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Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Op 17 december jl. is het uitvoeringsprogramma van het Collegeprogramma in PS vastgesteld. Hierin is 
opgenomen dat in 2008 het Profiel van Utrecht verschijnt. Dit Profiel van Utrecht bevat een beschrijving van de 
belangrijke kwaliteiten van onze provincie in de drie pijlers people, planet en profit. Om te komen tot een Profiel 
van Utrecht stellen wij het volgende proces voor.  
 

Het programma Profiel van Utrecht dient de volgende doelen: beter strategisch opereren, meer doelgericht 
opereren en meer samenhang brengen in beleid. Het programma is opgebouwd uit een viertal lijnen die hieronder 
worden beschreven.  
 

Programma Profiel van Utrecht 
De projecten 

 
Staat van Utrecht (Duurzaamheidsbalans) – portefeuillehouder gedeputeerde Dekker   

Product: Monitor aan de hand van indicatoren op alle beleidsterreinen op 3 p’s (people, planet, profit).  
Doel: De Staat van Utrecht zorgt voor normvinding, meet en geeft de stand van zaken op alle 

beleidsterreinen weer. Dit is de basis voor de strategie. 
Ritme: Verschijnt tweejaarlijks (medio 2008 en medio 2010).  

 
Strategie – portefeuillehouder gedeputeerde Dekker 

Product: Visiedocument dat wordt gebaseerd op de Staat van Utrecht (zie punt 1). Het document is niet 
bindend, maar richtinggevend. 

Doel: De strategie biedt houvast voor beleidsoverwegingen op de lange termijn. 
Ritme: Er wordt vooruit gekeken naar 2040. Per collegeperiode vindt een heroverweging plaats.  

 
Kwaliteitsatlas – portefeuillehouder gedeputeerde Raven  

Product: Foto van Utrecht in het heden gevat in een aansprekend boekwerk dat per regio de unieke 
kwaliteiten op alle beleidsterreinen (economie, mobiliteit, cultuur, maatschappij, ruimte, groen, 
milieu, bodem, water) beschrijft. 

Doel: Dient als aantrekkelijke kennisbron voor alle inwoners en bestuurders in Utrecht. 
Ritme: Verschijnt 1x in de 10 jaar. 

 
Branding – portefeuillehouder gedeputeerde Binnenkamp 

Product: Merk Utrecht. 
Doel: Vertaling van ‘kennis en kwaliteit’ naar merk Utrecht op basis van punt 1, 2 en 3. 
Ritme: Eénmalig. 
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Onderlinge samenhang  
In het programma Profiel van Utrecht wordt gestart met het uitbrengen van de Staat van Utrecht. Deze eerste 
proeve van de Staat van Utrecht wordt herijkt nadat het heeft gediend als congrespaper voor het Congres Utrecht 
2040. Met de input die dit congres oplevert, wordt de strategiediscussie opgestart en verkrijgen we informatie 
voor de kwaliteitsatlas en de branding van de provincie.  
 
Financiële consequenties 
Het Profiel van Utrecht beslaat voorlopig een periode van vier jaar. Van 2008 tot en met 2011. Voor deze 
periode is in totaal een budget beschikbaar van €4.250.000. Ons voorstel is om nader te besluiten over toe te 
kennen budgetten op basis van concrete plannen. Op sommige punten zal bijstelling nodig zijn, op sommige 
punten zal misschien later blijken dat de financiële behoefte te groot is, of minder groot dan verwacht. Een 
geheel dichtgetimmerde begroting zou tot gevolg kunnen hebben dat zaken niet kunnen worden uitgevoerd 
omdat vooraf niet goed kon worden ingeschat wat de kosten zijn.  Wij zullen u per onderdeel vooraf onze 
voornemens voorleggen. 
 

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


