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Bijlage(n): notitie “Utrecht2040, van strategie naar uitvoering”  

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In 2009 is de hoofdlijn van de strategie Utrecht2040 geformuleerd. Het gaat om een goede 
kwaliteit van leven voor alle inwoners van onze provincie. Wij streven naar een duurzaam 
Utrecht en het behoud van de aantrekkingskracht van de regio. Wij versterken waar wij goed 
in zijn: een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in een 
aantrekkelijk landschap.  
 
De strategie gaat over het totale grondgebied en samenleving van deze provincie. Daarom 
geven we hoge prioriteit aan de betrokkenheid van de partners van de Provincie Utrecht. Op 
27 november jl. hebben wij een succesvolle conferentie Utrecht2040 gehad, waar zo’n 300 
partners aanwezig waren, afkomstig van gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Daar is het Verdrag van Utrecht (de missie Utrecht2040) 
bekrachtigd, en zijn een zestal doelen voor 2040 gepresenteerd, met bijbehorende opgaven.  
Inmiddels is een groep van ca. 25 regiopartners gevormd, die op regelmatige basis overlegt 
over de uitwerking van de strategie. De groep bestaat uit directies van gemeenten, bedrijven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook voor specifieke beleidsterreinen, 
zoals voor mobiliteit, ruimte, cultuur e.d. worden regionetwerken op- en uitgebouwd. Met de 
regiopartners wordt vooral gesproken over mogelijke nieuwe projecten die –in wisselende 
allianties- gestart kunnen worden als uitwerking van de strategie Utrecht2040. 
 
Voorgeschiedenis 
Deze strategie is in nauwe samenwerking met u tot stand gekomen. In 2009 hebben wij met u 
drie werkbijeenkomsten gehouden waarin trends, opgaven en opties zijn besproken. Alle 
fractievoorzitters zijn in het voorjaar van 2009 geïnterviewd. Daarnaast zijn diverse 
trendrapporten geraadpleegd, en hebben vele consultaties plaatsgevonden van wetenschappers 
en belanghebbenden uit de Utrechtse regio. 
In 2010 hebben wij met u in een informele bijeenkomst (in juni 2010) de laatste stand van 
zaken besproken. Daarin werd door diverse Statenleden verzocht om de Strategie Utrecht2040 
nog een keer formeel aan de orde te stellen. 
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Essentie / samenvatting 
Aan u wordt gevraagd de missie, doelen en opgaven vast te stellen, en deze als uitgangspunt 
te hanteren voor de beleidsontwikkeling met een middellange termijn horizon. De Ruimtelijke 
Structuurvisie kan daarin een belangrijke rol gaan vervullen. 
Verder willen we u vragen kennis te nemen van het plan voor het vervolg, dat bestaat uit vier 
belangrijke elementen: 
a. het voortzetten van de netwerkontwikkeling. 

In het netwerk zal het principe van co-creatie verder worden uitgewerkt. De netwerkpartners zijn 
medeproducenten van elkaars activiteiten, en kunnen in wisselende allianties de uitvoering van 
Utrecht2040 gestalte gaan geven 

b. de monitoring van duurzame ontwikkeling.  
Met behulp van de Staat van Utrecht en met trendverkenningen zal regelmatig worden nagegaan 
hoe we er voor staan op sociaal, economisch en ecologisch gebied. 

c. het maken van drie-horizonten-schema’s. 
Vanuit de diverse portefeuilles wordt nagegaan welke acties met  korte en middellange termijn 
horizon kunnen bijdragen aan het dichterbij brengen van de langetermijn doelen. 

d. het benutten van grote en kleine icoonprojecten om de strategie Utrecht2040 op een aantal punten 
in uitvoering te brengen. Met de partners worden voorstellen ontwikkeld, opgewerkt, getoetst en 
in de etalage gezet. 

Zie verder de toelichting in hoofdstuk 9 van de bijgaande notitie. 
 
Planning vervolg 2010-2011 
De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit: 
November 2010 3e Conferentie Utrecht2040 (mn. bespreking van mogelijke projecten) 
Vanaf najaar 2010 Eventuele haalbaarheidsstudies voor icoonprojecten 
Begin 2011   Drie-horizontenschema’s gereed; toezending aan Staten 
Begin 2011  Verzorgen input vanuit Utrecht2040 voor coalitie-accoord 
November 2011 4e Conferentie Utrecht2040 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
Financiële consequenties 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 25 oktober 2010 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 september 2010, afdeling SDC, nummer 
2010int263338;

Gelezen;  
 
De bijlage “Utrecht2040, van strategie naar uitvoering” 
 

Besluiten:  
 
1. de missie, doelen en opgaven van Utrecht2040 vast te stellen 

 
2. de missie, doelen en opgaven als kader te hanteren voor de beleidsontwikkeling met een 

middellange termijn horizon bij de provincie Utrecht  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


