
De BKL heeft in de bestuursvergadering van 11 septem-
ber een reactie vastgesteld op de Economische Visie 
2020-2027 van de Provincie Utrecht en aan de provincie 
doen toekomen. Onderstaand een korte samenvatting 
van de belangrijkste punten uit deze reactie.

Algemeen
De BKL onderschrijft het belang van aandacht door de 
provincie voor onderwerpen als de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, nieuwe technologieën, 
innovatie en werklocaties en wil meedenken over en een 
bijdrage leveren aan concrete acties om de uitdagingen 
aan te gaan. Ook wil de BKL graag een faciliterende rol 
spelen bij het snel en adequaat reageren op problemen 
ontstaan door de coronacrisis op het lokale ondernemer-
schap. 

Bedrijfsleven en werknemers zijn 
toegerust op de toekomst
• Welke concrete financiële bijdrage levert de pro-

vincie aan (om)scholing van potentiële werkne-
mers, voor leer-werkplekken, stages, van werk(loos) 
-naar-werk-trajecten en lokale arbeidsmarkt-dash-
boards om een bijdrage te leveren aan een vitale 
arbeidsmarkt.

• Ziet de provincie ook een taak voor zichzelf in het 
verbeteren van de marktpositie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door 
ondersteuning van werkgevers, zowel op het proces 
als financieel.

• Op welke wijze en onder welke voorwaarden kunnen 
bedrijven gebruik maken van de ROM (Regionale Ont-
wikkelings Maatschappij)-gelden ter ondersteuning 
van een meer circulaire economie.

• Welke faciliterende rol gaat de provincie spelen in het 
energie- en warmtetransitie proces, wat een grote 
impact gaat hebben op de bedrijfsvoering van onder-
nemers.

Economisch profiel is sterk, competitief en zichtbaar
• We zien graag meer concrete plannen van de provin-

cie om de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat 
in onze regio op peil te houden en bedrijven die al in 
onze regio gevestigd zijn aan ons te blijven binden.

 
• De BKL ondersteunt het International Welcome Cen-

ter Utrecht Region (IWCUR) van harte en wil daarin 
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in voorkomend geval een rol spelen. Naast de stad 
Utrecht, behoort Stadsgewest Amersfoort tot de kop-
lopers op economisch gebied in Nederland en de pro-
vincie mag dat wat meer en nadrukkelijker uitdragen.

• Welke concrete stappen gaat de provincie zetten rond 
het platform regionaal economische samenwerking 
(RES) 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 Leusden zijn diverse grote en kleine innovatieve 
ondernemingen actief. Op welke wijze kunnen de ROM-
gelden worden aangewend voor een start-up eco-sys-
teem? 

Voldoende vestigingsmogelijkheden in 
aantal en kwaliteit
• Binnen het stadsgewest Amersfoort moeten voldoen-

de mogelijkheden blijven bestaan voor bedrijven om 
zich te vestigen. De BKL maakt zich zorgen dat de 
provincie zich teveel focust op intensiveren, herstruc-
tureren en revitaliseren van bestaande werklocaties 
en een selectief vestigingsbeleid. Verzoek aan de pro-
vincie de vestiging van nieuwe bedrijven en kantoren 
te ondersteunen.

• We verwachten van de provincie concrete stappen tot 
versnelling van plannen op het gebied van bereikbaar-
heid van en binnen de provincie.

• We verwachten van de provincie maximale flexibiliteit 
op het gebied van (versnelling van) woningbouw en 
ombouw naar woningen.


