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De provincie Utrecht neemt het voortouw in het opstellen van een strategie voor 

de toekomst van deze regio. Waarom doen wij dit? Omdat Utrecht nu nog een 

aantrekkelijke plek is om te wonen, te werken, te leven en te ondernemen. Maar 

verstedelijking en het toenemende verkeer bedreigen het huidige evenwicht van 

aantrekkelijke, bereikbare steden, dorpen én mooie landschappen. De regio dreigt 

slachtoffer te worden van haar eigen aantrekkingskracht. De kwaliteiten staan fors 

onder druk, op bepaalde punten is de draagkracht overschreden. 

Op wereldschaal spelen nu een financiële, economische en voedselcrisis. 

Richting 2040 hebben we te maken met uitputting van fossiele brandstoffen, 

klimaatverandering en afname van de biodiversiteit. Dit noopt tot oplossingen die 

ook op lange termijn houdbaar blijven. Het is daarom van belang ons vizier op de 

toekomst te richten. Een strategie dus die antwoord geeft op wat er op ons afkomt 

en hoe wij daarop kunnen inspelen. Een strategie die richting geeft aan wat wij 

doen om onze huidige goede kwaliteit van leven ook voor de toekomst en voor 

onze kinderen en kleinkinderen te bewaren.

Voorwoord 
    werkdocument strategie

De ontwikkeling van deze strategie startte in 2008 met de resultaten uit de 

monitor Staat van Utrecht en een wetenschappelijk scenariorapport Utrecht2040. 

Tijdens de conferentie Samen op weg naar 2040! van dat jaar zijn de uitkomsten 

bediscussieerd en aangevuld. Nu zijn we een flinke stap verder met een strategie 

voorzien van zes doelen en aanverwante opgaven. Velen uit de provincie hebben 

hieraan bijgedragen: wetenschappers, beleidsexperts, leden van Provinciale Staten 

en diverse partners uit de Utrechtse regio. 

In de strategie is veel aandacht voor de toekomst en de verkenning ervan.  

Dit gebeurt aan de hand van trends en mogelijke maatschappelijke opgaven.  

Het omzetten van de strategie in concrete projecten is pas net begonnen en nog 

niet voltooid. Daarom heeft dit document het karakter van een werkdocument. 

We gaan in de komende tijd vervolgstappen zetten, in intensieve dialoog met onze 

partners: overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio.  

Wij nodigen ze uit om de missie te onderschrijven en kennis te nemen van de 

doelen en opgaven uit de strategie om vervolgens met ons te komen tot voorstellen 

voor concrete projecten. Wisselende allianties van regiopartners kunnen hiermee 

de komende jaren aan de slag.

Ik ben er van overtuigd dat deze strategie een bijdrage kan leveren aan een duur-

zame en aantrekkelijke provincie, op weg naar 2040.

Wouter de Jong

Gedeputeerde wonen, milieu en duurzaamheid
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De strategie bestaat uit vier bouwstenen: 

•	 de	strategische	analyse.	

De door de provincie geformuleerde strategische analyse van de regio is gebaseerd 

op de monitor Staat van Utrecht en diverse wetenschappelijke trendverkenningen.

•	 de	missie.	

Dit is de verklaring waarmee de gezamenlijke regiopartners aan de samenleving 

kenbaar maken waarnaar zij streven op weg naar 2040. Het nieuwe profiel van de 

regio maakt hier deel van uit.

•	 een	zestal	doelen	&	opgaven.	

De strategie geeft inzicht in de doelen voor de lange termijn en de maatschappelijke 

opgaven. De doelen en opgaven zijn opgesteld door de provincie Utrecht en 

intensief besproken met regiopartners en wetenschappers. Deze doelen en 

opgaven zijn bepalend voor de zgn. icoonprojecten.

•	 de	criteria	voor	icoonprojecten.	

De icoonprojecten vormen de concrete invulling van de missie en de doelen 

en opgaven. Icoonprojecten kunnen zowel door de provincie als door andere 

regiopartners worden aangedragen en geleid. In 2010 zal een uitgewerkt overzicht 

van mogelijke icoonprojecten gereed zijn. 

Strategieontwikkeling begint met de analyse van trends die de komende decennia 

op ons afkomen. Het gaat dan om trends op mondiaal, Europees en nationaal 

niveau die hun doorwerking hebben op de regio. De regio kent natuurlijk ook 

eigen ontwikkelingen1. Door deze trends beter te leren kennen, kunnen we ons 

voorbereiden op de toekomst en haar maatschappelijke opgaven. Let wel, het gaat 

hier om trends bij ongewijzigd beleid. 

Rode	kaarten	uit	de	Staat	van	Utrecht

De Staat van Utrecht is een monitor die om het jaar de duurzaamheid en kwaliteit 

van de regio meet. Het geeft een actueel beeld van de provincie in sociaal-

cultureel, ecologisch en economisch opzicht. Over meerdere jaren bezien, kunnen 

de ontwikkelingen in de provincie en de effecten van onze keuzes worden gemeten. 

De rode kaarten uit deze monitor geven ook inzicht in de mogelijke opgaven;  

zij vertellen ons hoe ver wij nog verwijderd zijn van onze bestaande ambities. 

Mondiale en Europese trends

•	 Klimaatverandering	en	afname	biodiversiteit.

De komende decennia zullen wij de mondiale opwarming van de aarde in de 

regio ervaren door bijvoorbeeld intensievere neerslag, een hogere frequentie van 

piekafvoeren van de grote rivieren en door drogere zomers. De biodiversiteit staat 

wereldwijd maar ook in de regio onder druk; er komen hier steeds minder planten- 

en diersoorten voor.

•	 Meer	economische	verbindingen	met	Europa.

Er komt steeds meer interactie tussen Utrecht en de Randstad met het omliggende 

netwerk van regio’s in het economische kerngebied van Europa.

Inleiding Trends en rode kaarten 

1 Voor	de	analyse	van	trends	is	gebruik	gemaakt	van	wetenschappelijke	lange	termijnverkenningen	en	van	enkele	

andere	documenten.	Bronnen:	het	scenariorapport	Utrecht2040	van	de	Universiteit	Utrecht,	de	studie	Welvaart	

en	Leefomgeving	van	de	planbureaus,	de	eerste	en	tweede	duurzaamheidverkenning	van	het	PBL,	de	trends	

uit	 de	 structuurvisie	Randstad2040,	 de	 ontwikkelingsvisie	 NV	 Utrecht	 en	 uit	 enkele	 sectorale	 verkenningen.	 

De	trends	zijn	getoetst	door	wetenschappers	tijdens	twee	bijeenkomsten	in	2009.	
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Algemene- en bevolkingstrends

•	 Individualisering	en	globalisering.

Familie, sociale klasse en eigen ‘zuil’ gaan een steeds kleinere rol spelen in het 

leven van mensen. Dit kenmerkt individualisering. Daarnaast leidt een grotere 

verwevenheid van de Utrechtse regio met de rest van de wereld, via migratie-, 

kapitaal-, goederen-  en informatiestromen tot globalisering. Dit is bijvoorbeeld 

nu al te zien aan het groeiend aantal nationaliteiten onder studenten in de stad 

Utrecht. 

•	 Meer	mensen	en	veranderende	samenstelling.

Het aantal mensen in de provincie Utrecht blijft groeien, met circa 0,5% per 

jaar tot 2040. Utrecht is daarmee (met Flevoland) de provincie met de sterkste 

bevolkingsgroei in de komende dertig jaar. Migratie is hierin wel een onzekere factor. 

In sommige kleine kernen is de kans op bevolkingskrimp reëel. Het aantal ouderen 

en allochtonen groeit, het aantal jongeren blijft vrijwel gelijk. De beroepsbevolking 

neemt nog wel toe, vooral door de stijgende participatiegraad van vrouwen en 

migranten tot 2025. De gezinsverdunning gaat nog voort: het aantal één- en twee-

persoonshuishoudens groeit. 

De vergrijzing en de (locale) bevolkingskrimp heeft invloed op veel beleidsterreinen, 

bijvoorbeeld op de vraag naar woningen, de zorg, mobiliteitspatronen, het 

voorzieningenniveau en participatievraagstukken. Vooral de verwachte snelle 

stijging van het aantal ouderen kan zorgen voor aanpassingsproblemen in de 

samenleving, bijvoorbeeld waar het gaat om het tijdig reageren op de veranderende 

woning- en zorgvraag.

Trends fysieke ruimte

•	 Grenzen	vervagen.

De verwevenheid tussen regio’s onderling en tussen stad en platteland neemt 

verder toe. Er zijn meer contacten en meer uitwisseling van ideeën, mensen en 

goederen.

•	 Vraag	naar	woningen	onverminderd	hoog.

De vraag naar woningen blijft hoog, onder andere door een toename van 

het aantal mensen en van het aantal éénpersoonshuishoudens. Deze hoge 

verstedelijkingsdruk zet de kwaliteit van de fysieke ruimte onder druk. De A12-zone 

is een belangrijke ontwikkelingsas.

•	 Minder	vraag	naar	bedrijventerreinen.

In de komende tien jaar zal de economie in deze regio steeds meer bepaald 

worden door de dienstensector. Dit in eerste instantie door groei van de algemene 

dienstensector en daarna vooral door groei binnen de (semi-)-publieke diensten. 

De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen stabiliseert. 

•	 Verrommeling	dreigt.

De ruimtelijke kwaliteit staat onder druk. In het landelijk gebied is sprake van 

verrommeling: het gaat hierbij om storende elementen in het landschap. 

Trends kenniseconomie

•	 Toenemende	handel	met	Europa.

Er is steeds meer handel en uitwisseling van diensten tussen de Randstad en 

andere regio’s in het economisch kerngebied van Europa: vooral langs de as 

London-Randstad-Ruhrgebied-Milaan. 

•	 Stijging	werkgelegenheid	in	kennisintensieve	diensten.

De kennisintensieve sector creëert in de regio in de toekomst naar verwachting meer 

banen. Voor bedrijven en instellingen en hun werknemers is hier een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat, zowel om te wonen, te werken als om te recreëren.
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•	 Verbetering	kennisoverdracht.	

De Utrechtse Universiteit (Science Park) en de Wageningen universiteit (Food 

Valley) nemen initiatieven om de kennisoverdracht te verbeteren tussen onderzoek 

en bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen.

•	 Rode	kaarten	uit	de	Staat	van	Utrecht	voor	het	aantal	arbeidsongeschikten	en	

het aantal patenten.

Trends mobiliteit

•	 Groei	van	mobiliteit.

Utrecht ligt centraal en fungeert hierdoor als ontmoetingspunt en kruispunt van 

verbindingen. Twee belangrijke aders kruisen elkaar in Utrecht: de west-oost 

verbinding: van de mainports en de Randstad naar Oost Europa, en de noord-zuid 

verbinding: van Amsterdam naar Eindhoven. Als deze Utrechtse ‘knoop’ niet goed 

functioneert heeft dat gevolgen voor andere delen van het land. Kortom, het is de 

Achilleshiel van de Randstad. 

Er wordt in Utrecht een flinke groei van de mobiliteit verwacht. Het langeafstands-

goederenvervoer van west naar oost groeit met circa 100% tot 2040, afhankelijk 

van het scenario. Onder invloed van de bevolkingsgroei, het grote aantal starters 

en de economische groei groeit ook het regionale verkeer.

•	 Afname	verkeersemissies.	

De emissies van NO
2
 en fijn stof zullen de komende jaren afnemen. In veel 

toekomstscenario’s blijven echter locaal knelpunten bestaan, ook in de Utrechtse 

regio. Hier ligt nog een opgave, die ook afhankelijk is van de gestelde norm. 

De geluidshinder neemt nog toe. 

•	 Rode	kaart	uit	de	Staat	van	Utrecht	voor	de	filezwaarte.

Trends energie en klimaatverandering

•	 Stijgende	vraag	naar	energie.

Ondanks de afname van materiaal- en energie-intensieve industrie zullen de 

energievraag en de import van energie toenemen. En dat terwijl er schaarste 

aan fossiele brandstoffen is. De opwekking van duurzame energie komt niet snel 

genoeg van de grond om aan de toenemende vraag te voldoen. 

•	 Gevolgen	van	klimaatverandering	ook	hier	voelbaar.

Ook als mondiaal de uitstoot van broeikasgassen drastisch wordt teruggebracht, 

hebben we in de toekomst te maken met klimaatverandering. In de regio merken 

wij dit door extremen in het weerbeeld: hoosbuien met als gevolg wateroverlast, 

lange periodes van droogte, langdurige hitte in steden en steeds vaker een hoge 

stand van het water in de grote rivieren. Bovendien kan de zeespiegelstijging in 

combinatie met lagere rivierstanden in droge zomers leiden tot indringing van 

zout water. Dit is vooral een gevaar voor laag Utrecht waar de bodem verder gaat 

dalen. 

•	 Het	leefmilieu	lijdt	eronder.

Klimaatverandering leidt tot een verandering van de soortensamenstelling van 

de natuur, een verslechtering van de waterkwaliteit en een verschuiving van het 

groeiseizoen. Daarnaast veroorzaakt het hittestress in de steden.

•	 Rode	 kaarten	 uit	 de	 Staat	 van	 Utrecht	 voor	 het	 broeikaseffect	 en	 het	

overstromingsrisico.

Trends sociale leefomgeving

De veranderingen voor de lange termijn in het sociale domein en in de voorkeuren 

van de mensen zijn moeilijk te voorspellen. Toch zijn enkele trends waarneem-

baar.

•	 Veel	kinderen	en	jongeren	in	de	regio.

Utrecht blijft een kinderrijke regio, het aantal jongeren (onder 20 jaar) blijft tot 

2025 ongeveer gelijk. Hierdoor neemt hun aandeel op het aantal inwoners wel iets 

af. Het kennisniveau onder jongeren staat onder druk, onder andere door school-

uitval. De kwaliteit van de jeugdzorg is voor verbetering vatbaar. 

•	 Segregatie	en	minder	participatie.

In wijken en buurten is steeds vaker sprake van segregatie en van steeds minder 

participatie, maar niet overal en bij iedereen. De arbeidsparticipatie van vrouwen 

en migranten stijgt bijvoorbeeld.

•	 Behoefte	van	ouderen	aan	andere	woonvoorzieningen.

De vergrijzing leidt tot een toename van de vraag naar kleinschalige zorgvoorzie-

ningen en geschikte woningen. Ook mensen met een beperking kunnen hiervan 

gebruik maken. Binnen enkele jaren dreigt een tekort aan zorgpersoneel. De ver-

grijzing kan in samenhang met een algehele bevolkingskrimp leiden tot een bedrei-

ging van het voorzieningenniveau, zoals het behoud van scholen in kleine kernen.

•	 Meer	interesse	voor	landschappelijk	en	cultureel	erfgoed.

In een globaliserende wereld die steeds onoverzichtelijker wordt, zoeken mensen 

houvast in voorwerpen uit hun eigen omgeving. Het biedt ze een vorm van 

identiteit en binding. 

•	 Rode	kaart	uit	de	Staat	van	Utrecht	voor	het	vertrouwen	in	de	politiek.	Dit	kan	

gezien worden als een symptoom van een breder verschijnsel: de afnemende 

betrokkenheid van een deel van de samenleving.
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Trends natuur en landschap

•	 Bedreiging	biodiversiteit.

Het aantal planten- en diersoorten neemt in Utrecht af. Enkele milieu- en 

ruimtecondities verbeteren weliswaar, maar vermesting en verzuring blijven een 

probleem. De verdere verstedelijking en de aanleg van nieuwe wegen door het 

landschap zorgt voor toename van de druk op de natuur en het landschap. 

•	 Meer	recreatie	en	toerisme.	

De belangstelling voor het cultuurlandschap groeit; steeds meer recreanten en 

toeristen vinden hun weg daar naar toe. 

•	 Rode	kaarten	uit	de	Staat	van	Utrecht	voor	de	soortenrijkdom	op	het	 land	en	

voor vermesting en verzuring van de bodem.

Interactie tussen de thema’s

Veel trends van verschillende thema’s hebben invloed op elkaar. Een paar voor-

beelden.

•	 Woonomgeving	transformeert.

De vraag naar woon- en werklocaties wijzigt door de demografische veranderingen 

en de ‘verdienstelijking’ van de economie. Daar komt de vraag naar decentrale 

energieopwekking bij en de roep om meer ontmoetingsplekken vanuit de 

samenleving. Dit zorgt met elkaar voor een woonomgeving die er anders uit zal 

zien.

•	 Buitenwijken	kennen	opeenstapeling	van	problemen.

In de buitenwijken van de grote steden is er sprake van een cumulatie van fysieke en 

sociale problemen. Denk aan de barrièrewerking door de aanwezige infrastructuur, 

zoals brede en soms verhoogde wegen, een ongezonde leefomgeving, segregatie 

en onveiligheid op straat.

•	 Landschap	krijgt	andere	functie.

In het landelijk gebied lijkt het productielandschap tanende. Het consumptieland-

schap en identiteitslandschap winnen terrein. Met andere woorden het aantal 

boerenbedrijven die zich slechts concentreren op de voedselproductie neemt af. 

In plaats daarvan komen bedrijven die naast hun agrarische functie ook andere 

activiteiten ontplooien: recreatie, streekproducten en particulier/agrarisch natuur-

beheer. De waardering voor het landschap groeit, onder andere als onderdeel van 

de regionale identiteit.

De toekomst is onzeker

Trends zeggen veel, maar kunnen ons niet vertellen hoe het er in 2040 nu 

werkelijk voor staat. Demografische veranderingen zijn weliswaar redelijk goed 

te voorspellen, al blijft de migratie daarin een onzekere factor. De ontwikkeling 

van de woningvraag, van de mobiliteit of de economische ontwikkeling is al met 

meer onzekerheid omgeven. Zeer onzeker zijn de veranderingen op lange termijn 

in de voorkeuren van mensen en hun behoeften en gedrag, zoals consumptieve 

voorkeuren, de zorgvraag en de belangstelling voor cultuur en erfgoed.

Let wel, prognoses zijn vaak trendextrapolaties. Dat wil zeggen dat geen rekening 

is gehouden met onverwachte gebeurtenissen en verrassingen zoals een financiële 

crisis. Bij grote onzekerheden gebruiken we toekomstscenario’s om bandbreedtes 

in de ontwikkeling zichtbaar te maken. Bij het formuleren van nieuw beleid is het 

dan zoeken naar robuuste opties, dat wil zeggen opties die goed uitwerken in 

meerdere mogelijke toekomsten waar we in terecht kunnen komen.
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De Provincie Utrecht geeft haar visie op de toekomst van de regio in een 

langetermijnstrategie voor het grondgebied en de samenleving van Utrecht.  

De strategie komt voort uit een analyse van de huidige situatie en toekomstige 

trends. In de missie staat het streven naar een duurzame Utrechtse regio centraal. 

Dat is dan ook het uitgangspunt voor de strategie.

De strategische analyse: een aantrekkelijke regio onder hoge druk

Er is het afgelopen jaar een analyse gemaakt van de huidige sterke en zwakke punten 

van deze regio en van de kansen en bedreigingen van de toekomst2. Hieruit blijkt 

dat de regio zeer aantrekkelijk is: het is hier zo goed wonen, werken en recreëren 

dat velen deze kant op komen.

De Utrechtse kernkwaliteiten

Drie kernkwaliteiten

Het succes van Utrecht rust op drie pijlers:

•	 Utrecht	ligt	centraal.

Door de ligging in het hart van Nederland fungeert de regio als een 

belangrijk ontmoetingspunt voor bijvoorbeeld kenniswerkers en de zakelijke 

dienstverlening. 

•	 Utrecht	heeft	een	aantrekkelijk	stad/landschap.

De rijke schakering van woon-, werk- en natuurgebieden op korte afstand van 

elkaar maakt deze regio uniek. Met stad/landschap doelen we op de aantrekkelijke 

landschappen ook in de steden. Utrecht is een cruciale schakelzone tussen de 

Randstad met zijn grootstedelijke dynamiek en Oost-Nederland met zijn rust en 

Strategische analyse
					Utrecht2040

Kennis/Cultuur
human capital

Ligging
ontmoetingspunt

Stad/Landschap
schakering

ruimte. Die waardevolle schakelzones bevinden zich ook in de provincie zelf: van 

laag naar hoog, van veen naar zand en van creatieve werkmilieus naar aantrekkelijke 

woonmilieus. 

•	 Utrecht	is	sterk	in	kennis	en	cultuur.	

De inwoners van Utrecht hebben een relatief hoog opleidingsniveau, de universiteit 

is de grootste van het land, er is goed onderwijs en er zijn kansen voor een 

bloeiende kenniseconomie waar iedereen van profiteert. Er is een groot aanbod 

van landschappelijk en cultureel erfgoed in het landelijk gebied en culturele 

evenementen in het stedelijk gebied.

De combinatie van deze drie kernkwaliteiten zorgt voor aantrekkelijke 

vestigingsfactoren voor de kenniseconomie: hoog opgeleide mensen, een goed 

cultureel aanbod voor kenniswerkers en een rijke schakering van woon-, werk- en 

recreatievoorzieningen. Hierin ligt de kracht van de regio.

2 Dit	is	gedaan	aan	de	hand	van	de	Staat	van	Utrecht	en	met	behulp	van	trendverkenningen	van	de	Universiteit	

Utrecht	en	de	nationale	planbureaus.
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Hoge druk

De sterke aantrekkingskracht leidt tot groei op allerlei fronten. Zo spant deze regio 

op nationaal niveau de kroon als het gaat om bevolkingsgroei en economische 

ontwikkeling. Dit zet de ruimtelijk inrichting onder hoge druk. Verstedelijking is 

hiervan het zichtbare bewijs. In sociaal opzicht baart de arbeidsparticipatie, de 

participatie in de wijk en als burger zorgen; er zijn veel achterblijvers en afhakers. 

Zo kan, zonder ingrijpen, het succes van Utrecht tegelijkertijd zijn bedreiging 

worden. De bedreigingen zijn:

•	 het	centraal	gelegen	ontmoetingspunt	dreigt	door	het	economische	succes	een	

knelpunt te worden. Utrecht wordt onbereikbaar.

•	 de	 aantrekkelijke	 landschappen	 dreigen	 door	 het	 economische	 succes	 en	 de	

verstedelijking aangetast te worden. Hierbij komt nog de klimaatverandering 

die vooral een probleem vormt voor de groenblauwe kwaliteit: de natuur en het 

water.

•	 de	kernkwaliteiten	kennis	en	cultuur	lijken	voorbehouden	te	blijven	aan	een	deel	

van de Utrechtse samenleving, de rest profiteert er in dat geval niet van. Dit is een 

bedreiging voor de sociale cohesie en het leefklimaat.

De Utrechtse hoge druk

Deze situatie vraagt om een langetermijnstrategie, waarin we op zoek gaan naar 

een evenwichtige groei op economisch, sociaal-cultureel en ecologisch gebied, 

met minder afwenteling en zonder uitholling van de aantrekkingskracht van de 

regio.

Kennis/Cultuur
achterblijvers?

Ligging
onbereikbaar?

Stad/Landschap
kwaliteit?

Kennis/Cultuur
kenniseconomie voor iedereen

Ligging
bereikbaar blijven

Stad/Landschap
toename kwaliteit

De mondiale parallel: duurzame ontwikkeling

Een strategie voor de toekomst van de provincie kan niet voorbij gaan aan de 

ontwikkelingen in de rest van Nederland, Europa of de wereld. Wij leven in een tijd 

waarin steeds beter de gevolgen van ons gedrag op onze leefomgeving zichtbaar zijn. 

Schaalvergroting en technologische ontwikkelingen zijn ingezet voor het optimaal 

inrichten van de voedselvoorziening, de mobiliteit en de energievoorziening, 

zonder veel oog voor de effecten op andere systemen. Volgens velen is het 

evenwicht tussen economische groei, sociale verhoudingen en de kwaliteit van de 

leefomgeving zoek geraakt. Steeds luider wordt de roep om “inclusief” te denken: 

bij keuzes steeds ook het belang voor elders (andere delen van de aarde) en later 

(volgende generaties) te betrekken. Duurzame ontwikkeling is het devies. Dit gaat 

over het behoud van een goede kwaliteit van leven op kleine schaal zoals in wijken 

en op grote schaal: de wereld. De samenhang tussen people, planet en profit (de 

drie p’s) staat hierin steeds centraal. Het gaat er om dat onze keuzes moeten leiden 

tot goede resultaten voor mens, aarde en economie, vandaag en morgen. 

Strategische hoofdlijn: duurzaam en aantrekkelijk

De Utrechtse situatie sluit naadloos aan op de mondiale opgave van duurzame 

ontwikkeling. Utrecht kiest voor een strategie van duurzame ontwikkeling en 

behoud van aantrekkingskracht. We willen versterken waar we goed in zijn: een 

ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur en een gevarieerd 

landschap. We willen een balans in ontwikkeling op economisch, sociaal en 

ecologisch gebied. Daarbij streven wij naar een uitgebalanceerde groei van de 

kernkwaliteiten van de regio. Dat wil zeggen dat wij bereikbaar willen blijven, de 

stad/landschappen kwalitatief willen verbeteren en een kenniseconomie willen 

stimuleren voor iedereen, met participatiekansen voor iedereen. 

De Utrechtse strategie
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Rol provinciale organisatie

De strategie Utrecht2040 vereist een actieve provincie, een provincie die selectief 

inzet op strategische hoofdvragen en bewuste keuzes maakt. Wij zullen actief zijn 

op die punten van de maatschappelijke agenda waar de provincie het verschil kan 

maken en die binnen de kerntaken en belangrijkste bevoegdheden van de provincie 

vallen.

Er is een provincie nodig die belangen borgt en sterk is in het regisseren van 

complexe samenwerkingscoalities, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling. 

Ook is er de roep om een provincie die visie ontwikkelt, initiatief neemt en die 

doorzettingsmacht organiseert. Dit vereist een slanke, flexibele organisatie die 

kan omgaan met wisselende verbanden. Op die manier boeken wij ook concrete 

resultaten.

In dit licht past de uitnodiging aan de regiopartners om deel te nemen aan de 

verdere uitwerking van deze strategie Utrecht2040. Zij worden gevraagd ideeën 

en voorstellen voor icoonprojecten te presenteren die zij zelf willen leiden. Ook 

de provincie kan met voorstellen voor icoonprojecten komen, waarbij natuurlijk 

wel rekening gehouden wordt met de taken van de provincie. De samenwerking 

met regiopartners wordt opgezet op basis van gelijkwaardigheid en is gericht op 

synergie. Dit betekent een andere aanpak dan wij gewend zijn, met een nieuwe 

rol voor de provincie. Het zal nog de nodige tijd vergen om deze nieuwe wijze van 

netwerksamenwerking gestalte te geven.

Perspectief en missie 
					Utrecht2040

Perspectief Utrecht2040

De provincie Utrecht ligt in de Noordvleugel van de Randstad, één van de sterkste 

en meest dichtbevolkte economische kerngebieden van Europa. Het is één van 

de grootstedelijke netwerken die trekker zullen zijn van de economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen in de komende decennia. Ons gebied vormt een 

logistiek knooppunt van de belangrijke ontwikkelingsassen langs de snelwegen A1, 

A12 en A2. Met de trend van mainports naar brainports worden we steeds meer 

een ontmoetingsplaats voor kennis en creativiteit.

Deze kans hebben we te danken aan de drie pijlers van de regio: onze toppositie 

in kennis en cultuur, onze centrale ligging, en de kwaliteit van onze steden en 

landschappen. Aan de flank van de Randstad vormen we een schakelzone tussen 

enerzijds de grootstedelijke dynamiek en anderzijds de rust en ruimte van Oost-

Nederland. Die positie geeft ons de ontspannen stedelijkheid en de leefkwaliteit 

die dit gebied zo aantrekkelijk maakt. Het zijn de succesfactoren van het verleden 

en de toekomst.

Wij richten ons op de bloei van onze ontmoetingsfunctie in de kennissamenleving 

en duurzaamheidseconomie die voor ons ligt. Omdat daar onze kracht ligt én 

omdat het de enige manier is om te ontkomen aan de negatieve effecten van de 

overdruk van dit moment. De wending naar duurzame ontwikkeling is noodzakelijk 

om de balans van kwaliteiten te bewaren. Zonder zo’n omschakeling worden we 

op termijn onbereikbaar; neemt de sociale cohesie af, wordt de kwaliteit van onze 

landschappen aangetast én wordt onze afhankelijkheid van de schaarse fossiele 

brandstoffen te groot.

Het is essentieel om de zorgvuldige balans te koesteren tussen de pijlers kennis/

cultuur, ligging en stad/landschappen. 

Handelen vanuit de balans tussen people, planet en profit is voor de mondiale 

toekomst even cruciaal als voor de toekomst van deze provincie. Wij willen 

een provincie zonder afwenteling naar andere gebieden op aarde en volgende 

generaties. Afwegen inclusief de consequenties voor elders en later is een morele 

plicht én een strategische opgave: Utrecht2040, duurzaam én aantrekkelijk.
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Missie Utrecht2040 

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 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.

Uitwerking

De missie Utrecht2040, het verdrag van Utrecht, staat aan de basis van al onze 

acties in de toekomst om te komen tot een duurzame economie en een goede 

kwaliteit van leven van ons en de volgende generaties. Het gaat om het behouden en 

versterken van de kernkwaliteiten van de regio: onze ligging als ontmoetingspunt, 

de kennis en cultuur en stad/landschap. 

Wij zien de uitwerking van de missie op hoofdlijnen als volgt:

•

•

•

•

We hebben voor zes thema’s doelen en opgaven voor de lange termijn benoemd. 

Via icoonprojecten willen we met elkaar invulling geven aan de opgaven, op weg 

naar een duurzame regio in de toekomst.

Met de Staat van Utrecht, een duurzaamheidsmeting van grondgebied en 

samenleving, houden we de vinger aan de pols. 

Rol provincie

Het provinciaal bestuur neemt hierin zijn aandeel. Een provincie die zich niet met 

alle onderwerpen bemoeit, maar selectief inzet op de strategische hoofdvragen 

van de samenleving. Daar waar we het verschil kunnen maken.

Een provincie die sterk is in het regisseren van complexe samenwerkingscoalities, 

die visie ontwikkelt en centrale waarden strak beschermt maar ook een provincie 

die initiatief durft te nemen en oplossingsgericht te werk gaat. 

Via icoonprojecten zoeken we naar samenwerking met de regiopartners, op basis 

van gelijkwaardigheid en gericht op synergie.

We vormen een innovatieve kenniseconomie, met de speerpunten life sciences, 

creatieve economie en duurzaamheid. Met participatie-kansen voor iedereen. 

We versterken de overdracht van die kennis naar bedrijven en de samenleving 

als geheel.

We zijn in 2040 klimaatneutraal en klimaatbestendig, en nog maar in geringe 

mate afhankelijk van fossiele brandstoffen.

We benutten ons culturele aanbod voor sociale participatie, en voeden met dat 

aanbod  broedplaatsen voor innovatieve en creatieve ideeën. 

We maken onze landschappen aantrekkelijker door behoud van de unieke rijke 

schakering, een grotere biodiversiteit en een betere zichtbaarheid van onze 

cultuurhistorie.
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Doelen en opgaven  
                                   voor de lange termijn

Streven naar een duurzame en aantrekkelijke regio, dat is het hoofddoel voor de 

provincie Utrecht in 2040. Duurzame ontwikkeling is de weg die wij bewandelen. 

Dit doen wij door bij het benoemen van doelen en opgaven en de keuze van 

projecten steeds rekening te houden met effecten voor andere delen van de aarde, 

voor andere generaties en voor de domeinen: people, planet en profit. 

Het profiel van de regio

Het doel van de strategie is om de kernkwaliteiten van de regio te benutten en in 

de toekomst verder uit te bouwen: ligging en ontmoetingspunt, kennis en cultuur 

en stad/landschap. 

De opgave is om dit eigen profiel te versterken bij het realiseren van de diverse 

doelen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met de partners in de provincie: 

gemeenten, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. 

Verschillen en overeenkomsten van ons profiel met dat van naburige regio’s kunnen 

verder worden verkend. Het gaat dan om de Randstad, Oost-Nederland, Flevoland 

en steden met een hoog kennisprofiel als Amsterdam en Eindhoven. Hier liggen 

ook mogelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst. Ook Europese regio’s 

met een vergelijkbaar profiel en beleidsopgave kunnen worden benaderd.

Zes strategische doelen

De strategie Utrecht2040 beoogt niet allesomvattend te zijn. Zes doelen geven 

aan waar in de komende decennia een grote maatschappelijke opgave ligt.  

Wij streven naar een provincie:

•	 waarin	ruimte	is	voor	goed	wonen,	werken	en	natuur;

•	 met	een	innovatieve	kenniseconomie;

•	 die	bereikbaar	is,	met	auto,	fiets	of	openbaar	vervoer	in	een	beter	milieu;

•	 die	klimaatneutraal	en	klimaatbestendig	is;	

•	 waarin	alle	mensen	meetellen	en	kunnen	meedoen	op	school,	in	hun	wijk	en	

 in hun vak;

•	 met	een	mooie	natuur	en	een	gevarieerder	landschap.
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Zuinig omgaan met de schaarse open ruimte, daar draait het om bij de realisatie 

van de woon- en werkvoorzieningen in de toekomst. Dit zal vooral binnenstedelijk 

en dus binnen de rode contouren moeten gebeuren: compact en intensief en 

bij voorkeur vlakbij OV-knooppunten. Daarnaast zal Almere een deel van de 

verstedelijkingsdruk opvangen. De ontwikkelingsvisie NV Utrecht onderschrijft 

deze opgaven. Het vereist wel specifieke financiële arrangementen.

Door de ontwikkeling van de kenniseconomie ontstaat meer behoefte aan 

functiemenging, zoals wonen-werken, werken-leren en kantoor-aan-huis 

voorzieningen. Een binnenstedelijke plek waar geëxperimenteerd kan worden 

met verdichting en functiemenging is de A12-zone. De mobiliteitsopgaven die hier 

spelen kunnen ook worden meegenomen in de stedenbouwkundige plannen.

Utrecht2040 
			een	provincie	waarin	ruimte	is	voor	goed	wonen,	
    werken en natuur  

In de woningbouw is aandacht nodig voor behoud van de ruimtelijke en sociale 

kwaliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gezondheid, de leefbaarheid en de 

sociale samenhang in de steden. In het landelijk gebied gaat het om het behoud 

van kernkwaliteiten, zoals de openheid van het landschap en het behoud van de 

biodiversiteit. 

Optie

•	 Ontwikkel een innovatieve aanpak voor de binnenstedelijke bouwopgave. Deze 

aanpak zal kwalitatief hoogwaardig moeten zijn, rekening moeten houden 

met andere belangen, zoals de sociale behoefte aan ontmoetingsplekken 

en stadsparken. Ook moet de aanpak nieuwe coalities mogelijk maken 

tussen partners die minder voor de hand liggen. Daarnaast zijn er nieuwe 

financieringsvormen nodig.
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Een innovatieve economie voor alle sectoren is ons streven. Vooral de 

kennisintensieve en diensteneconomie zijn voor een duurzaam Utrecht 

interessant, omdat zij over het algemeen relatief weinig energie gebruiken en 

weinig mobiliteit veroorzaken. Behoud van werkgelegenheid is hierbij steeds van 

belang. Speerpunten in de kennisontwikkeling zijn de life sciences/medisch cluster, 

de creatieve industrie en duurzaamheid. 

De economische aantrekkingskracht ligt in de combinatie van de kernkwaliteiten 

van de Utrechtse regio: ligging/ontmoetingspunt, kennis/cultuur en stad/

landschap. Door in te zetten op deze kwaliteiten en ze te versterken, stimuleren wij 

het ontstaan van broedplaatsen voor de kenniseconomie. Wij ondersteunen deze 

groei met een specifieke kennis- en innovatieagenda. 

Een ander aandachtspunt is de kennisoverdracht en de toepassing van de kennis 

tussen enerzijds kennisinstellingen, zoals scholen en onderzoeksinstituten en 

anderzijds de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. 

Utrecht2040 
			een	provincie	met	een	innovatieve	kenniseconomie		

Bij een kenniseconomie moet niet alleen worden ingezet op het hoger onderwijs, 

ook het MBO-niveau telt mee. Voor de lager en middelbaar opgeleide jongeren 

liggen er genoeg kansen om te kunnen profiteren van de kenniseconomie. Het 

bedrijfsleven kan met meer passende stageplaatsen en leerbanen een belangrijke 

bijdrage leveren. Jongeren kunnen bovendien gestimuleerd worden te kiezen 

voor een opleiding die goed aansluit op banen in de kansrijke sectoren van de 

toekomst. 

In de kenniseconomie is behoefte aan meer woon-werk combinaties, bijvoorbeeld 

kantoor-aan-huis-voorzieningen. De ontwikkeling van nieuwe terreinen kan 

worden vermeden. Bestaande bedrijfsterreinen duurzaam maken kan door ander 

materiaalgebruik en nieuwe vormen van energievoorziening. Ook kunnen terreinen 

intensiever worden gebruikt en kan naar nieuwe combinaties van functies gezocht 

worden. 

Opties

•	

•	

•	

Zorg voor vérgaande functiemenging op grootschalige werklocaties: bijvoorbeeld 

met hotels, winkels, onderwijsinstellingen, kinderopvang en congresfaciliteiten: 

de innovatieve ontmoetingsplek voor de zakelijke dienstverlening. 

Zorg voor een transitie naar een duurzame economie en een duurzaamheid-

economie. Duurzame economie wil zeggen een economie zonder afwenteling. 

Een duurzaamheideconomie draait om voldoende werkgelegenheid onder  

hoger opgeleiden, maar slaat ook op bedrijven die installaties aanpassen om 

gebouwen klimaatneutraal te maken. 

Science for Society: verbeter de kennisoverdracht tussen kennisinstellingen 

en de bedrijven en de samenleving als geheel. Denk aan het voeden van 

maatschappelijke debatten om participatie en burgerschap te bevorderen.  

Ook kunnen inwoners betrokken worden bij de besluitvorming over de toekomst 

van de regio, de zogenaamde inclusieve besluitvorming. Denk hierbij ook aan 

de ontwikkeling van kennisallianties, zoals het kenniscentrum voor klimaat en 

duurzaamheid (KIC).
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Woon-, werk- en recreatielocaties moeten bereikbaar zijn en blijven, met auto, 

fiets of OV. De verwachting is dat het verkeer alleen nog maar toeneemt. In dat 

geval is het zaak om de economische kerngebieden en de binnensteden bereikbaar 

te houden. De doorstroom van bestaande OV-, fiets- en wegennetwerken kan 

verbeteren door ze minder incidentgevoelig te maken. Daarnaast moet de keuze 

voor de plek en de aanleg van nieuwe infrastructuur in steden leiden tot een 

verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluidsoverlast. Voor 

het landelijk gebeid staat verbetering van de kwaliteit van het landschap voorop. 

Ook zal steeds gezocht worden naar oplossingen zodat wegen zo min mogelijk 

als barrières fungeren in het landschap. Dit is vooral bij waardevolle schakelzones 

tussen landschappen van belang. Deze aandachtspunten zijn ook belicht in 

Randstad Urgent en de gebiedsagenda van het MIRT. 

Utrecht2040 
				een	provincie	die	bereikbaar	is,	met	auto,	fiets	of	
	 	 openbaar	vervoer	in	een	beter	milieu	

Compact bouwen in de binnensteden, sturing van de vraag door invoering van 

bijvoorbeeld het ‘anders betalen voor mobiliteit’, stimulering van de kennisecono-

mie en het beperken van het woon-werkverkeer, het zijn allemaal mogelijkheden 

om het personen- en goederenvervoer per auto te verminderen. Flexibilisering van 

werktijden kan helpen om het vervoersaanbod beter te spreiden over de dag. 

Opties

•

•

•

Beperk waar mogelijk de behoefte aan automobiliteit en stimuleer het emissie-

vrije rijden, door middel van elektrisch of op waterstof gedreven auto’s. 

Verbeter het milieu en de landschappelijke inpassing bij geplande infrastructurele 

aanpassingen.

Beoordeel geplande investeringen in infrastructuur van bijvoorbeeld tram- of 

spoorlijnen vanuit een breed perspectief. Heb daarbij oog voor andere baten 

dan alleen de bereikbaarheid.
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De inrichting van het Utrechtse grondgebied willen wij klimaatbestendig maken. 

Dat wil zeggen dat de omgeving is toegerust op extreme weersomstandigheden. 

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn er maatregelen denkbaar. 

Door water op te slaan  bij intensieve neerslag en meer waterafvoer in de rivieren is 

de watervoorziening in tijden van droogte gegarandeerd. Ook bij overstromingen 

zullen de gevolgen moeten worden opgevangen. Het risico op overstromingen 

moet worden beperkt door onder andere dijkversterking. In de bebouwde omgeving 

wordt de extreme wateroverlast opgevangen. Het leefmilieu wordt beter bestand 

gemaakt tegen de hitte door het aanleggen van groene gevels, stadsparken met 

schaduwrijke bomen en duurzame daken.

Een ander gevolg van klimaatverandering is dat planten- en diersoorten verdwijnen. 

Daarom streven wij naar een robuuster ecosysteem, waardoor betere migratie van 

soorten tussen natuurgebieden mogelijk is. 

Utrecht2040 
				een	klimaatneutrale	en	klimaatbestendige	provincie	

Een klimaatneutrale provincie draait om het minimaliseren van de uitstoot 

van broeikasgassen; het restant kan worden afgevangen. Opgave is om het 

energieverbruik sterk te verminderen door besparingen en innovaties. Opwekking 

van duurzame energie wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld uit afval, bodemenergie 

en zon. Om duurzame en decentrale energieopwekking mogelijk te maken zal ook 

het distributie- en opslagsysteem van energie aangepast moeten worden. 

Opties

•

•

•

•

Integreer een klimaatrobuuste inrichting in gebiedsontwikkelingsprocessen; 

start enkele pilots.

Ontwikkel geothermie-centrales.

Zet maximaal in op decentrale energieopwekking.

Stimuleer energielandbouw bijvoorbeeld door CO2-reductie en -absorptie en 

energieproductie.
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Participatie en actief burgerschap maakt een samenleving gezond, net als leefbare 

kernen, wijken en buurten. Dat willen wij ondersteunen. Er zijn vier speerpunten: 

jongeren, ouderen, participatie en burgerschap.

De jeugd moet voldoende kansen krijgen en goede zorg worden geboden. 

Hier is een grote rol voor het onderwijs weggelegd. Wij willen toe naar een 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, een hoger kennisniveau van de 

jongeren, voorkoming van schooluitval en een verbetering van de aansluiting op 

de arbeidsmarkt. Daarnaast is een effectieve en kwalitatief betere zorg nodig en 

zal gewerkt moeten worden aan het signaleren en voorkómen van het vroegtijdig 

ontsporen van jongeren. De verantwoordelijkheid voor een veilig thuis voor ieder 

kind ligt bij de ouders en in cirkels om het kind heen.

Utrecht2040 
				een	provincie	waarin	alle	mensen	meetellen	en	
kunnen	meedoen	op	school,	in	hun	wijk	en	in	hun	vak

Ouderen en mensen met een handicap hebben andere woonbehoeften. Het 

is van belang om kleinschalige woonvormen met zorg en welzijn te realiseren. 

Hierbij passen ook flexibele woonconcepten en flexibel gebruik van gebouwen 

voor verschillende voorzieningen. Onder andere op de Heuvelrug zijn goede 

mogelijkheden om de zorg nog verder te ontwikkelen in samenspel met 

accommodaties en instellingen voor -alternatieve- persoonlijke ontwikkeling en 

contemplatie. 

De participatie van burgers kan onder andere bevorderd worden door functiemenging 

in de bebouwde omgeving, door cultuur en door sport. De Olympische ambities 

voor 2028 kunnen een belangrijke generator zijn.

Actief burgerschap gaat onder andere over het creëren van meer maatschappelijke 

betrokkenheid en een grotere interesse in de politiek. Mensen kunnen worden 

verleid tot het leveren van actieve bijdragen aan de duurzame samenleving van 

de toekomst.

Opties

•	

•

Ontwikkel meer concepten voor functiemenging: wonen-werken-leren-zorg en 

creëer groene ontmoetingsplekken. Beide elementen maken meer ontmoetingen 

mogelijk en bevorderen zo de participatie van inwoners.

Acropolis Utrecht: organiseer diverse fora waar actief burgerschap in de 

veranderende bestuurlijke en democratische omgeving verder vorm krijgt.



32 werkdocument strategie 33

Eén van de drie belangrijke kernkwaliteiten van de provincie Utrecht is het 

landschap. Het gaat daarbij om rijkgeschakeerde natuurgebieden, landschappen 

en landgoederen die ieder voor zich unieke kwaliteiten hebben. Tussen die 

landschappen komen in de provincie overgangszones voor die ook waardevol 

zijn. Denk aan de overgangen tussen laag en hoog en tussen veen, klei en zand. 

Ook de steden in de regio hebben verschillende gezichten: aantrekkelijke stad/

landschappen en de historische binnensteden van Utrecht en Amersfoort. 

De afstanden tussen de landschappen en de steden en dorpen zijn kort. Dit is 

aantrekkelijk voor zowel bewoners als bezoekers. 

De kwaliteit van het landschap willen wij verbeteren. Daarom zetten wij in op 

het beschermen van de kernkwaliteiten van de nationale landschappen, het 

herstellen en aanleggen van karakteristieke Utrechtse landschapselementen, het 

behoud van de kleinschalige schakering, het afremmen van de bodemdaling in 

het veenweidegebied en het tegengaan van verrommeling. De sterke punten van 

Utrecht2040 
				een	provincie	met	een	mooie	natuur	en	
	 	 een	gevarieerder	landschap

de nationale landschappen kunnen ook economisch (recreatief) meer worden 

uitgebuit. Dit kan het draagvlak voor een goede bescherming vergroten en 

middelen genereren die de beheerders van het landschap kunnen ondersteunen.

De kwaliteit van de natuur met haar biodiversiteit moet beter. Om natuurgebieden 

te vergroten en deze met elkaar te verbinden ligt het voor de hand om  de 

ecologische hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Ook de kwaliteit van bestaande 

natuurgebieden moet nog beter worden. 

Het landbouwbedrijf is een onmisbare beheerder van natuur en landschap. Maar 

de natuur wordt ook bedreigd door nutriënten en verdroging. Omwille van een 

goede natuurkwaliteit wordt gestreefd naar een duurzame en verbrede landbouw.

Opties

•

•

Stimuleer een structuurverandering naar een duurzame en verbrede landbouw, 

die dier- en milieuvriendelijk is en waarin ruimte is voor ontwikkeling van 

natuurkwaliteiten en landschapsbeheer. Daarnaast zijn extra inkomsten 

mogelijk voor bedrijven die hun activiteiten verbreden met bijvoorbeeld zorg- en 

recreatiefuncties.

Transformeer het landelijk gebied, waarin behalve voedselproductie ook 

energieopwekking, wateropslag, rust, ruimte en identiteit te vinden zijn. 

Identiteitsdragers zijn bijvoorbeeld streekproducten of karakteristieke 

cultuurhistorische elementen in het landschap. 
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Icoonprojecten

Bij een strategie hoort uitvoering. Icoonprojecten geven een concrete invulling 

aan de lange termijn opgaven. Icoonprojecten spreken tot de verbeelding en zijn 

toonbeelden van duurzame ontwikkeling. Zij hebben potentie om te groeien van 

kleinschalige naar grootschalige projecten. 

Icoonprojecten kunnen worden aangedragen door de regiopartners van de 

provincie Utrecht en door de provincie zelf. Wij willen in de komende tijd samen 

met onze partners icoonprojecten onderzoeken en benoemen die passen 

binnen de strategie. De provincie Utrecht nodigt ook bedrijven, instellingen en 

ondernemers uit om met goede ideeën en initiatieven te komen. Op deze manier 

kunnen projecten voor duurzame ontwikkeling regionaal gebundeld worden.  

In 2010 zal er een uitgewerkt overzicht zijn van mogelijke icoonprojecten. De 

provincie Utrecht biedt waar dit mogelijk is ondersteuning bij het ontwikkelen van 

de projectvoorstellen. 

Criteria

Een project is een potentieel icoonproject mits het aan de volgende criteria 

voldoet:

•	 het	project	draagt	bij	aan	de	lange	termijndoelen	en	-opgaven	van	Utrecht2040. 

•	 het	 project	 is	 bij	 voorkeur	 integraal	 van	 karakter.	 In	 het	 projectvoorstel	

moet gezocht worden naar het realiseren van opgaven van meerdere thema’s 

tegelijkertijd. Afwenteling naar andere domeinen, in de tijd of in de ruimte is in 

beeld gebracht, en wordt geminimaliseerd.

•	 het	project	draagt	bij	aan	het	profiel	van	de	regio	met	haar	kernkwaliteiten.

Andere	denkbare	criteria	zijn:

•	 Het	project	wordt	uitgevoerd	door	meerdere	regiopartners.

•	 Het	project	is	bovenlokaal	van	karakter.

Staat van Utrechtscan

De projecten voor de toekomst moeten steeds het wankel evenwicht tussen de 

belangen op economisch, ecologisch en sociaal-cultureel gebied bewaken. Om dit 

te meten wordt de duurzaamheidscan ingezet. Potentiele icoonprojecten worden 

getoest met deze scan. Dit biedt een helder inzicht in het effect van de plannen 

op de samenleving. De verwachte effecten en neveneffecten van het project op 

people, planet en profit worden in kaart gebracht. De uitkomsten worden gebruikt 

om het projectvoorstel eventueel aan te passen en te verbeteren.
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Colofon

De strategie Utrecht2040 is een uitgave van de provincie Utrecht.

Utrecht 2009.

Tekst

Opgesteld door de provinciale projectgroep Utrecht2040, bestaande uit:

- Klaas Meester, ruimte

- Hiske van der Meulen, economie

- Bart Althuis, bereikbaarheid	

- Job van Amerom, klimaatadaptatie	en	–mitigatie

- Monique van Deelen, participatie	en	sociale	leefomgeving

- Herbert Kuyvenhoven, natuur	en	landschap

- Jelmer Prins, cultuur

- Joop Machielse, milieu

- Marjolein Braam, bodem	en	water

- Marieke Kuijer, Europa

- Marja van Buuren, profiel	van	Utrecht

- Harm van den Heiligenberg, projectleider

Vormgeving & opmaak

KWIK grafische vormgeving

Fotografie

Yon Gloudemans Photos

Kijk ook op www.Utrecht2040.nl
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