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Onderwerp: Conferentie 'Samen op weg naar 2040' 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Binnen het programma Profiel van Utrecht, zie ook Statenbrief van 22 mei jl., is een van de projecten 
het ontwikkelen van een strategie voor Utrecht  
 
Om te komen tot een strategie, wordt met het ontwikkelen van de Staat van Utrecht de basis gelegd. 
Nadat we in een monitor de successen en knelpunten op het gebied van duurzame ontwikkeling in 
beeld hebben gebracht, willen wij met onze partners in de regio inhoudelijk in discussie gaan over het 
toekomstbeeld dat we voor ogen hebben. Dat doen wij door een conferentie te organiseren op 30 en 31 
oktober 2008.  
 
Graag nodigen wij u dan ook uit voor de conferentie 'Samen op weg naar 2040' op 30 en 31 oktober 
aanstaande. De conferentie is bedoeld om samen te bouwen aan een duurzame toekomst.  
 
De conferentie start 30 oktober a.s. om 16.00 uur en eindigt op 31 oktober om 15.00 uur. Naast 
plenaire sessies debatteren inhoudelijke experts over Utrecht in 2040, dit gebeurt in een aantal 
masterclasses rondom de belangrijkste thema’s voor de provincie Utrecht. De conferentie wordt 
vrijdag 31 oktober om 15.00 uur afgesloten met een levendige presentatie van de uitkomsten van de 
masterclasses. Aansluitend is er een netwerkborrel.  
 
Uw aanwezigheid wordt gevraagd van donderdag 30 oktober 16.00 uur tot en met het diner op 
diezelfde dag en op vrijdag 31 oktober vanaf 15.00 uur. Uiteraard bent u tijdens de hele conferentie 
welkom. 
 
U ontvangt in september van ons een concept Staat van Utrecht. Tevens zal hieraan gekoppeld een 
informatiebijeenkomst worden georganiseerd om te discussiëren over de uitkomsten van de Staat van 
Utrecht. Hiervoor wordt u binnenkort uitgenodigd.  
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