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Aan Provinciale Staten Datum : 3 februari 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM22 

Ons kenmerk :
Contactpersoon : Harm van den 

Heiligenberg 
 E-mail : harm.van.den.heiligenberg 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-2583332 
 Bijlage(n) : -

Onderwerp: werkbijeenkomsten Provinciale Staten voor strategie-ontwikkeling Utrecht2040. 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In 2008 is een start gemaakt met de strategieontwikkeling voor Utrecht2040, met onder andere het 
congres ‘Samen op weg naar 2040!’, eind 2008 in de Jaarbeurs. U heeft hiervan een verslag 
ontvangen. Afgesproken is om in 2009 een tweede congres te houden. U heeft gevraagd om een 
actieve rol te krijgen in de aanloop naar dat congres. Met u is afgesproken dat er Statenbreed drie 
werkbijeenkomsten worden gehouden.  
In deze brief informeren wij u over het doel en het programma van deze drie bijeenkomsten. 
 
Doel van het strategieproject Utrecht2040 
Belangrijke doelen van het strategieproject zijn het bijdragen aan het realiseren van een meer 
duurzame Utrechtse samenleving en het vergroten van de strategische oriëntatie in beleid en politiek. 
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het vergroten van het langetermijnbewustzijn.  
De strategie gaat over het totale Utrechtse grondgebied en de totale Utrechtse samenleving. 
 
De algemene werkwijze: van trends tot strategie 
De werkwijze kan schematisch als volgt worden weergegeven: 
 

1e bijeenk. 2e bijeenk.         3e bijeenk.       congres 
 PS  PS          PS 

In het schema zijn de drie bijeenkomsten met u aangegeven. De genoemde activiteiten worden 
hieronder beschreven.  
 
Opzet van de bijeenkomsten met Provinciale Staten 

Staat v. Utrecht 
(foto provincie) 

trends 2010-2040 
per thema 

maatsch. opgave 
2010-2040 

opties 
2009-2011 

robuustheid  
opties 

input congres 
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In drie bijeenkomsten willen we u meenemen in de totstandkoming van een agenda voor het volgende 
congres. Dit congres wordt eind 2009 gehouden. 
De drie bijeenkomsten hebben een informatief en informeel karakter. Bedoeling is kennis te nemen 
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen die op de provincie afkomen, en met elkaar ideeën uit te 
wisselen hoe daarop gereageerd zou kunnen worden door de Provincie of onze partners. 
De opzet is als volgt: 
 
1. 1e bijeenkomst, 23 februari 2009. Onderwerp: ‘maatschappelijke opgaven 2010-2040’.  

De agenda is:  
a. presentatie maatschappelijke opgaven. 
Na een korte samenvatting van het congres van 2008 worden trends (d.w.z. maatschappelijke 
veranderingen in de toekomst) geschetst die op de provincie afkomen. Deze kunnen leiden tot 
nieuwe maatschappelijke opgaven. Specifiek wordt ingegaan op al eerder aangeduide opgaven uit 
beleidsvisies, zoals de ontwikkelingsvisie NV Utrecht of sectorale plannen.  
De inventarisatie van trends en opgaven wordt ook nog getoetst bij externe experts en bij 
stakeholders uit het veld, in maart/april 2009. Derhalve hebben deze opgaven een voorlopig 
karakter. 
Er wordt een beeld gegeven hoe de diverse thematische opgaven aan elkaar verbonden zijn, 
leidend tot een beeld van een beperkt aantal hoofdopgaven voor het provinciale grondgebied en 
samenleving. 
 

De Staat van Utrecht (de foto van Utrecht m.b.t. duurzaamheid) bevat een aantal mogelijke 
opgaven (rode kaarten genoemd). Dit zijn onderwerpen waar er een groot verschil is tussen huidig 
niveau en norm. Zo mogelijk wordt aangegeven waar de trends leiden tot het roder dan wel minder 
rood worden van de bestaande rode kaarten.  
 

b. discussie over de opgaven. 
In een interactieve vorm zal aan u worden gevraagd in hoeverre de aangeduide trends en opgaven 
naar uw idee correct en volledig zijn.  

 
Beoogd voorzitter van de bijeenkomst: de heer E. Wagener. 
Tijd: 10:30 tot 12:30 uur 
 

Voorbeeld trend: De verdienstelijking van de economie zet in Utrecht in de 
komende tien jaar door, en daarna vooral in de (semi-)publieke diensten. 
Voorbeeld inhoudelijke verbinding tussen trends:de bevolking vergrijst en 
ontgroent. Dit heeft gevolgen voor de woningvraag, zorgvraag, culturele 
vraag en mobiliteitsvraag. 

Voorbeeld rode kaart: In de Staat van Utrecht worden rode kaarten 
uitgedeeld voor de biodiversiteit op land en de filezwaarte. 

Voorbeeld maatschappelijke opgave: de verdienstelijking van de economie 
leidt tot  een opgave om aanzienlijk meer kantoor-aan-huis voorzieningen 
te realiseren in de komende tien jaar. 
Voorbeeld verbinding tussen opgaven: in de locale woonomgeving kunnen 
een aantal opgaven in samenhang worden gerealiseerd m.b.t. wonen, 
werken en de sociale agenda. 
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2. 2e bijeenkomst, 20 april 2009. Onderwerp: ‘opgaven en opties’. 
Vooraf wordt u toegezonden: prioriteiten in beleidsopgaven. 
Agenda voor deze bespreking: 
a. Bespreking prioriteiten in maatschappelijke opgaven. 
Dit betreft een voorstel voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven, zoals die uit de vorige 
Statenbijeenkomst naar voren zijn gekomen. 
b. Presentatie opties.  
Met opties wordt gedoeld op een mogelijkheid tot ingrijpen van de provincie of andere 
stakeholders ter invulling van de genoemde maatschappelijke opgaven. Het is nadrukkelijk onze 
bedoeling om in alternatieve opties te denken. Wij zijn van mening dat dit verrijkend kan zijn voor 
het maatschappelijke en politieke debat, waardoor de besluiten nog aan kwaliteit kunnen winnen.  
 

Twee weken voorafgaande aan de bijeenkomst willen we graag van iedere fractie schriftelijke 
input ontvangen over de opties die zij gewenst acht om de genoemde opgaven te vervullen. Op de 
bijeenkomst worden deze opties dan gebundeld gepresenteerd.  
In deze presentatie wordt ook een terugkoppeling gedaan van de uitkomsten van de zgn. ateliers. 
Dit zijn thematische bijeenkomsten die in maart/april worden gehouden, waarin met externe 
experts is gesproken over opgaven en opties. 
c. Discussie over de opties.  
Deze discussie is bedoeld om een lijst te krijgen van die opties, die aan een effectenanalyse 
worden onderworpen (zie 3e bijeenkomst).  
 

3. 3e bijeenkomst, 21 september 2009  ‘Robuustheid van opties en grote dilemma’s’. 
Vooraf wordt u een voorstel toegezonden voor de agendapunten voor het congres.  
Agenda voor deze bespreking: 
a. bespreken van effecten en robuustheid van opties. 
Beoogd wordt om de door u aangedragen opties aan een snelle effectenanalyse te onderwerpen op 
een aantal belangrijke people/planet/profit indicatoren. Deze beoordeling zou moeten plaatsvinden 
in de periode april-september. Voor inbreng van deskundigheid en neutraliteit wordt getracht 
hiervoor een extern wetenschappelijk expertteam samen te stellen. 
Uit de beoordeling zal blijken dat elke optie zijn voor- en nadelen heeft. Eventueel kunnen opties 
worden aangepast, en kunnen nadelen worden gecompenseerd. Er zal ook een beeld kunnen 
ontstaan van de grote dilemma’s voor de provincie Utrecht. 
b. Bespreken en vaststellen van de agendapunten voor het congres 
 

Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  
Wij verzoeken u akkoord te gaan met de bovenstaande opzet van de drie Statenbijeenkomsten. 
 

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

Voorbeeld optie: voor het stimuleren van Utrecht-kennisregio is het een 
optie om i.s.m. UU, HU en KvK een “botanische tuin” (als metafoor) in te 
richten waar kruisbestuiving van kennis tussen wetenschap en bedrijfsleven 
kan plaatsvinden.  


