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Onderwerp: Conferentie Samen op weg naar 2040!, Staat van Utrecht, Strategie 
Voorgestelde behandeling:  ter oriënterende bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Zoals u bekend vindt op 30 en 31 oktober aanstaande de conferentie Samen op weg naar 2040! plaats. 
U treft het conferentiepaper met daarin het programma en de inhoud van de conferentie als bijlage bij 
dit memo aan. Wij informeren u hierbij gaarne over de verwachte uitkomsten van dit congres, en hoe 
deze het startpunt vormen voor de te ontwikkelen langetermijnvisie voor onze provincie.  
 
Voorgeschiedenis 
Ter voorbereiding van de visieontwikkeling hebben wij dit jaar de huidige staat van onze provincie in 
beeld gebracht. In samenwerking met TELOS, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling, hebben 
wij de Staat van Utrecht opgesteld. Dit is een monitor die laat zien hoe de provincie er voor staat op 
dit moment gemeten op een groot aantal indicatoren voor people, planet en profit. Vervolgens hebben 
we de universiteit Utrecht gevraagd om met de Staat van Utrecht als uitgangspunt strategische noties 
af te geven over trends en ontwikkelingen in de komende 30 jaar voor de toekomst van de provincie 
van belang zijn. 
 
Samen op weg naar 2040! 
De conferentie is een belangrijk markeringspunt: de start van een visieontwikkelingsproces in nauwe 
samenwerking met onze partners: burgers, bedrijven, gemeenten, onderzoeksinstituten en het 
maatschappelijke middenveld. Wij zullen ons op dit congres luisterend opstellen, om van onze 
partners te vernemen hoe zij de toekomst zien, welke trends zij relevant achten, welke elementen voor 
een visie zij wensen en welke acties naar hun mening nodig zijn. De Staat van Utrecht en de 
toekomstvisies zoals opgesteld door de UU zijn hiervoor belangrijke input. Wij willen benadrukken 
dat dit laatste document onder verantwoordelijkheid van wetenschappers is opgesteld en geen 
provinciaal standpunt vertegenwoordigt. Dit wordt ook duidelijk tijdens de conferentie.  
De begrenzing van de discussie op de conferentie wordt ruim genomen. De visie is gericht op de totale 
provinciale samenleving en het totale grondgebied, in al haar facetten. Waar het gaat om mogelijke 
strategische acties kunnen dit acties zijn van alle actoren. Ook is denkbaar dat er acties worden 
bediscussieerd die het nationale of EU-niveau betreffen. 
 
Tijdens de conferentie zullen in parallelsessies de trends en visies voor een zestal thema’s worden 
besproken (mobiliteit, fysieke ruimte, sociale leefomgeving, klimaat, energie en kennisregio ). In het 
kader van de duurzaamheidsambitie worden afwegingen met het oog op de toekomst gemaakt aan de 
hand van people, planet en profit. Tijdens de conferentie zullen door diverse externe sprekers stevige 
normatieve beelden worden neergezet om discussie op gang te brengen. Deze conferentie is met name 
bedoeld om samen met onze partners verder te kijken dan de huidige beleidsplannen en om de urgentie 
tot samenwerken om een duurzame toekomst tegemoet te zien te onderstrepen. Als provincie 
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faciliteren we dit proces, we nemen als het ware onze verantwoordelijkheid voor het gebied. Dit wil 
niet zeggen dat we tijdens de conferentie een leidende rol nemen in het aangeven of we bepaalde 
ideeën wenselijk achten of niet.  
 
Strategiediscussie  
De conferentie zal naar verwachting een rijkheid aan resultaten opleveren t.a.v. trends, opties en 
mogelijke bouwstenen voor een strategie. Minstens zo belangrijk is het dat tijdens de conferentie de 
contacten met vele actoren uit de provincie worden bestendigd. Dit is een belangrijk nevendoel van de 
strategiediscussie  het beter binden van de maatschappelijke partners aan ons en aan elkaar.  
Tijdens de conferentie bediscussiëren we met onze partners wat we willen voor de toekomst, 
vervolgens bekijken we wat de mogelijkheden zijn; kan wat we willen? Ten slotte wordt bepaald wie 
de actor is in het gekozen traject. De visie Utrecht2040! gaat over de totale Utrechtse samenleving en 
het gehele Utrechtse grondgebied. Door de te formuleren strategische acties kan worden bepaald wat 
de taak van de provincie daarin zou kunnen hebben: sturend, sturend en uitvoerend, alleen monitoren, 
etc.  
 
Direct na de conferentie willen we met u het traject van de strategiediscussie in gaan. We zouden 
hiervoor ruim de tijd moeten nemen, circa een jaar. Onderstaande planning wordt hiertoe voorgesteld: 
Vervolgprocedure/voortgang 
Planning Actie 
30 en 31 oktober 2008 
 

Startpunt: conferentie Samen op weg naar 2040! 

December 2008 Terugmelding, bespreking van de uitkomsten en evaluatie van de 
conferentie. Voorstel: oprichting adhoc commissie Strategie, de 
opdrachtbeschrijving van deze commissie willen wij nader met u 
bespreken. 

December 2008 Plan van aanpak en mijlpalen commissie Strategie. 

Januari 2009 Stuurgroep Staat van Utrecht krijgt gewijzigde samenstelling en wordt 
aangevuld met ambtenaren van de provincie en belangrijke 
maatschappelijke partners. Stuurgroep blijft onder voorzitterschap van 
gedeputeerde de Jong. Deze stuurgroep kan vervolgonderzoek agenderen 
en het proces verder vormgeven.  

Januari 2009 Alle fracties leveren een paper aan met daarin de belangrijkste politieke 
waarden die van belang zijn voor de strategiediscussie: wat willen we 
bereiken in de toekomst en hoe gaan we daar naar toe werken? Welke 
sturing vanuit de provincie is hierbij gewenst / nodig? 
 

Oktober 2009 Het organiseren van een tweede congres over Utrecht2040 in 2009 

December 2009 Het bediscussiëren en vaststellen van een visiedocument Utrecht2040  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Van uw suggestie om een adhoc commissie Strategie op te richten maken we graag gebruik. Graag 
willen we met u nader in gesprek over het oprichten van een dergelijke adhoc commissie en de 
opdrachtformulering voor deze commissie.  
 
Ten slotte 
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Wij zien dit gehele proces als bijzonder waardevol voor het ontwikkelen van een werkwijze waarbij in 
bestuur en samenleving beter kan worden geanticipeerd op lange termijn ontwikkelingen. Dit kan de 
kwaliteit van de besluitvorming in Utrecht ten goede komen. 

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


