweldige
groei doormaken wanneer er meer aandacht komt voor bio-based materialen en natuurlijke
kringlopen. Vanuit VHG hebben we enige jaren geleden al het concept van De Levende Tuin
geïntroduceerd. Hierin bieden we inspiratie om de inzet van groen te koppelen aan 18 elementen van
duurzaamheid in de buitenruimte. In de loop van het tweede halfjaar 2020 zullen we een nieuw
concept rondom de Levende Openbare Ruimte presenteren. Beide concepten zou ik graag inbrengen
bij de vertaling van het hoofdstuk Gezond Stedelijk Leven naar lokale oplossingen.
Werklocaties zijn duurzamer:
In hoofdstuk 6.2 wordt aangegeven hoe ingezet gaat worden op het verduurzamen van werklocaties.
Met name de duurzame ontwikkeling spreekt mij hierin aan. Er ligt nog een enorm potentieel als het
gaat om revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen richting klimaatbestendigheid, biodiversiteit en
plezierig werken. Ook op nieuwe bedrijfslocaties kunnen we kansen benutten. Daarbij zijn goede
crossovers te maken naar energie en gezondheid. Ook hiervoor heeft VHG de nodige handvatten
ontwikkeld binnen het concept van Het Levende Gebouw en als trekker van de Greendeal Groene
Daken (nu Nationaal Dakenplan). Het concept inspireert op 19 elementen van duurzaamheid hoe
groen ingezet kan worden richting klimaat, biodiversiteit, gezondheid en economische waarde. Ook dit
concept breng ik namens VHG graag in.
VHG neemt namens de groene sector graag de rol van verbinder naar maatschappelijke uitdagingen
en lokale initiatieven op zich. In onze sector is veel groene kennis en kunnen we steunen op een
uitgebreid netwerk van deskundige groenprofessionals. Ik pleit er, zeker vanwege de mooie
gezamenlijke kansen die ik hierin vanuit onze sector zie, van harte voor om groen een duidelijke
plaats te geven in de uitvoering van de Economische Visie 2020 – 2027. Voor nadere toelichting en
gedachtewisseling over hoe we kunnen concretiseren, houd ik mij van harte aanbevolen.
Met vriendelijke groet,
VHG
Branchevereniging voor ondernemers in het groen
Egbert Roozen
Directeur
De Molen 30, 3994 DB Houten
Postbus 1010, 3990 CA Houten
T. 030 6595644 E. e.roozen@vhg.org
W. www.vhg.org Twitter: @GroenOndernemen

MAIL MBO Utrecht
21 juli 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In uw e-mail van 29 juni jl. heeft u ons gevraagd een reactie te geven op de Economische Visie 20202027 van de provincie Utrecht.
We herkennen de elementen die in de visie benoemd worden en het belang van de ontwikkelingen
die beschreven worden.
Voor onze organisatie zien we met name een belangrijke bijdrage aan beleidsdoel A; bedrijfsleven en
werknemers zijn toegerust op de toekomst. Door het verbeteren van de aansluiting tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang leren.
Het is helder dat MBO Utrecht een rol kan gaan spelen in de verdere ontwikkeling van Leven Lang
Ontwikkelen (LLO). De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk flexibiliteit op de arbeidsmarkt is.
In sommige sectoren verdwijnen veel banen, in andere sectoren komt er juist werk bij. MBO Utrecht
kan een bijdrage leveren aan het her-, bij- en omscholen van werknemers, bijvoorbeeld door het
ontwikkelen van kortdurende opleidingen in de tekortsectoren. Daarbij nauw samenwerkend met
het bedrijfsleven of instellingen.
Ook met het verder ontwikkelen van de derde leerweg bij de MBO Utrecht zorgopleidingen kan onze
instelling een bijdrage leveren.
Daarnaast leveren we graag een actieve bijdrage aan en participeren we in de genoemde netwerken
en samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld de EBU, het bijbehorende cluster HCA, Utrecht Zorg,
Utrecht Leert etc.
En continueren en versterken van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden van MBO Utrecht
met de Gemeente Utrecht in de flankerende beleidsagenda’s zoals de SchoolWerkt agenda, in het
leerwerkloket en gemeentelijke initiatieven met betrekking tot aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie het vervolg graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens het College van Bestuur
Froukje Krol
Bestuurssecretariaat
Secretaresse CvB
MBO Utrecht
NB: gewijzigde locatie
Daltonlaan 200
Kamer DL 9.23
3584 BJ
Postbus 7031
3502 KA Utrecht
Ambitie in leren

T - 030 281 51 00
M – 030 281 51 25
www.mboutrecht.nl

Behandeld door de dienst Onderwijs & Kwaliteit
Contact via Bestuurssecretariaat E bestuurssecretariaat@mboutrecht.nl / T 030 2815120

Mail VAB
13 augustus 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Economische Visie 2020-2027 is besproken in de bestuursvergadering van de VAB.
Daarbij is waardering uitgesproken voor het feit, dat de provincie met deze visie het voortouw
neemt om de positie van Utrecht en het bedrijfsleven ook in de komende jaren krachtig te
ondersteunen. De vier beleidsdoelen lijken de VAB dan ook uiterst relevant. Waar mogelijk
wil de VAB een rol spelen bij de realisatie hiervan. In de afgelopen periode zijn de contacten
tussen onze organisatie en het provinciebestuur verstevigd, een lijn die wij in de komende
tijd willen vasthouden en versterken.
Wij willen graag de volgende kanttekeningen maken.
1. De Economische Visie lezend valt de sterke nadruk op het stadsgewest Utrecht op.
Uiteraard is een groot deel van de kennisinstellingen en andere sectoren, die hoog op de
prioriteitenlijst van de provincie staan, daar gevestigd. Meer aandacht voor de regio
Amersfoort, qua belang de tweede regio in de provincie, zou op zijn zachtst gezegd niet
misstaan. In de visie wordt het groeiend belang van de regio benadrukt. Dat vraagt naar
onze mening om het ruimte geven aan de regio’s, ook de onze.
2. De noodzakelijk aandacht voor de regio Amersfoort is naar onze mening des te relevanter
als we kijken naar de beschikbaarheid van ruimte voor het bedrijfsleven. De VAB maakt zich
daar zorgen over. Al geruime tijd vragen wij aandacht van alle relevante bestuurslagen voor
een dreigend tekort aan bedrijventerrein. Een van de speerpunten van de provincie is
“voldoende vestigingsmogelijkheden, zowel in aantal als kwaliteit”. We zouden dus kunnen
veronderstellen, dat de zorg van de VAB binnenkort wordt weggenomen. De vraag is of dat
terecht is kijkend naar de nadruk die de provincie legt op verdichting en revitalisering. Naar
onze mening kan slechts een deel van de vraag op die wijze worden gefaciliteerd en is er in
de komende jaren extra ruimte nodig. Dat is ook het geval als we een gevarieerd aanbod van
werkgelegenheid in de regio Amersfoort willen behouden. Niet alle vraag naar bedrijfsruimte
kan op gerevitaliseerde locaties worden geaccommodeerd. Het vooralsnog niet nadenken
over zoekrichtingen voor nieuwe locaties lijkt ons dan ook onverstandig. Wij adviseren de
provincie dat wel te doen en denken hier graag over mee.
3. De visie ademt terughoudendheid ten aanzien van het aantrekken van nieuwe bedrijven
van buitenaf. Wij onderschrijven de noodzaak om het bestaande bedrijfsleven
uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Toch geldt naar onze mening ook hier dat “nieuw
bloed” een stimulans voor de economische ontwikkeling van de regio kan zijn. Een
gevarieerde samenstelling van het bedrijfsleven is ook noodzakelijk om werkgelegenheid te
bieden voor alle opleidingsniveaus.
4. De provincie ziet ook in de komende jaren een rol voor zich weggelegd als facilitator en
stimulator. De uitvoering van stimuleringsmaatregelen ligt veelal bij organisaties als de EBU
en de OMU. De VAB pleit voor maximale toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de
faciliteiten voor het bedrijfsleven. Transparantie over voorwaarden is daarbij noodzakelijk.
Graag overlegt de VAB met de provincie hoe de verschillende faciliteiten optimaal richting
het bedrijfsleven kunnen worden gecommuniceerd. Wij bieden aan daarin een betekenisvolle
rol te spelen.
5. In de visie wordt het in gang gezette restrictieve kantorenbeleid voortgezet. Wij
constateren dat de vraag naar kantoorruimte verschuift van traditionele terreinen naar
(centrum)locaties, goed bereikbaar per openbaar vervoer. Stond er enige tijd geleden nog
veel kantoorruimte in het Amersfoortse stationsgebied leeg, de makelaars in de achterban
van de VAB melden nu dat er een tekort is. Ook dit vraagstuk dient naar onze mening hoog
op de agenda van de regionale programmering te staan.

6. De beleidsvoornemens op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
onderschrijft de VAB van harte. Wij zijn al aangehaakt bij de Human Capital Agenda en
betrokken bij lokale projecten, waarvoor de VAB en samenwerkende organisaties voor een
periode van drie jaar een stimuleringsbijdrage van de gemeente Amersfoort hebben
ontvangen.
De VAB gaat zo nodig graag nader in overleg met de provincie over bovengenoemde
onderwerpen en levert vanzelfsprekend ook in de komende tijd een bijdrage aan de
discussie over het economisch beleid.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Ton Voortman
_____________________________________________
Ton Voortman
secretaris Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB)
06-54776254
secretaris@vabamersfoort.nl
www.vabamersfoort.nl

