Provinciale Statenverkiezingen 2019
Een sterke regionale economie is basis voor werkgelegenheid en welzijn. Geef ondernemers
daarom
ruimte.
Politieke
partijen
kunnen
daaraan
bijdragen
door
in
de
verkiezingsprogramma’s standpunten op te nemen, die een vitale provincie en regio
stimuleren.
VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in de provincie Utrecht vragen aandacht voor
ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

punten voor een sterke economie in
provincie Utrecht
Maak sterker wat sterk is

Breng infrastructuur naar hoger niveau

Inzetten op pijlers van werkgelegenheid en Bruto
Regionaal Product, zoals groot- en detailhandel,
zakelijke- en financiële dienstverlening, gezondheidsen welzijnszorg, bouwnijverheid, informatie &
communicatie, (maak)industrie en transport &
logistiek.

Reserveer de komende jaren middelen voor het
verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie
Utrecht (op alle vlakken: weg, spoor, water, OV,
fiets) en benut multimodale (knooppunt-)
ontwikkelingen voor goederenvervoer. De
aantrekkende economie en de groei de komende
jaren van het aantal woningen en inwoners, zoals
omschreven in het Programma U Ned, zet druk op de
capaciteit van het wegennet en het OV-netwerk.

Zorg ervoor, samen met overheden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen, dat bestaande bedrijven in de
provincie Utrecht kunnen blijven ondernemen en
groeien én nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.
Een sterke en slagvaardige Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht kan hierbij helpen.
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Zoek sterke verbindingen met de Regio Food Valley en
andere aangrenzende regio’s.

Zet samen met andere stakeholders, waaronder het
bedrijfsleven, de lobby in richting het Rijk om het
Programma U Ned te kunnen realiseren. Zet hierbij
onder andere in op een nieuw OV-netwerk rondom en
in de stad Utrecht met knooppunten en een tweede
intercitystation.

Ontwikkel een realistisch, vraaggestuurd
programma voor nieuwe bedrijventerreinen en
kantoor- en winkellocaties

Stimuleer het ontwikkelen van logistieke
ontkoppelpunten voor stedelijke, regionale en
netwerkdistributie.

Pak als provincie een actieve regisseursrol op voor
regionale samenwerking en bewaak en stimuleer de
realisatie van op te knappen of met leegstand
bedreigde terreinen/locaties. In specifieke gevallen, na
regiobrede afstemming en duidelijke vraag, moeten er
mogelijkheden blijven voor nieuwe ontwikkelingen.

Verbeter knelpunten in de provincie als: Ring Utrecht;
een 2x2 Rijnbrug bij Rhenen; waardeer het Utrechtse
deel van N201 op naar 2x2 rijstroken;
verbeter/verleng de aansluitingen
Vinkeveen/Hilversum en Breukelen op de A2;
bevorder de doorstroming van de A2 tunnel bij
Leidsche Rijn en meer veiligheid op N-wegen.

Benut de provinciale regisseursrol voor het
ontwikkelen van nieuwe combinaties wonen-werken,
een samenhangende en regionaal passende
benadering, snelle en flexibele dienstverlening,
regelgeving en planvorming. Met voldoende ruimte
voor uitbreiding in de eigen lokale omgeving en
aandacht voor optimale fysieke ontsluiting van de
bedrijfslocaties.

Verbeter de digitale bereikbaarheid door in te zetten
op 100%-dekking van een snelle en goede
internetverbinding in de gehele provincie (denk aan
kansen big-data), omdat deze past bij de
kenniseconomie en de smart mobility- en
verduurzamingsvraagstukken. Aandacht voor digitale
veiligheid is ook van belang, omdat criminaliteit
steeds meer verschuift naar online.

Versterk kapitaal landelijk gebied
Versterk de verbinding tussen de ontwikkelingen in het landelijk en het stedelijk gebied. De toeristischrecreatieve en agrarische sector spelen daarin een belangrijke rol en hebben hulp nodig bij verduurzaming
en versterken van de concurrentiepositie.

Geef industriële activiteiten
voldoende ruimte

Pak de regisseursrol bij vraag en
aanbod arbeidsmarkt

Zie er als provincie op toe dat (maak)industriële bedrijven
voldoende ruimte hebben om zich te vestigen en uit te
breiden (met name categorie 3 en 4 bedrijven). Pas op dat
dit in tijden van economische ontwikkeling en uitbreiding
van woongebieden niet tot conflicten leidt met bestaande
of nieuw te vestigen industriële/bedrijfsmatige activiteiten.

Houd in aanbestedingsbeleid rekening
met MKB
Ontwikkel een eenduidig provinciaal inkoop- en
aanbestedingsbeleid dat rekening houdt met de regionale
mkb-bedrijven en ook de kosten voor bedrijven bij
aanbestedingen reduceert.
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Stimuleer door aanbestedingen innovatie door als
‘launching customer’ van start-ups en mkb-bedrijven op
te treden.
Professionalisering van inkoop en aanbesteden is vanuit
de Actieagenda Beter Aanbesteden wenselijk. Faciliteer
de ontmoeting tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse
Marktdag Aanbesteden provincie Utrecht.

Ruimte voor (kleine) mkb-bedrijven
Blijvende ondersteuning voor een optimaal
ondernemersklimaat is van cruciaal belang vanwege
het belang van mkb-bedrijven in de ontwikkeling van
de Utrechtse economie. Zet stevig in op de uitvoering
van het provinciale mkb-beleid. Het bieden van een
regeling (net als de provincie Gelderland) aan
groeiende mkb-ondernemers voor een
Groeiversnellersprogramma en het blijven
ondersteunen van het project Bedrijfsopvolging voor
mkb-(familie)bedrijven in provincie Utrecht biedt mooie
kansen.
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Beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid
moeten de basis vormen voor beleid en
onderwijsvernieuwing. Mede hierdoor kan het tekort
aan personeel nu en in de toekomst worden
aangepakt. Ook het ‘fit-to-the-job’ houden van
werknemers verdient aandacht.
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Stimuleer voldoende aanbod van gekwalificeerde
technisch opgeleide mensen door nauwe
samenwerking met bedrijven. De Technologieraad
Regio Utrecht kan hierbij faciliteren. Ook de inzet van
statushouders verdient een impuls. De provincie
spant zich in voor behoud en groei van regionale
bedrijvigheid waar voor alle opleidingsniveaus
emplooi is. Wij pleiten voor een rol van de provincie
op thema’s waar regionale of bovenregionale
samenwerking gewenst is.

Zorg voor klantgerichte
dienstverlening en minder regels
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De kwaliteit van het openbaar bestuur is een
belangrijke vestigingsfactor voor het bedrijfsleven.
Een goed en effectief draaiend openbaar bestuur komt
het ondernemerschap ten goede. Ondernemers zijn
gebaat bij effectieve en efficiënte dienstverlening.
Duidelijke vaststelling van taken en
eindverantwoordelijkheden zijn een vereiste en dragen
bij aan een sterke economische regio die er in Europa
toe doet. Concreet kan de provincie ondernemers
ondersteunen door zich klantgericht op te stellen en
zich te committeren aan duidelijke servicenormen.
Afspraken over doorlooptijden van vergunningen
moeten altijd hard zijn. Zorgvuldig werkende
ondernemers worden niet belast met overbodige
controles van vergunningen. Stijging van lokale- en
provinciale lasten moet voorkomen worden. Betaal
facturen van ondernemers op tijd.

Koppel duurzaamheid aan innovatie en kostenbesparingen
Het bedrijfsleven onderneemt veel activiteiten gericht op een duurzame en circulaire bedrijfsvoering.
Samen met de provincie, gemeenten, andere overheden en maatschappelijke partners willen we werken
aan de energietransitie en circulaire economie. Belangrijk voorwaarde is dat de plannen aansluiten op de
wensen van de markt en dat er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld.
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Dit tienpuntenplan is opgesteld door VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden
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