
1. Werkgroep Trekkingsgebied 59  
 
Inleiding.  
 
Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen Utrecht 
gezamenlijk te financieren. Op deze manier wordt de economische structuur van Utrecht versterkt, worden de 
ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid in hun eigen Trekkingsgebied.  
 
Hierbij treft u achtergrondinformatie aan over de organisatie en werkwijze van Trekkingsgebied 59. Om een 
aanvraag te doen voor financiele ondersteuning bij een initiatief kunt u bij punt 4 lezen hoe het aanvraagproces 
verloopt en bij punt 5 aan welke criteria een aanvraag moet voldoen. Een aanvraag moet aangeleverd worden door 
per criterium van punt 5 een uitleg te geven hoe hier in een initiatief aan wordt voldaan (lees hiervoor ook punt 4.1 
). Tot slot zal de aanvrager ook verantwoording moeten afleggen over de geleverde prestatie conform ingeleverd 
plan. Bij punt 6 leest u hier meer over.  
  
Het gebied 
Trekkingsgebied 59 van het Ondernemersfonds omvat het Stadskantoor, de OV terminal Utrecht Centraal en de 
kantoren van NS en de kantoren van Prorail aan het Moreelsepark.  
 

 
 
Naast NS, de Gemeente Utrecht en Prorail zijn er enkele kleinere huurders en belanghebbenden in het gebied 
waaronder de huurders in de stationshal en de BghU (Belastingsamenwerking) in het stadskantoor.  
Ruimtelijk bestaat het gebied uit de volgende relevante onderdelen: Het Stadsplateau, de stationshal, het 
toekomstige stationsplein en (een deel van) het Moreelsepark. 
 
Budget 
Het gebied beschikt in 2017 over een jaarlijks budget uit het Ondernemersfonds van €215.500,- De inschatting is 
dat dit jaarlijkse budget verder zal toenemen in de komende jaren.  
 
Werkgroep 
Een delegatie van Prorail, NS en de gemeente Utrecht zal zich gezamenlijk inzetten als trekkingsgerechtigde. Het 
betreft een samenwerkingsverband zonder juridische status.   
Samenstelling van de werkgroep: 



NS -    Mirjam Schokker (secretaris; aanvragen verwerken; notulen en bijeenkomsten) 
Prorail -     Katja Nelissen 
Gemeente Utrecht -  Emiel Fonville (fiscus; budgetbewaking; terugkoppeling besteedde gelden) 
 
De werkgroep kan door haar status geen juridisch opdrachtgever zijn.  
De werkgroep komt tenminste eens per kwartaal samen.  
 
Ondernemersfonds Utrecht beperkt zich bij beoordeling van projectaanvragen uit de gebieden tot een marginale 
toets, de uiteindelijk finale goedkeuring, proces verwerking van de initiatieven en de definitieve facturatie 
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om gezamenlijk de inhoudelijke afwegingen te maken bij het beoordelen 
van aanvragen van derden en bij het initiëren van eigen projectaanvragen. De voorstellen worden getoetst aan de 
hand van de generieke toetsingscriteria . Zie hieronder bij punt 5. 
 
2. Wat willen de werkgroepleden NS station Utrecht, gemeente Utrecht en ProRail  inhoudelijk bereiken met de inzet 
van de trekkingsgelden.  
 

1. Verbeteren of versterken van gastvrijheid en beleving van het trekkingsgebied en daarbuiten 
2. Op verschillende manieren invulling geven aan duurzaamheid en duurzaamheidsdenken 
3. Waar mogelijk stimuleren van directe danwel indirecte werkgelegenheid 
4. Stimuleren van verbinding en samenwerking in en rond het trekkingsgebied 
5. De inzet van gelden waar mogelijk stimuleren om deze zo nuttig en effectief mogelijk in te zetten bij zowel 

externe initiatieven als geinitieerde projecten uit de deelnemende organisaties van de werkgroepleden. 
 
3. Hoe wil de werkgroep dit bereiken:  
 

1. Binnen de eigen organisaties de mogelijkheden en criteria kenbaar maken.  
2. Aansluiting zoeken bij trekkingsgebied overstijgende initiatieven (bijv. Vindbaarheidonderwerpen of 

bezoekersevenementen). 
3. Door maximaal €50.000 beschikbaar te stellen per initiatief(uitsluitend bij unanimiteit van de 

werkgroepleden) 
4. Meewerken aan initiatieven die voldoen aan de primaire criteria 
5. Ook meewerken aan initiatieven die buiten het directe trekkingsgebied liggen 
6. Flexibele en snelle toetsing waarbij altijd een meerderheid beslist. Uitzondering hierop zijn iniatieven die 

tussen de €30.000 en € 50.000 aan middelen aanvragen. Hiervoor geldt dat er unaniem besloten moet 
worden.  

 

4. Proces bij indienen van aanvragen 

1. Organisaties kunnen aanvraag doen bij trekkingsgebied 59 door middel van een mail aan één van de 
werkgroepleden of direct bij het OFU via de website www.ondernemersfondsutrecht.nl.  
Bij deze mail moet een beknopt en gedegen projectplan bijgevoegd worden van max. 4 A4 waarin o.a. 
uitgewerkt: Uitgangspunten en doel (wat) plan van aanpak (hoe), planning (wanneer) en de geleverde 
resultaten; de directe relatie met de toetsingscriteria zoals vermeld hieronder bij punt; (mogelijke) 
samenwerking met derden en verbinding met andere trekkingsgebieden; een gespecificeerde en sluitende 
begroting en (eventueel) een communcatie aanpak. 

2. De werkgroep coördineert de binnengekomen aanvragen en toetst aanvragen volgens criteria waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met een ieders uitgangspunt zoals vastgelegd in de 
toetsingscriteria. Wordt een aanvraag door de werkgroep geaccordeerd dan kan de aanvrager zelf het 
definitief vastgestelde projectplan indienen bij het OFU op www.ondernemersfondsutrecht.nl. Maar het 
staat werkgroepleden vrij om het plan aan te melden bij het OFU.  



3. Aanvrager moet daarna voldoen aan Ondernemersfonds richtlijnen. Definitieve ‘go’ is er pas na officiële 
goedkeuring door Ondernemersfonds. Bij uitvoering en nazorg van een goedgekeurd initiatief draagt de 
initiatiefnemer de verantwoording om binnen wettelijke kaders en volgens good governance te handelen 
en te realiseren. Mocht initiatiefnemer bij projectonderdelen twijfelen of hij of zij handelt indachtig 
bovenstaande voorwaarden, dan moet hij of zij advies hierover inwinnen bij OFU of de werkgroep 59.    

4.    Administratie gaat via Klipfolio (voor 24/7 inzicht in uitgaven en status aanvragen). 
5.    Facturatie na geleverde prestatie conform plan. Bij complexere of langlopende initiatieven kan 

              deelfacturatie worden afgesproken.  
 

5. Toetsingscriteria aanvragen 

Aanvragen van initiatieven die een beroep doen op de gelden uit trekkingsgebied 59 moeten voldoen aan een groot 
aantal van de onderstaande toetsingscriteria. Bij de uitwerking van het projectplan is het goed te weten dat criteria 
1 t/m 4  de belangrijkste criteria zijn waarop de inhoud van het initiatief wordt getoetst. Criteria 5 t/m 7 zijn 
criteria die pluspunten geven bij toetsing. En criteria 8 t/m 10 zijn van belang bij de toetsing van de financiele 
paragraaf uit het ingeleverde plan.  
 

1. Levert het initiatief een verbetering of versterking van de gastvrijheidsbeleving in of rond het 

trekkingsgebied 59? 

2. Draagt het initiatief bij aan verbetering van duurzaamheid of stimuleert het duurzaamheidsdenken in en 

rond het trekkingsgebied? 

3. Draagt het initatief bij aan directe danwel indirecte werkgelegenheid? 

4. Draagt het intiatief bij aan de activatie van beleving in of rond het trekkingsgebied? 

5. Wordt er in het initiatief samengewerkt met andere trekkingsgebieden of met andere belanghebbenden in 

of rond het trekkingsgebied? 

6. Wordt in het plan en realisatie een bijdrage gegenereerd vanuit meerdere begunstigers? 

7. Draagt het initiatief bij aan de kernwaarden van Utrecht: Bright, welcoming, inspiring en connecting?  

8. Staat de aangevraagde financiele bijdrage in verhouding tot de geleverde prestatie of meerwaarde voor 

het trekkingsgebied of gebied rond het trekkingsgebied?  

9. Aanvullend op criterium 8:  is het aanvraagde bedrag onder de maximale bijdrage van € 50.000  voor 

initiatieven? 

10. Blijkt uit de aanvraag dat de initiatiefnemer gebruik maakt van scherpe en doelmatige 

inkoopmogelijkheden?  

 

6. Eindverantwoording over geleverde prestatie 

De laatste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit trekkingsgebied 59 is dat de aanvrager 

verantwoording moet afleggen aan de leden van het trekkingsgebied voor de geleverde prestatie volgens het 

ingeleverde projectplan. Verantwoording zal uiterlijk 30 dagen na de geleverde prestatie afgelegd moeten worden. 

Het initiatief hiertoe wordt genomen door de aanvrager en kan naar eigen inzicht worden uitgevoerd. Uit de 

verantwoording moet blijken dat de gelden zijn ingezet met het gewenste resultaat (volgens de criteria) zoals 

beschreven in het projectplan. Dit kan ondersteund worden met kwantitatieve onderbouwing en visualisaties van 

resultaten. Indien er bij de uitvoering van het projectplan opvallende afwijkingen zijn dan zal de aanvrager deze 



afwijking goed moeten onderbouwen. Na de verantwoording zal facturatie van toegezegde gelden uit 

trekkingsgebied 59 geakkordeerd worden (zie ook punt 4.5).  

Utrecht, februari 2018 

  


