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Onderwerp Statenbrief: Trendverkenning fysieke leefomgeving tot 2050 

 
Voorgestelde behandeling:  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 17 januari jl. is in uw commissie een presentatie over de trends en ontwikkelingen gegeven. Bijgevoegd zijn 
ter informatie het rapport ‘Toekomst van de fysieke leefomgeving in de provincie Utrecht, trendverkenning tot 
2050’ en een samenvatting ervan.  
 
Voorgeschiedenis 
Door Provinciale Staten is in 2017 de ´Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening´ vastgesteld. In 
2018 wordt op basis hiervan een ‘Koersdocument’ vastgesteld, waarin een lange termijnvisie 2050 wordt 
opgenomen. Het vertrekpunt voor de lange termijnvisie is een overzicht van de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen tot 2050 voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van de provincie. Een onafhankelijk 
bureau heeft de trendverkenning opgesteld. Op 12 december jl. in een bijeenkomst met zo’n 60 deskundigen is 
de trendverkenning besproken.  
 
Essentie / samenvatting: 
In het kader van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie heeft een onafhankelijk bureau in een trendverkenning 
de belangrijkste trends en ontwikkelingen tot 2050 voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van de 
provincie Utrecht op een rij gezet. Het is een feitelijke beschrijving. Hiertoe zijn literatuurbronnen van 
wetenschappelijke instituten, adviesraden, planbureaus e.d. benut. Het rapport biedt een gemeenschappelijk 
vertrekpunt voor iedereen die betrokken wordt bij het participatieproces rondom de lange termijnvisie. Het rapport 
is een bron om uit te putten voor het gesprek over de lange termijnvisie en de daaruit voortkomende 
maatschappelijke opgaven.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In de lange termijnvisie worden, aan de hand van de trends en ontwikkelingen, strategische maatschappelijke 
opgaven benoemd die gevolgen kunnen hebben voor keuzes die wij nu maken (ook investeringen). 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
  



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

In de maanden maart, april en mei zijn diverse bijeenkomsten gepland als input voor de lange termijnvisie en de 
daaruit voortvloeiende strategische maatschappelijke opgaven.   
De lange termijnvisie wordt opgenomen in het Koersdocument. 
  
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief, het rapport ‘Toekomst van de fysieke leefomgeving in de provincie Utrecht, 
trendverkenning tot 2050’ en een samenvatting daarvan. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


