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Onderwerp: startnotitie voor de uitvoeringsagenda Utrecht2040 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 
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 en een aantrekkelijk landschap.  
 
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 geïnterviewd. Daarnaast zijn diverse trendrapporten geraadpleegd, en hebben vele 
consultaties plaatsgevonden van wetenschappers en belanghebbenden uit de Utrechtse regio. 
 
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. De strategie is vastgelegd in het “werkdocument strategie”  
(bijgevoegd). Ook is inmiddels een verslag van de conferentie opgesteld (zie de website 
www.utrecht2040.nl).  
We zien de conferentie als startpunt voor de concretisering van de strategie in icoonprojecten en 
andere acties. We willen dit vuurtje brandende houden, onder andere door een webcommunity op te 
zetten, waarmee we onze partners betrekken bij de uitwerking van de strategie. 
 
Doel van deze startnotitie 
Deze startnotitie markeert het traject “van strategie naar uitvoeringsagenda”. De 6 thema’s uit de 
strategie worden uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda die medio 2010 gereed is. Deze 
uitvoeringsagenda bestaat uit een overzicht van mogelijke projecten en andere acties van de Provincie 
Utrecht en haar partners. In deze uitvoeringsagenda geven we specifiek aan welke projecten en acties 
door de Provinciale organisatie kunnen worden uitgevoerd. Wij vragen met name uw aandacht voor 
dit laatste onderdeel.  
 
Hoofdlijn van de strategie 
De missie Utrecht2040 vormt de kern van de strategie. De missie is bekrachtigd door een groot aantal 
regiopartners op de conferentie in november 2009. De missie luidt: 
Wij willen 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 
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wij goed in zijn: een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur en een 
aantrekkelijk landschap. Utrecht is uniek in deze combinatie van kwaliteiten. Daarom willen we de 
economie èn de sociale verhoudingen èn de kwaliteit van de leefomgeving in samenhang verder 
ontwikkelen. We spreken af om vanaf heden, bij het nemen van belangrijke beslissingen voor deze 
regio, het evenwicht te bewaren tussen people, planet en profit. We werken aan het verminderen en 
compenseren en uiteindelijk voorkómen van de negatieve effecten van onze keuzen naar andere 
voorraden, naar volgende generaties en naar andere gebieden op aarde. 
 
Voor de uitwerking van de missie zijn een zestal doelen en opgaven benoemd: 
• Ruimte: een provincie waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur 
• Economie: een provincie met een innovatieve kenniseconomie 
• Mobiliteit: een provincie die bereikbaar is, met auto, fiets of openbaar vervoer in een beter milieu 
• Klimaat: een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie 
• Sociale leefomgeving: een provincie waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op 

school, in hun wijk en in hun vak. Participatie kan bevorderd worden door oa. functiemenging, 
cultuur en sport 

• Natuur en landschap: een provincie met een mooie natuur en een gevarieerder landschap. 
Cultuurhistorische elementen maken hier onderdeel van uit 

Deze doelen en opgaven zijn verder toegelicht in het zgn. werkdocument strategie Utrecht2040 
(bijgevoegd). Dit werkdocument is uitgedeeld aan de aanwezigen op de conferentie Utrecht2040. 
 
Relatie met andere grote projecten en beleidsdocumenten 
De strategie Utrecht2040 is sterk verbonden met andere provinciale beleidsdocumenten met een 
langetermijn horizon, zoals de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht, de Gebiedsagenda MIRT, het 
Provinciaal Waterplan en de Sociale Agenda. In Utrecht2040 wordt actief gezocht naar inhoudelijke 
verbindingen tussen deze visies, zodat synergie kan worden geboekt in nieuwe projecten. Voor de 
monitoring beschikken we o.a. over de Staat van Utrecht, waar in 2010 een update van uitgebracht 
wordt. 
De strategie dient tevens als input voor de kerntakendiscussie. 
 
Belangrijke uitwerkingsvragen per thema 
We gaan het komende half jaar een belangrijke stap verder zetten en concreter worden. We werken toe 
naar een uitvoeringsagenda voor Utrecht2040, die medio 2010 gereed is. Om daar te komen hebben 
we nog een aantal belangrijke uitwerkingsvragen. De uitwerkingsvragen van dit moment staan in 
onderstaand schema; hier kunnen natuurlijk in de loop der tijd nieuwe vragen bijkomen. 
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In meer detail betreft het de volgende uitwerkingsvragen: 
 
Ruimte 
Voor het thema ruimte zijn twee belangrijke uitwerkingen reeds gemaakt: de ontwikkelingsvisie NV 
Utrecht en de Gebiedsagenda MIRT. Uitwerkingen worden gemaakt met het NV-Utrecht netwerk. 
Resultaten worden ingebracht in Utrecht2040. Het betreft oa. de volgende uitwerkingsvragen: 
• Het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor binnenstedelijk bouwen en de financiering 

daarvan. 
• De uitwerking van de transformatie van de A12-zone. Daar is naast de al aangeduide ruimtelijke 

en mobiliteitsopgaven oa. de vraag of hier de ontmoetingsfunctie van de regio kan worden 
versterkt en of hier meer functiemenging mogelijk is, ook vanuit sociaal belang. 

• De rol van Utrecht in groter verband, zoals Noordvleugel en Randstad. Wat zijn trends en 
toekomstperspectieven op hogere schaalniveaus, en hoe verhoudt de Utrechtse strategie zich hier 
toe? 

Verder kunnen vanuit de ‘roadmap’ klimaatadaptatie aanvullende ruimtelijke opgaven op tafel komen, 
zowel in het landelijk gebied (oa. dijkversterking, waterberging) als binnenstedelijk. Deze vragen zijn 
zowel voor Utrecht2040 als voor de provinciale structuurvisie van belang. 
 
Economie 
Voor het thema economie zijn de belangrijkste opgaven gedefinieerd. Het gaat over het ontwikkelen 
van een innovatieve en duurzame op kennis gebaseerde economie. Er liggen nog uitwerkingsvragen 
bij oa.: 
• Welke aanvullende acties zijn gewenst om de kennisoverdracht te stimuleren tussen de 

kennisinstellingen enerzijds en de bedrijven en samenleving als geheel anderzijds? Wat zijn de 
mogelijkheden van het Science Park om zich ook als een demonstratiepark te ontwikkelen voor 
innovatieve duurzaamheidsoplossingen? Kan er een sterkere relatie met Food Valley worden 
gelegd?  

• Hoe kan een duurzame economie worden uitgewerkt (d.w.z. een economie met minder 
afwenteling die rekening houdt met de eindigheid van fossiele brandstoffen), en welke kansen 
zijn er om een duurzaamheidseconomie te stimuleren (+kansen voor innovaties op het gebied van 
milieuvriendelijke productie en het realiseren van klimaatdoelstellingen, waarmee nieuwe 
werkgelegenheid kan worden gecreëerd). Deze vragen zijn aan bod gekomen in de werksessie 
‘klimaat en duurzaamheidseconomie’ met Jeremy Rifkin in februari. Wij verwachten in april zijn 
advies, op basis waarvan we nagaan welke stimuleringsmaatregelen gewenst zijn, wat de 
economische spin-off kan zijn en welke projecten we daarbij kunnen definiëren. 

 
Mobiliteit 
Voor het thema mobiliteit is een belangrijke uitwerking reeds gemaakt: de Gebiedsagenda MIRT. 
Eventuele uitwerkingen worden in dat kader gemaakt. Resultaten worden ingebracht in Utrecht2040. 
Het betreft oa. de volgende uitwerkingsvragen: 
• De relatie ruimtegebruik – mobiliteit, met name de mogelijkheden die het binnenstedelijk 

bouwen, het bouwen nabij OV knooppunten en het creëren van economische kerngebieden 
bieden om OV-aanleg en –gebruik te stimuleren 

• Ontwikkeling visie op Randstad spoor en regionaal OV. In het verlengde wordt nagegaan hoe bij 
de besluitvorming over OV meer rekening kan worden gehouden met andere baten dan alleen de 
bereikbaarheid.  

• Opties voor een schonere mobiliteit (bijv. elektrisch of waterstof, zie suggesties Rifkin) 
 
Klimaat 
Voor klimaat zijn de langetermijndoelen gezet, maar de route daar naar toe zal nog grotendeels 
ontwikkeld moeten worden. Er worden momenteel twee zgn. roadmaps ontwikkeld, één voor het doel 
om klimaatneutraal te worden (mitigatie), en één om klimaatrobuust te worden (adaptatie). 
Bij mitigatie is o.a. de vraag hoe –samen met onze partners- energiebesparing kan plaatsvinden, hoe 
meer duurzame energiebronnen kunnen worden aangewend (met name decentraal op het niveau van 
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gebouwen) en hoe de emissie van andere broeikasgassen zoals methaan kan worden teruggedrongen. 
Ook is de vraag hoe CO2 kan worden afgevangen met nieuwe technieken. Tenslotte is de vraag welke 
aanpassingen aan het distributie- en opslagsysteem nodig zijn (smart grids en waterstof). De meeste 
vragen zijn aan bod gekomen in de werksessie ‘klimaat en duurzaamheidseconomie’ met Jeremy 
Rifkin in februari. Wij verwachten in april zijn advies, op basis waarvan we projecten gaan definiëren. 
Bij adaptatie is oa. de vraag hoe een klimaatrobuuste inrichting in gebiedsontwikkelingsprocessen kan 
worden ingebouwd, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Hiervoor is reeds de zogenaamde 
klimaatwegwijzer ontwikkeld. Voor het landelijk gebied willen we een gebiedsgerichte uitwerking 
maken van de adaptatie-opgaven (bijvoorbeeld dijkversterking en waterbuffering), in combinatie met 
andere opgaven (zie hieronder, bij het thema natuur en landschap). Hierbij betrekken we de opgaven 
die voortkomen uit de nog te starten nationale verkenning van de zoetwatervoorziening. Deze vragen 
komen aan bod in de werksessie ‘identiteit en landelijk gebied’. Zie onder. 
 

Sociale leefomgeving 
Voor het thema sociale leefomgeving zijn de prioriteiten gezet: jongeren, ouderen, participatie en 
burgerschap. Er zijn enkele belangrijke uitwerkingsvragen, zoals bij: 
• Is de rode kaart uit de Staat van Utrecht voor het lage vertrouwen van burgers in de politiek een 

symptoom van een breder verschijnsel van afnemende betrokkenheid bij de samenleving? Wat 
zijn kenmerken van de groep achterblijvers en afhakers, welke trends zijn hierbij in de komende 
jaren te verwachten? Wat kunnen we doen aan het vergroten van de participatie (zowel 
arbeidsparticipatie als sociale participatie) en de cohesie, bijvoorbeeld via thema’s als ruimtelijke 
inrichting (functiemenging), sport (Olympische spelen 2028) en cultuur? Voor culturele 
voorzieningen is daarbij nog de vraag welke infrastructuur we op langere termijn nastreven.  

• Veel participatietrajecten lopen na verloop van tijd vast. De langjarige continuïteit is vaak een 
probleem. De vraag is wat hiervan de oorzaken zijn. 

• Bij het verhogen van de arbeidsparticipatie speelt de vraag hoe een ‘kenniseconomie voor 
iedereen’ kan worden ontwikkeld, m.a.w. hoe kunnen lager opgeleiden (VMBO, MBO) beter 
worden voorbereid op een economie en samenleving die in hoge mate op kennis is gebaseerd? 
Welke specifieke acties in de onderwijskolom zijn nodig om daar het zgn. schoorsteeneffect te 
bewerkstelligen? 

• Hoe kan actief burgerschap in een veranderende bestuurlijke en democratische omgeving verder 
vorm gegeven worden. 

Deze vragen komt aan bod in de mogelijke werksessie ‘participatie en kenniseconomie’. Zie onder. 
 
Natuur en landschap 
Voor het thema natuur en landschap zijn op de conferentie in november jl. reeds enkele bouwstenen 
aangedragen: vitaal platteland en streekproducten. Daarnaast is oa. aandacht nodig voor de kwaliteit 
van het landschap, één van de drie kernkwaliteiten van Utrecht. Doel is om de kwaliteit van het 
landschap (de essentiële kernkwaliteiten) te verbeteren en de rijke schakering te behouden. Voor de 
natuur is de vraag hoe de achteruitgang van de biodiversiteit kan worden omgezet in een toename. 
Een uitwerkingsvraag is hoe de bouwstenen ‘vitaal platteland’ en ‘streekproducten’ kunnen passen in 
de grotere gewenste transformatie van het landelijk gebied, waar ook natuur, energieopwekking, 
wateropslag, landschapsbescherming (rust, ruimte en identiteit) en cultuurhistorie onderdeel van 
uitmaken. Er zijn een aantal beleidsdocumenten beschikbaar en een vijftal gebiedsprogramma’s, met 
een tijdhorizon van 7 jaar, waarop kan worden aangesloten. We besteden aandacht aan de langetermijn 
transitie, en aan de mogelijkheden om de diverse doelen in synergie dichterbij te brengen.  
Deze vraag komt aan bod in de werksessie ‘identiteit en vitaal platteland’. Zie onder. 
 
Integraal 
Voor alle thema’s is het van belang om de algemene strategische lijn vast te houden van “versterken 
waar je goed in bent”. We zijn goed in de ontmoetingsfunctie van kennis en creativiteit, met een rijke 
cultuur en een aantrekkelijk landschap. Juist de combinatie van deze kernkwaliteiten maakt ons uniek. 
Dit werken we verder uit (denk aan bijv. cultuur in het landschap). 
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Zoals ook besproken in de Statenbijeenkomsten in 2009 is het hierbij goed om ook een beter beeld te 
krijgen hoe deze Utrechtse kernkwaliteiten zich verhouden tot omliggende regio’s. Hoe verhoudt 
bijvoorbeeld de ambitie om kennisregio te zijn zich tot andere kennisregio’s als bijv. Amsterdam en 
Eindhoven? Zijn er EU-regio’s met een vergelijkbaar profiel?  
Hoe wij ons verhouden tot andere provincies en regio’s is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. 
Met een zgn. “benchmark kernkwaliteiten”(een onderzoek en gesprekken) scherpen we het unieke in 
het profiel van Utrecht aan, en duiden we samenwerkingsverbanden met andere regio’s aan.  
De Europese dimensie van onze strategie werken we verder uit. Belangrijke vraag is hoe onze 
Utrecht2040 opgaven zich verhouden tot het EU-beleid na 2013 (het zgn. Future Challenges traject). 
Waar kunnen we meeliften, en waar zijn extra acties nodig? Eén van de kansrijke punten is het dossier 
energie en klimaat. Zijn er andere regio’s die een dergelijke transitie willen doormaken, en kunnen we 
met hen een gezamenlijke aanpak ontwikkelen, met mede-financiering vanuit de  EU? 
De Europese dimensie komt aan bod in de werksessie ‘ Utrecht2040 en Europa’, zie onder. 
 
Van uitwerkingsvragen naar icoonprojecten en andere acties 
De bovengenoemde uitwerkingsvragen komen aan bod in bestaande uitwerkingssporen, in een aantal 
werksessies en in kleinere projectopwerkingssessies. In de sessies zal met deelname van experts en 
regiopartners worden toegewerkt naar de concretisering van de strategie in icoonprojecten en andere 
acties, e.e.a. in aansluiting op de mogelijke projecten die reeds op de conferentie Utrecht2040 zijn 
benoemd. De werksessies worden vormgegeven vanuit de betrokken portefeuilles. 
In concreto denken we aan de volgende uitwerkingssporen en werksessies: 
- voor het thema Ruimte zal het bestaande uitwerkingsspoor worden benut, het NV Utrecht kader. 

Resultaten worden ingebracht in Utrecht2040, o.l.v. gedeputeerde Krol. 
- Voor het thema Mobiliteit zullen bestaande uitwerkingssporen worden benut (het SMPU en de 

Gebiedsagenda). Resultaten worden ingebracht in Utrecht2040, o.l.v. gedeputeerde Van 
Lunteren. 

- Voor het gecombineerde thema “Klimaat en duurzaamheidseconomie” is in februari een 
werksessie gehouden met ondersteuning van de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin (adviseur 
van oa. de Europese Commissie en Angela Merkel op het gebied van duurzaamheid). Ook het 
nieuwe Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, waar o.a. Klaas van Egmond en Herman 
Wijffels (onder andere ex-RABO en oud-formateur) deel van uitmaken, hebben hieraan een 
bijdrage geleverd. Het advies van Rifkin wordt in april verwacht. In bespreking met de betrokken 
regiopartners worden mogelijke projecten gedefinieerd. Uitvoering door gedeputeerde De Jong, 
m.m.v. Van Lunteren.  

- Voor het gecombineerde thema “participatie en kenniseconomie”houden we een werksessie, 
waarin we nagaan hoe we maatschappelijke participatie en burgerschap kunnen bevorderen, en 
een kenniseconomie voor iedereen kunnen realiseren. We gaan een korte trendverkenning doen 
naar de participatieproblematiek (met name naar de “afhakers”).  We gaan na wat de bijdrage van 
cultuur (Utrecht2018) en sport (Olympisch plan) kan zijn. Voor het doelstelling ‘kenniseconomie 
voor iedereen’ sluiten we aan bij het projectidee van Science for Society, wat besproken is op de 
Utrecht2040-conferentie in november jl.  
Mogelijk te betrekken externe experts zijn oa. Micha de Winter en Paul Verweel. Uitvoering door 
gedeputeerde Haak-Griffioen, m.m.v. Van Lunteren en Raven. 

- Voor het gecombineerde thema ‘identiteit en vitaal platteland’ willen we een uitwerkingssessie 
organiseren met enkele experts, bijvoorbeeld Yttje Feddes en Jan Huijgen. Daarbij worden ook de 
initiatieven van de conferentie (‘vitaal platteland’ en ‘streekproducten’) verder opgewerkt tot 
concrete projectvoorstellen.  Uitvoering door gedeputeerde Krol, m.m.v. Binnekamp en Raven. 

- Voor de Europese dimensie van de strategie willen we een werksessie Utrecht2040 en Europa 
organiseren met onze EU-experts en de werkgroep Europa van Provinciale Staten. Belangrijkste 
doel is om na te gaan waar we m.b.t. onze opgaven kunnen meeliften met EU-beleid, en waar 
extra acties nodig zijn. Uitvoering door gedeputeerde Binnekamp (doorwerking naar verwachting 
in alle portefeuilles). 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

6

- Tenslotte is het denkbaar dat onze partners projectvoorstellen aandragen als kandidaat voor een 
icoonproject in Utrecht2040. We hebben onze partners op de conferentie in november jl. namelijk 
hiertoe opgeroepen. Waar nodig zullen kleine projectopwerkingsssessies worden gehouden. 

 

Uitvoeringsagenda Utrecht2040 
De in het komende half jaar te maken uitwerking van de strategie leidt tot een regionale 
uitvoeringsagenda Utrecht2040. Deze agenda is een beschrijving van mogelijke icoonprojecten en 
partners. In een matrixvorm zal worden aangegeven welke partners deel gaan nemen aan welke 
projecten en andere acties.  
Bij de projectuitwerkingen zal veel aandacht zijn voor het behoud van de integraliteit. Uiteindelijk zal 
de gehele uitvoeringsagenda de missie moeten ondersteunen: de brede duurzaamheidsgedachte, het 
verminderen van afwenteling en het behoud van aantrekkingskracht van de regio. Dit zal veelal 
neerkomen op projecten die transities in gang zetten, gericht op het doorbreken van barrières in 
systemen.  
De kandidaatprojecten scoren we op de bijdrage aan de missie, op de versterking van de 
kernkwaliteiten en op hun bijdrage aan de zes doelen. Verder is het voor het succes van belang dat 
projecten gedragen worden door een maatschappelijke alliantie van partijen, die ook financieel willen 
deelnemen.  
We zoeken actief naar mogelijkheden om de synergie tussen de projecten te vergroten. 
Onderdeel van de uitvoeringsagenda is het provinciale uitvoeringsplan. Dit geeft een overzicht van  
projecten en andere acties, waar de Provinciale organisatie bij betrokken is. We houden hierbij 
rekening met de actuele stand van de kerntakendiscussie v.w.b. de taken en rollen van de provincie. 
Bij projecten waarvoor substantieel provinciaal geld of menskracht nodig zetten we in op uitvoering 
na de verkiezingen.  
Ook gaan we in de uitvoeringsagenda in op: 
- Definitie van het support pack (Waaruit kan de algemene provinciale support bestaan voor 

projecten van Utrecht2040, inclusief projecten die door anderen worden uitgevoerd?) 
- Uitwerken van de netwerksturing. Hoe werken we de gekozen netwerksamenwerking en de 

alliantievorming verder uit? Hoe kunnen we komen tot bindende afspraken met de partners? 
Hiervoor is ook een discussiestuk over het samenwerkingskader beschikbaar. 

De uitvoeringsagenda wordt medio 2010 aan u aangeboden, en kan daarmee dienen als input voor de 
verkiezingen. 
 
Interactie met Provinciale Staten 
We willen u graag in vroeg stadium betrekken bij de uitvoeringsagenda. We willen u betrekken bij de 
uitwerkingssessies. Verder willen de concept uitvoeringagenda met u bespreken in een informele 
Statenbijeenkomst in juni 2010. Na de zomer volgt dan de formele behandeling. 
 
Rol portefeuilles 
De strategie Utrecht2040 is van ons allemaal. Het vormt een gezamenlijk kompaskoers bij het beter 
anticiperen op de lange termijn ontwikkelingen betreffende ons grondgebied en samenleving. De 
uitwerkingen van de strategie worden ter hand genomen vanuit de diverse portefeuilles, in 
samenwerking met de relevante netwerkpartners. 
 
Tijdschema 
Januari  Verslag conferentie gereed. Publicatie op de website www.utrecht2040.nl
Vanaf januari Uitdragen strategie; opbouw webcommunity 
April  Drie werksessies incl. projectvoorstellen gereed 
Juni  Concept uitvoeringsagenda Utrecht2040 gereed; bespreking met u 
Najaar  Formele behandeling uitvoeringsagenda 
Najaar  Eventuele haalbaarheidsstudies 
November kleine conferentie met het regionetwerk (uitwisseling projectvoorstellen) 
Begin 2011 Agendasetting verkiezingen (eind 2010), verzorgen input voor coalitie-accoord  
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Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  
Wij verzoeken u akkoord te gaan met de startnotitie voor de uitvoeringsagenda Utrecht2040. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 

Bijlagen 
 

1. werkdocument strategie (boekje) 
2. Speech gedeputeerde De Jong op de conferentie Utrecht2040 

 


