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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In de bijeenkomst van Provinciale Staten op 25 oktober jl. is de strategie Utrecht2040 door u 
vastgesteld. 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.  
 
Met deze brief willen we u informeren over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Dit betreft: 
- de conferentie Utrecht2040 op 19 november jl.,  
- de verdere netwerkontwikkeling  
- de doorwerking van de strategie Utrecht2040 in diverse nota’s met een middellange termijn 

horizon. 
- de zgn. driehorizontenschema’s  
Mocht u overwegen om na de verkiezingen het programma Utrecht2040 te willen continueren, dan 
geven we u aan het einde van deze brief enkele suggesties voor de voortzetting van dit programma. 
 
Conferentie 
Op 19 november 2010 hebben wij een succesvolle en goed bezochte Utrecht2040 conferentie 
gehouden. Er zijn dertig partnerprojecten van het netwerk Utrecht 2040 belicht. Ook is gesproken over 
wat de provincie zelf doet aan activiteiten die bijdragen aan de doelen van Utrecht 2040. Tevens is op 
de conferentie de nieuwe Staat van Utrecht 2010 gelanceerd. 
Aan het einde van de dag zijn zeven projecten door de aanwezigen genomineerd als projecten die het 
meest bijdragen aan de doelen van Utrecht 2040 (De Omslag, De Duurzame Uithof, Energiebesparing 
in de wijk, Energie-U, Honderd wajongjongeren aan het werk, Lekker Utregs en Woningcorporaties 
van label G naar A) 
In de weken na de conferentie is een stemming gehouden onder de deelnemers naar het project dat het 
meest bijdraagt aan de doelen van Utrecht2040. Het project Lekker Utregs is verkozen als nummer 1, 
en heeft op de nieuwjaarsreceptie van de Provincie de duurzaamheidprijs in ontvangst genomen. 

De verdere netwerkontwikkeling 
Het Utrecht2040 netwerk bestaat uit een groep van ca. 30 partners (gemeenten, bedrijven, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties). In de afgelopen maanden is met hen nader 
gesproken over de functie van het netwerk en over uitbreiding van het Netwerk. Met de zeven 
genomineerde partnerprojecten zijn gesprekken gevoerd over hun wensen voor ondersteuning vanuit 
het Netwerk en vanuit de provincie. Gemikt wordt op een volgende bijeenkomst van het Netwerk in 
april/mei 2011, waarbij de beoogde uitbreiding gestalte krijgt. 
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Doorwerking van de strategie 
In de afgelopen maanden is in diverse beleidsnota’s in wording aandacht besteed aan de doorwerking 
van Utrecht2040. Dit betreft oa. de ruimtelijke structuurvisie, de economische visie, de landbouwvisie, 
de beleidsverkenning erfgoed en het programma voor Utrecht Culturele Hoofdstad 
 
Driehorizontenschema 
In het door u op 25 oktober 2010 vastgestelde Statenvoorstel is toegezegd om u te informeren over de 
gewenste doorvertaling van de Utrecht2040 doelen naar de middellange en korte termijn. 
Het zgn. driehorizontenschema treft u bijgaande aan. 
Het schema geeft u inzicht in de belangrijkste bestaande en nieuw beleidsnota’s en projecten. Ook kan 
het schema worden benut om witte vlekken aan te duiden. In die zin kan het schema mogelijk 
agenderend werken voor de nieuwe Statenperiode. 
 
Mogelijk vervolg van Utrecht2040 
Mocht u overwegen om na de verkiezingen het programma Utrecht2040 te willen continueren, dan 
geven we u hierbij enkele suggesties voor de invulling van zo’n programma. 

Gezien het feit dat er een door u vastgestelde strategie beschikbaar is, is het denkbaar dat het 
programma vooral wordt gericht op de uitwerking en concretisering van de strategie. Het programma 
kan dan in een afgeslankte vorm wordt voortgezet. Een viertal lijnen zijn denkbaar: 

a. Doorwerking strategie en ontwikkeling projecten 
Conform het besluit van PS zal de strategie als basis worden gehanteerd voor de provinciale 
beleidsontwikkeling op de middellange termijn. Lichte coördinatie hierop is gewenst, oa. ten 
behoeve van een rapportage aan u. 
Belangrijke keuze is verder of u het wenselijk vind dat de strategie nog verder wordt omgezet in 
projecten. Het ontwikkelen van projecten door partners verloopt succesvol; over het ontwikkelen 
van projecten door de provinciale organisatie is nog geen besluit genomen.  

b. Ontwikkeling Utrecht2040-Netwerk 
Het Utrecht2040-Netwerk is de belangrijkste sleutel tot het succes van Utrecht2040. Niet alleen 
om de aanwezige verenigde denkkracht en kennis, maar ook omdat hier de ondernemerszin zit. 
De inzet van alle partijen is nodig voor een geslaagde transitie naar een duurzame en 
aantrekkelijke regio. 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. 
Belangrijk vraagpunt voor het Netwerk is de wijze waarop de gewenste aanpak van codesign en 
cocreatie verder gestalte kan krijgen. Ook kan het Netwerk verder uitgebreid worden (zoals u is 
toegezegd). Om het Netwerk verder vorm te geven is in deze fase nog een aanjagende rol voor de 
Provincie weggelegd. 

c. Jaarlijkse conferentie 
De afgelopen drie jaar is een grote Utrecht2040 conferentie georganiseerd. Denkbaar is om dit 
voort te zetten, eventueel in kleinere vorm. Winst van de conferentie is zichtbaarheid voor de 
gedeelde missie van de regio en het blijvend stimuleren van de onderlinge uitwisseling en 
gewenste co-creatie. 

d. Staat van Utrecht 
Het is zeer gewenst dat de monitoring van duurzame ontwikkeling wordt voortgezet, teneinde de 
vinger aan de pols te houden met de rode kaarten. Voorstel is om in 2014 de volgende Staat van 
Utrecht uit te brengen. Op korte termijn kan aandacht worden besteed aan een discussie over de 
normen, aan het onderscheiden van leefstijlen, aan het regionaal verbijzonderen van de Staat van 
Utrecht en aan het structureel maken van het zgn. burgerpanel. 
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Bij voortzetting van deze lijnen is er ook budget nodig. Voor de volgende Statenperiode zijn nog geen 
middelen gereserveerd. Indien u dit programma wilt voortzetten vergt dit dus een nieuwe afweging. 

 

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

Bijlage 
 
- driehorizontenschema Utrecht2040 
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BIJLAGE Driehorizontenschema Utrecht2040 Provincie Utrecht
Ruimte Economie Mobiliteit Klimaat Soc. leefomgeving Natuur en landschap

Trekkend gedeputeerde Krol Van Lunteren Van Lunteren De Jong Haak Krol
Lange termijn horizon:
Doel 2040

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

een provincie
met een innovatieve
kenniseconomie

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

een provincie
die klimaatneutraal en
klimaatbestendig is

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

een provincie
met behoud van kwaliteit van
natuur en landschap

Middellange termijn
horizon:
- bestaande nota’s
- nota’s in wording

Tijdshorizon:
2015 tot 2025

Bestaand:
NV Utrecht en
Gebiedsagenda

Nieuw:
Structuurvisie in
wording

Mogelijkheden voor
ontwikkeling A12-
zone

Inventariseren
verstedelijkingsmoge
-lijkheden 2015-2030

Bestaand:
Economische Visie
2020

Nieuw:
Randvoorwaarde:
ruimte voor
economische
ontwikkeling in
Structuurvisie

Randvoorwaarde:
goede bereikbaarheid
(uitvoering SMPU)

Cultuur als
vestigingsfactor (in
cultuurnota)

Duurzaamheidsecono-
mie in &U –
Ondernemen met
Nieuwe Energie

Bestaand:
Gebiedsagenda,
SMPU en
Pakketstudies
(bestaande uit
Planstudies
rijkswegen en
aanvullend
VERDER-pakket)

Nieuw:
MIRT-studie
openbaar vervoer

Bestaand:
Klimaatwegwijzer en
Waterplan

Provinciaal
Milieubeleidsplan

Adaptatie in Waterplan

KWO in Bodemvisie/
Bodemagenda

Klimaatdoelstelling in
Deltaprogramma

Nieuw:
&U – Ondernemen met
Nieuwe Energie

Adaptatie in
Structuurvisie

Landbouw visie

Bestaand:
Sociale Agenda en
Cultuurnota

Beleidsverkenning
vergrijzing

Programma Wel Thuis!
(wonen, welzijn en zorg)

Nieuw:
Beleidsverkenning
cultuur en erfgoed in
wording (2011)

Herziening cultuurnota
(2013)

Ontwikkeling van
richtinggevend kader
voor meewegen van
sociale belangen in
ruimtelijk, economisch en
ander beleid

Leefbaarheid (landelijk
en binnenstedelijk)

Bestaand:.
Beleidsplan natuur &
landschap, Agenda natuur,
Streekplan en
CHS

Daling veenweide in
bodemvisie

Nieuw:
Bijv. landbouwvisie in
wording

Herziening CHS (in PRS,
2011) en borgen van cult.hist.
waarden in
gebiedsontwikkeling,
landbouw, Soesterberg, etc.

Herziening GLB in EU
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Ruimte Economie Mobiliteit Klimaat Soc. Leefomgeving Natuur en Landschap

Korte termijn horizon:
- projecten en andere

acties te starten door
of met Provincie
Utrecht

Tijdshorizon: 2011-
2015

Aanpak
binnenstedelijk
bouwen en
financiering daarvan

Ruimtelijke inpassing
hoofdinfrastructuur

Laan van de
duurzaamheid

Innovatieagenda 2012-
2015 in wording (eind
2011 in PS)

Acquisitieplan 2012-
2015 (in wording)

Vervolg Utrecht
Science Park

Internationale School

Door
cofinancieringsfonds
voor kennis en
innovatie betere
benutting Europese- en
rijksfondsen voor
innovatie

Ruimtelijke inpassing
hoofd-infrastructuur

Pilot elektrisch rijden

Aanjaagteam
Duurzame energie

(Uitbreiding)
Garantiefonds
Duurzame energie

Potentieelstudies
geothermie, bio-massa,
daktechnieken
(duurzame daken)

Knikpuntenstudie
duurzaam waterbeheer

Droogtebestendig
West-Nederland

Klimaateffecten op de
moerascorridor

1e fase uitvoering
KRW

Vrede van Utrecht in
2013

Utrecht culturele
hoofdstad in 2018

Transitie jeugdzorg naar
gemeenten met behoud
van kwaliteit

Afmaken Hollandse
Waterlinie

Herstel Grebbelinie

Jaar van de historische
buitenplaats (2012)


