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Onderwerp: collegeprogramma 2007 - 2011 
Met gepaste trots bieden wij u het collegeprogramma voor de komende vier jaar aan. Wij hebben ons 
hierbij laten inspireren door het coalitieakkoord.  
 
Het collegeprogramma is een uitwerking op hoofdlijnen, het geschetste beeld is niet uitputtend. Wij 
willen nu en in 2008 eerst aan de slag gaan en de invulling van de jaarschijven daarna geleidelijk 
verder invullen. Zowel financieel als beleidsinhoudelijk is er op onderdelen ruimte gelaten voor nadere 
invulling. Een bewuste keuze, die aangeeft hoe dit college met Provinciale Staten en met gemeenten 
en andere belanghebbenden samen wil werken: in dialoog en rekening houdend met de actualiteit. 
 
Om deze reden brengen wij een bezoek aan onze belangrijkste partners, waaronder de Utrechtse 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze bezoeken wordt een basis gelegd voor de 
toekomstige samenwerking. 
 
Met dat doel hebben wij dit collegeprogramma naar partners van onze provincie gestuurd, met het 
verzoek een reactie te geven. Als deze reactie voor 18 september wordt ontvangen, dan kunnen wij 
deze nog betrekken bij het overleg met uw Staten. We zullen daar waarschijnlijk tijdens de 
statenvergadering nadere mededelingen over kunnen doen. 
 
Wij willen zoeken naar duurzame oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke problemen. Die 
oplossingen, weten wij uit ervaring, komen vooral tot stand als betrokken partijen als partners met 
elkaar willen omgaan. Waar de samenwerking niet vanzelf ontstaat zullen wij onze 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De bespreking van ons collegeprogramma vindt plaats op 24 september a.s. Graag horen wij dan uw 
visie op onze plannen. Vanwege het grote belang dat wij hechten aan de visie van gemeenten en 
andere partners, zullen wij tot januari 2008 de plannen verder concretiseren. Op korte termijn zijn er 
veel factoren die van invloed zijn op onze plannen, zoals het UPR en de kabinetsplannen die op 
prinsjesdag worden gepresenteerd en niet te vergeten het IPO bestuursakkoord.  
 
Kabinet en Interprovinciaal Overleg hebben onlangs overeenstemming bereikt over een financieel 
akkoord voor 2008. In 2008 zetten de provincies in totaal € 200 miljoen van hun middelen in voor de 
investeringsagenda van het kabinet. Voor de periode 2009-2011 wordt gekeken naar nadere financiële 
afspraken tussen Rijk en provincies over de inzet van de resterende € 600 miljoen. Een commissie zal 
daarvoor voorstellen ontwikkelen. Dat kan leiden tot een bestuursakkoord voor die periode. 
Op 22 juni jl. heeft het kabinet het Urgentieprogramma Randstad (UPR) vastgesteld. Daarmee is het 
startschot gegeven voor een onconventionele aanpak van kansen en knelpunten in de Randstad. De 
Randstadprovincies hebben de inzet voor het UPR gekoppeld aan de inzet voor het bestuursakkoord. 
Dit betekent dat de financiële inzet van de Randstadprovincies voor projecten in het UPR dient te 
worden opgenomen in het bestuursakkoord. Voor 2008 is dat helaas niet gelukt, maar voor 2009-2011 
lijkt het wel mogelijk. Wij benutten de komende periode om de financiële consequenties hiervan te 
overzien en financieel te vertalen. 
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De nadere uitwerking van ons collegeprogramma en de financiële vertaling daarvan (eerste 
begrotingswijziging 2008) worden daarom in uw vergadering van januari 2008 voorgelegd. Zoals 
bekend wordt de programmabegroting van 2008 op 5 november a.s. vastgesteld. De procedure die wij 
voorstaan maakt het mogelijk uw inbreng, die van gemeenten en andere partners en de externe 
factoren waar wij rekening mee moeten houden in onze toekomstplannen te verwerken.  
 
Wij geven op deze manier inhoud aan onze bestuursstijl: luisteren naar de maatschappij en daarmee 
aan het werk gaan. Wij nodigen u van harte uit hiermee in te stemmen. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


