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Bijlage 1  
Kernkwaliteiten en langetermijnstrategie van de Provincie Utrecht  
 
 
Uitstekende uitgangspositie 
De Provincie Utrecht is zeer aantrekkelijk voor mensen om te wonen en voor bedrijven om 
zich te vestigen. Onze regio heeft hiermee een uitstekende uitgangspositie voor een 
aantrekkelijke toekomst. Het succes van onze provincie berust op drie kernkwaliteiten: 
 
• Utrecht ligt centraal. 
De provincie ligt centraal in Nederland, aan de rand van de Randstad, aan drie internationale 
ontwikkelingsassen (die grofweg de A1, A2 en A12 volgen), nabij Schiphol en met 
internationale railverbindingen. Hierdoor is de provincie een aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor wonen en werken en een ontmoetingspunt voor bijvoorbeeld kenniswerkers en de 
zakelijke dienstverlening. Dit wordt versterkt doordat de provincie, als onderdeel van de 
Noordvleugel van de Randstad, de schakelzone is tussen de Randstad met zijn 

grootstedelijke dynamiek, Oost‐Nederland met zijn rust en ruimte en de Brabantse stedenrij 
met eveneens ontwikkelingen op het gebied van de kennisindustrie. 
 
• Utrecht heeft aantrekkelijke steden en landschappen. 

De rijke schakering van woon‐, werk‐ en natuurgebieden op korte afstand van elkaar zorgt 
voor een aantrekkelijke schaal van de leefomgeving. Het ruime aanbod en de diversiteit aan 
aantrekkelijke beleefbare landschappen maakt deze regio uniek. 
 
• 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 aan cultuur en cultureel 
erfgoed. 
 
De combinatie van deze drie kernkwaliteiten maakt dat de provincie Utrecht een bijzonder 
aantrekkelijke vestigingsplaats is. Mensen wonen en werken hier graag. Hierin ligt de kracht 
van de regio en het is dus niet voor niets dat Utrecht een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse economie levert. Door de Europese commissie is de regio Utrecht uitgeroepen 
tot de regio met het meeste concurrentievermogen. Dit onder meer vanwege de kwaliteit van 
instituten, de kwaliteit van het onderwijs en het innovatievermogen. Hiermee samenhangend 
is er ook een ruim aanbod aan gekwalificeerd personeel en kennis. De drie kernkwaliteiten en 
de aantrekkelijkheid van de regio willen we behouden en versterken.  

  
 
Strategie Utrecht 2040 
Samen met een netwerk van regiopartners hebben wij in 2009 de langetermijnstrategie 
Utrecht 2040 opgesteld. Deze visie verwoordt onze strategie voor het grondgebied en de 
samenleving in de regio Utrecht en vormt onze stip aan de horizon.  
 
Uit de analyse van de huidige situatie (op basis van de staat van Utrecht) en de toekomstige 
trends komt een beeld naar voren van een zeer aantrekkelijke regio. De aantrekkingskracht 
van onze regio gaat gepaard met groei van de bevolking, toenemende mobiliteit en 
economische ontwikkeling. Dit geeft een (ruimtelijke) druk die gekanaliseerd moet worden om 
als regio duurzaam aantrekkelijk te kunnen blijven.  
 
Van hieruit is een langetermijnstrategie gekozen, die gericht is op:  

 duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht  

 het versterken van de kernkwaliteiten  

 het streven naar uitgebalanceerde groei van de kwaliteit van de regio  
 
Duurzaamheid wordt door ons hierbij breed opgevat, als het voortzetten van een goede 
kwaliteit van leven voor de Utrechtse bevolking en het voorkómen van afwenteling op andere 
gebieden en volgende generaties. De rode draad is het behoud van het evenwicht tussen 
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mens, milieu en markt. Een  evenwichtige afweging tussen alle aspecten is belangrijk. De 
sterkte van de regio wordt immers bepaald door de zwakste schakel. Bij het realiseren van 
onze opgaven gaan wij uit van een duurzame en integrale aanpak. Met de ontwikkeling van 
een duurzame leefomgeving sorteren wij voor op de klimaatsverandering. Onze ambitie is om 
in 2040 als provincie klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Om dit te realiseren moeten 
wij bij de uitvoering van al onze kerntaken nu al rekening houden met deze ambitie. Of het nu 
gaat om het ruimtelijk mogelijk maken van de groei van duurzame energiebronnen, om een 
duurzaam en robuust bodem- en watersysteem, om het bieden van waterveiligheid, om de 
bodemdaling in de veenweidegebieden of het stimuleren van duurzame woon- en 
werklocaties. Hiernaast gaat het om waarborgen van een aantal basiskwaliteiten die 
noodzakelijk zijn voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving 
en de duurzame ontwikkeling van onze provincie. Het gaat hierbij om basiskwaliteiten zoals 
lucht, geluid, externe veiligheid, bodemkwaliteit en water (zowel drink- en oppervlaktewater 
kwaliteit als overlast, waterveiligheid en droogte).   
 
Het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de regio is in de Strategie Utrecht 
2040 geconcretiseerd in zes doelen die schetsen waar in de komende decennia een grote 
maatschappelijke opgave ligt. De zes doelen uit Utrecht 2040, houden het streven in naar een 
provincie: 

 waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur; 

 met een innovatieve kenniseconomie; met de speerpunten life sciences, creatieve 
economie en duurzaamheid. Met participatiekansen voor iedereen. We versterken de 
overdracht van die kennis naar bedrijven en de samenleving als geheel. 

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

 die klimaatneutraal en klimaatbestendig is; en waarin wij nog maar in geringe mate 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. 

 waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op school, in hun wijk en in hun vak; 
wij benutten ons culturele aanbod voor sociale participatie, en voeden met dat aanbod 
broedplaatsen voor innovatieve en creatieve ideeën. 

 met behoud van kwaliteit van natuur en landschap; onze landschappen blijven 
aantrekkelijk door behoud van de unieke rijke schakering, een hoge biodiversiteit en een 
goede zichtbaarheid van onze cultuurhistorie. 

 
 
Aan de hand van beleid voor de middellange termijn willen we met alle netwerkpartners, 
mede-overheden, bedrijven, instellingen en inwoners invulling geven aan het realiseren van 
deze doelen, 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.  
 
Het provinciaal bestuur richt zich op het realiseren van de doelen uit de strategie 2040 daar 
waar het aansluit op de provinciale taak. Ook andere partners in onze regio zetten zich in 
voor de doelen uit de langetermijnstrategie. 
 
 
Vertaling naar de middellange termijn  
Wij kiezen er voor om vooral de kracht van de regio verder te ontwikkelen, door te versterken 
waar wij goed in zijn, door ons te richten op het behouden en versterken van onze 
kernkwaliteiten. We blijven alleen een sterke regio als het hier aantrekkelijk is en blijft om te 
wonen, werken en recreëren. Onze uitdaging is te zorgen voor een aantrekkelijk woon-, werk- 
en leefklimaat.  
 
Dat betekent: 

 dat er voldoende en divers woningaanbod moet zijn en een goed voorzieningenniveau, 
met inbegrip van het culturele aanbod; 

 dat we bereikbaar moeten zijn; 

 dat we een concurrerend vestigingsmilieu moeten bieden voor de kennis‐ en creatieve 

bedrijven; 

 dat we de aantrekkelijke en beleefbare natuur en landschappen moeten behouden; 

 dat we een duurzaam veilige en gezonde leefomgeving moeten bieden.  
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De lange termijndoelen uit Utrecht 2040 zijn op verschillende domeinen doorvertaald naar 
middellange termijn doelen en opgaven voor de provincie Utrecht. Het gaat hierbij om de 
opgaven voor de komende 10-15 jaar. Deze doelen hebben we vastgelegd in visies en 
beleidsnotities.  
 
De afgelopen jaren hebben de staten onder meer de volgende visies en beleidsnotities 
vastgesteld die de inhoudelijke kaders voor de diverse beleidsvelden vormen: 

 NV Utrecht Ontwikkelingsvisie 2005-2030 

 Gebiedsagenda 2009 

 Economische visie 2020 

 Strategische Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU) 

 Beleidsplan Natuur en Landschap 

 Agenda Natuur 2007 

 Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 

 Akkoord van Utrecht, gericht op een herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

 Visie Recreatie en Toerisme 2020 

 Provinciaal Waterplan 2010-2015 

 Landbouwvisie 
 
In deze coalitieperiode worden de volgende visies of beleidsnotities nog opgesteld:  

 Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 2013-2025 

 Provinciaal bereikbaarheidsplan 2028 

 Integraal Bodem, Water en Milieubeleid 

 Cultuurnota 2012-2018  
 
 
Rol en taken Provincie Utrecht 
De kracht van onze regio en de realisatie van de opgaven waar we voor staan, hangt niet 
uitsluitend af van de inspanningen van de provincie Utrecht. De regio, onze partners en de 
samenleving leveren hieraan een essentiële bijdrage.  
 
De Provincie Utrecht heeft als middenbestuur haar eigen rol in de ontwikkeling en uitvoering 
van overheidsbeleid. We zijn 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.  
 
Wij voeren onze provinciale kerntaken en wettelijke taken uit op basis van de drie pijlers uit 
het coalitieakkoord 2011-2015: Focus op kerntaken, Vertrouwen in de samenleving en een 
Oplossingsgerichte overheid. 
 

 

Focus op kerntaken:  
Wij richten ons op die taken waar het regionale bestuur de meeste toegevoegde waarde heeft. Leidend voor 
onze keuze voor de kerntaken is het streven naar een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en 
een goed vestigingsklimaat. Daarom hebben de kerntaken vooral betrekking op het fysieke domein. 
Kerntaken zijn: Economische ontwikkeling, Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en landschap, Bereikbaarheid 
en Cultuurhistorisch erfgoed 
 

Vertrouwen in de samenleving:  

Wij hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen en leggen daarom meer nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid en op ruimte voor ondernemerschap. Zowel van medeoverheden, als van 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  
 

Oplossingsgerichte overheid:  
Wij gaan op zoek naar een nieuwe aanpak en instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en 
verantwoordelijkheid stimuleren. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een cultuur van doelgericht en 
oplossingsgericht werken: meedenken in plaats van bezwaren en problemen opwerpen. In deze nieuwe 
aanpak kijken we ook naar onszelf. Het op elkaar afstemmen van projecten biedt mogelijkheden om onze 
middelen efficiënter in te zetten. 

 
Het werken op basis van deze drie pijlers geeft een nieuw profiel aan de provincie en vraagt 
om een aanpassing van houding en werkwijze. We richten ons op een scherpe 
taakafbakening en heldere rolverdeling tussen de overheden. Dit is noodzakelijk om te 
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voorkomen dat meerdere overheden met hetzelfde bezig zijn. Wij richten ons dan ook op die 
taken waarin we toegevoegde waarde hebben en die bijdragen aan een sterke regio met een 
aantrekkelijke leefomgeving en een goed vestigingsklimaat.  
 
Vanuit deze criteria zijn onze kerntaken: economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, 
natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed. Op deze terreinen levert de 
provincie meerwaarde voor de regio, maar wel altijd in verbinding met andere partijen. We 
zijn een provincie die sterk is in het regisseren van complexe samenwerkingsrelaties, die visie 
ontwikkelt en centrale waarden strak beschermt, maar ook een provincie die initiatief durft te 
nemen en oplossingsgericht te werk gaat. Via partnerprojecten zoeken we naar 
samenwerking met de regiopartners, op basis van gelijkwaardigheid en gericht op synergie. 
 
 
Focus door vier ontwikkelopgaven en twee transitieopgaven  
Om onze inspanningen en prioriteiten te focussen op onze kerntaken en hierop in samenhang 
te kunnen sturen, hebben wij deze uitgewerkt rond vier ontwikkelopgaven waarin we een 
stevige rol nemen. Dit werken langs maatschappelijke opgaven biedt niet alleen focus en 
samenhang, maar vergemakkelijkt ook de afstemming met regiopartners. 
 
Onze vier ontwikkelopgaven zijn: 
1. Utrecht topregio  
2. Krachtige steden en dorpen 
3. Vitaal landelijk gebied  
4. Bereikbaar Utrecht 
 
De vier ontwikkelopgaven leveren ieder een hun eigen essentiële bijdrage aan de ambitie van 
het college om de positie van Utrecht als sterke economische regio in Europa te behouden en 
te versterken en om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat en een aantrekkelijke 
leefomgeving.  
 
Daarnaast kennen we twee stevige veranderopgaven in onze manier van werken of in onze 
samenwerking of relatie met mede-overheden of regiopartners:  
1. Opgaven voor bestuurlijke organisatie 
2. Wettelijke taken en integrale beleidsontwikkeling 
 
In bijlage 2 beschrijven we per ontwikkelopgave en transitieopgave steeds het belang voor de 
kracht van de regio, de opgave die wij zien en onze prioriteiten en concrete inspanningen 
hierbij tot 2015.  
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Bijlage 2  
Ontwikkelopgaven, prioriteiten en strategische acties t/m 2015 
 
 
Ontwikkelopgave 1.  Utrecht topregio 
De Provincie Utrecht is onderdeel van de Randstad en neemt daarbinnen een sterke positie 
in als één van de weinige Europese regio’s waar nu en in de toekomst sprake is van blijvende 
groei. De provincie Utrecht doet het vanuit economisch perspectief goed. Utrecht bleek ook in 
2011 de provincie met het hoogste bruto regionaal product per inwoner en behoort tot de 
snelste economische groeiers van Nederland. Ook kent Utrecht een hoge kwaliteit van 
instituten, onderwijs en innovatievermogen en een ruim aanbod aan kennis en gekwalificeerd 
personeel.   
 
Het zijn vooral de centrale ligging en goede verbindingen, de aantrekkelijke steden en 
landschappen en het sterk zijn in kennis en cultuur die de provincie Utrecht tot een 
aantrekkelijke regio maken. Aantrekkelijk voor mensen om te wonen en voor bedrijven om 
zich te vestigen.  
 
Wij willen de positie van de provincie als topregio behouden  en waar mogelijk versterken en 
zorgen voor een goed vestigingsklimaat en een concurrerende positie in binnen en 
buitenland. Om krachtig te blijven moeten alle vestigingsfactoren kwalitatief hoogwaardig zijn 
en blijven. Een evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur & 
landschap is hiervoor noodzakelijk en de andere drie ontwikkelopgaven (Krachtige steden en 
dorpen, Vitaal landelijk gebied en Bereikbaar Utrecht) zijn dan ook zeer belangrijke 
randvoorwaarden voor de ontwikkelopgave Utrecht topregio.  
 
De strategie voor de versterking van de provincie als topregio bestaat uit: 

 een focus op kennis en creativiteit door middel van een gericht stimuleringsbeleid 

 het accommoderen van de dynamiek van de gevestigde economische sectoren 

 stimuleren duurzame ontwikkeling van gevestigde economische sectoren (oa. horeca, 
zorg, bouw en dienstverlening) en deze optimaal koppelen aan de innovatieve kennis- en 
creatieve economie  

 het zorgen voor ruime variatie aan werkmilieus (= onderdeel van accommoderen) 

 het inzetten op cultuur als vestigingsfactor (= onderdeel van accommoderen) 
 
Stimuleren van speerpuntsectoren 
Om onderscheidend te kunnen zijn binnen het grote aantal regio’s en steden dat zich toelegt 
op kennis en creativiteit profileert de provincie zich op drie speerpuntsectoren life sciences, 
creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. 
 
Binnen life sciences gelden ‘public health’ (met immunologie en zoönose), stamcelonderzoek 
en oncologie als speerpunten.  Binnen de creatieve industrie gaat het om (applied) gaming, 
media en design. Binnen de duurzaamheidseconomie zijn de speerpunten de toepasbare 
concepten rondom klimaat, water en energie (denk aan onderzoek op het gebied van 
geothermie en samenwerkingsprojecten rondom innovatieve waterveiligheidsconcepten),   
 
De speerpuntsectoren zijn sectoren die kansrijk en onderscheidend zijn en tevens belangrijk 
voor de economische ontwikkeling, maar nog extra ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij 
wordt gedacht aan het creëren van een aantrekkelijk internationaal klimaat voor de 
kenniswerkers, aan investeringen in ondersteunende voorzieningen, aan acquisitie van 
nieuwe bedrijven en aan het stimuleren van valorisatie door samenwerking in de triple helix 
(bedrijven, onderwijs en wetenschap en overheid). 
 
Een eigen economische profilering gaat in de provincie Utrecht gepaard met nauwe 
samenwerking met naburige regio’s. Nederland is klein en Utrecht is met zijn kenniseconomie 
nu al sterk verbonden met andere Nederlandse steden en regio’s en is een onderdeel van de 
economische regio’s Noordvleugel en FoodValley. 
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Accommoderen van gevestigde sectoren 

Naast de focus op kennis en creativiteit voert de provincie een accommoderingsbeleid voor 
de gevestigde sectoren zoals de zakelijke dienstverlening, onderwijs, horeca, zorg, handel en 
transport. De provincie wil er aan meewerken dat deze sectoren zich duurzaam kunnen 
ontwikkelen. 
 
Accommoderen betekent voor de provincie Utrecht: 

 verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie 

 zorgen voor een optimaal woon- en leefklimaat. 

 zorgen voor voldoende en adequate werkmilieus (bijvoorbeeld via het convenant 
bedrijventerreinen) 

 
De provincie wil de gevestigde sectoren optimaal koppelen aan de innovatieve kennis- en 
creatieve economie. Ook wil zij voldoende ruimte bieden aan afgeleide werkgelegenheid in de 
horeca, zorg, bouw en dienstverlening. 
 
Duurzaamheid is voor de economische ontwikkeling van de provincie een 
vanzelfsprekendheid. Daarbij gaat het om het realiseren van een aantrekkelijke woon-, werk 
en leefomgeving met aandacht voor onder andere goede arbeidsomstandigheden, 
energiebesparing, duurzame energieopwekking, goede bereikbaarheid en volop natuur. De 
provincie gaat daarmee uit van een zorgvuldige balans tussen markt, milieu en mensen.  
 
Ruime variatie aan werkmilieus 
De regionale economie moet qua ontwikkeling vooral zijn gericht op vitaliteit en innovatie, 

aansluitend bij de economische kracht van de regio (kennis‐ en creatieve economie). Het 

aanbod aan vestigingsmilieus moet hier bij aansluiten. Bestaande bedrijventerreinen moeten 
aantrekkelijk en duurzaam worden door herstructurering. Ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen kan beperkt blijven en moet op regionaal niveau afgestemd zijn. 
Vermindering van het aanbod van kantorenlocaties is gewenst. Eventueel nieuw aanbod 
moet wel beperkt blijven tot locaties die aansluiten bij de vraag en bij voorwaarden vanuit 
mobiliteit, de binnenstedelijke ambities en ruimtelijke kwaliteit.  
 
De economie van 2020 is net als nu gebaat bij een ruime variatie aan werkmilieus. 

 Het campusmilieu wordt gekenmerkt door bedrijven en instituten die elkaar versterken en 
gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen.  

 De knooppunten Utrecht Centraal en station Amersfoort hebben in 2020 een sterke 
potentie als economische toplocatie vanwege hun perfecte bereikbaarheid. 

 De stedelijke milieus dichtbij de veelkleurigheid en de voorzieningen van de binnenstad 
en dichtbij de woonomgeving lenen zich uitstekend voor de creatieve industrie en voor de 
kleinschalige zakelijke dienstverleners.  

 De regionale kantorenlocaties krijgen te maken met herstructurering en transformatie 

 Regionale bedrijvenlocaties blijven ook voor de economie van de toekomst zeer 
belangrijk.  

 Solitaire locaties in het groen en aan het water bieden ruimte voor representativiteit voor 
sommige hoofdkantoren en dienen als inspirerende locatie voor bijzondere zakelijke 
ontmoetingen en meerdaagse bijeenkomsten en trainingen. 

 
Cultuur, ook als vestigingsfactor 
Cultuur heeft een sterke en positieve invloed op de samenleving omdat het bijdraagt aan 
innovatie en ontwikkeling, verbinding en verrijking en de kwaliteit van de omgeving. De 
provincie voelt zich (mede)verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van cultuur 
als kracht van de samenleving en wil ervoor zorgen dat de bijdrage van cultuur aan de 
samenleving optimaal is. Wij vinden dat de inspirerende kracht van cultuur hard nodig is. Een 
innovatief en visionair cultuurbeleid kan ontwikkelingen in een samenleving zichtbaar maken 
en stimuleren en draagt bij aan economische en sociale doelstellingen. Cultuurbeleid kan ook 
helpen bij het geven van antwoorden op vragen in de ruimtelijke ordening en kan de culturele 
dimensie binnen provinciale vraagstukken aanwijzen en verder ontwikkelen.  
 
Cultuur heeft een hoge economische waarde; het verhoogt de aantrekkelijkheid van Utrecht 
als woonomgeving en als vestigingsplaats van bedrijven. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de 
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grondprijzen. Een nauwere koppeling van het culturele veld met bedrijfsleven en het 
maatschappelijk veld biedt mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. 
 
We kiezen voor focus op die beleidsterreinen waar de provincie een uitgesproken rol kan en 
wil vervullen. Dit kan zijn vanuit een logische rolverdeling met andere overheden of door de 
schaalgrootte van een opgave. Of uit een nadrukkelijk keuze voor de rol die we willen 
vervullen door het geven van een impuls, inzet van onze expertise of regie op een proces.  
 
Daarom hebben we in de volgende speerpunten in ons cultuurbeleid benoemd:  

 Cultureel erfgoed als kerntaak, in samenhang met onze kerntaak op het ruimtelijke 
domein 

 Festivals met een (inter)nationale uitstraling en de ambitie Culturele Hoofdstad 2018  

 Bibliotheken en regionale omroep  

 Cultuureducatie  
 
Met deze focus geven we invulling aan onze taakopvatting als provinciale overheid. We willen 
echter meer doen. In ons cultuurbeleid zal het stimuleren van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en van ‘eigenaarschap’ centraal staan: de provincie doet het niet (meer) 
alleen. We nemen onze verantwoordelijkheid specifiek daar waar een brede doelgroep wordt 
betrokken en er een bovenlokale impact is. In de breedte versterken we de culturele sector en 
helpen haar bij het uitbreiden van haar maatschappelijke allianties. Het versterken van 
ondernemerschap van cultuurproducenten en erfgoedeigenaren krijgt hoge prioriteit. 
 
Opgave en doelen Utrecht Topregio  
We zorgen voor een goed vestigingsklimaat en een concurrerende positie in binnen en 
buitenland. We optimaliseren het woon- en leefklimaat met culturele en recreatieve 
voorzieningen.  
 
Concreet richten we ons op: 

 stimuleren van economische speerpuntsectoren gericht op kennis, innovatie en 
creativiteit en verbinden over de provinciegrenzen heen 

 bieden van randvoorwaarden voor het behouden en ontwikkelen van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat via de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

 stimuleren van de ontwikkeling van recreatief aanbod, festivals en evenementen met een 
(inter)nationale betekenis 

 behoud, zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed 

 beleefbaar maken van natuur en landschap 
 
 
Inspanningen en prioriteiten tot en met 2015  
 

 Strategische actie Onze inspanningen Mijlpalen 

1. Stimuleren economische 
ontwikkeling gericht op de 

speerpuntsectoren life sciences, 
creatieve industrie en 
duurzaamheidseconomie binnen 
de kaders van de vastgestelde 
economische visie 2020 

 opstellen en uitvoeren economische 
agenda 2012-2015 

 uitvoeren uitvoeringsplan 
internationale acquisitie 2012-2015 

 stimuleren innovatie door gericht 
inzetten van innovatie bij de uitvoering 
van onze provinciale kerntaken 

najaar 2012 

 

2012-2015 
 

2012-2015 

2. Ontwikkelen en inbedden in de 
regio van Utrecht Science Park 

(USP) als hoogwaardige 
vestigingslocatie. 

 duidelijkheid over rol en positie van de 
provincie rond het USP 

 acquisitie gericht op vestiging van 
nieuwe bedrijven op USP 

 ontwikkelen RIVM-terrein als 
satellietlocatie van USP, startend met 
een intentieovereenkomst 

maart 2012 
 

2012-2015 
 

maart 2012 

3. Ontwikkelingen Foodvalley 

stimuleren gericht op life sciences 
en verbinden met de rest van de 
Utrechtse regio 

 afstemmen Strategische Agenda 
provincie Utrecht met strategische en 
uitvoeringsagenda van de regio 
Foodvalley, met duidelijkheid over 
concrete inspanning van de provincie 

begin 2012 
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 verbeteren bereikbaarheid van de 
regio door aanpassen van de brug bij 
Rhenen (Tidal flow), startend met een 
go no go beslissing) 

begin 2012 

4. Gezamenlijk met de gemeente 
Utrecht zorgen voor een goed en 
onderscheidend bid voor Utrecht 
Culturele hoofdstad 2018. 

Verbinding leggen met de regio, 
andere gemeente en provinciale 
opgaven (NHW, vliegbasis 
Soesterberg) 

 gezamenlijk met de gemeente Utrecht 
opstellen van het bidbook 

 viering Vrede van Utrecht als aanjager 
voor binnenhalen Culturele hoofdstad 
2018 en voor internationale profilering 
van de regio 

 binnenhalen keuze voor Utrecht als 
Culturele hoofdstad in 2018 

eind 2012 
 

2013 
 
 

 
eind 2013 

 

5. Opstellen cultuurbeleid, 

ontwikkelen en gebruiken van 
nieuwe financieringsvormen en 
marktinput en het bevorderen van 
cultureel ondernemerschap.  
Behoud, zichtbaar en beleefbaar 
maken van cultureel erfgoed 

Passende functies geven aan 
cultureel erfgoed die een goede 
basis bieden voor de financiering 

van het beheer. 

 opstellen cultuurnota 2012-2018 voor 
het herijkte cultuurbeleid  

 uitvoering geven aan de 20 projecten 
uit (en jaarlijks vernieuwen van) de 
uitvoeringsagenda Historische 
buitenplaatsen 2012-2015 

 ondersteunen nominaties Limes en 
NHW Unesco werelderfgoed  

 opstellen jaarlijkse  projectenagenda 
ism betrokken partners. 

 beheerskosten erfgoed uit de 
exploitatie dekken  

zomer 2012 
 

2012 ev 
 
 
 

2012 ev  

 

2012-2015 
 

structureel in 
begroting 2013 

6. Waarborgen aanbod en beheer 
van recreatieve voorzieningen 

gericht op doelrealisatie met 
minder middelen. Ontwikkelen en 
gebruiken van nieuwe 
financieringsvormen en gebruik 
mogelijkheden van marktinput. 

 opstellen visie Recreatie en Toerisme 
2020 

 opstellen uitvoeringsagenda Recreatie 
en Toerisme 2012-2015 

 omvormen recreatieschappen naar 
een organisatie die beter past bij deze 
tijd en beter aansluit bij mogelijkheden 
voor het bedrijfsleven 

april 2012 
 

najaar 2012 
 

eind 2012 plan 
organisatie en   

plan financiering 
2013-2014 
implementatie   

7. Herijken en waarborgen 
recreatieaanbod rondom 
stadsgewest Utrecht (met 

minder middelen) realiseren. 
Ontwikkelen en gebruiken van 
nieuwe vormen van financiering 
en mogelijkheden van marktinput 
duidelijk maken. 

 opstellen herijkingsplan Recreatie om 
de Stad (RodS) 

 uitvoeringsstrategie RodS bepalen 
(inclusief de financiering) 

 Realiseren RodS 

zomer 2012 

 

2
e
 helft 2012 

 

2012 ev 

 

 
Bestaande beleidsinstrumenten: 

 uitvoering internationale acquisitie 

 financiering recreatieschappen voor beheer recreatiegebieden 

 programma Agenda Vitaal Platteland 

 subsidieregelingen voor bibliotheken, regionale omroep 

 subsidieregelingen tbv instelling basisinfrastructuur op het gebied van cultuurhistorie 

 Fonds Erfgoedparels (prioriteit voor de inzet van het parelfonds voor de periode 2012-
2015 is de gebiedsgerichte monumentenzorg en de historische buitenplaatsen)  

 exploitatiesubsidies voor aantal erfgoedlocaties (oa Slot Zuylen en Kasteel Amerongen) 

 garantiefonds Energie 

 EFRO-projecten 

 Topsector water 

 Deltaprogramma 

 Co-financieringsfonds Kennis en Innovatie  

 Taskforce Innovatie Regio Utrecht 

 Dutch Game Garden 

 Climate KIC  

 PRS/PRV  
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Ontwikkelopgave 2. Krachtige dorpen en steden  

Krachtige steden dragen bij aan de economische positionering van de provincie, maken een 
sterk OV-systeem mogelijk en sparen de waardevolle groene gebieden. De centrale ligging, 
de aantrekkelijke steden en landschappen en de aanwezigheid van kennis vormen 
belangrijke vestigingsplaatsfactoren.   
 
De opgave krachtige dorpen en steden houdt in dat de ontwikkeling van wonen en werken 
vooral in het bestaande stedelijke (of bebouwde) gebied moet plaatsvinden. Inzetten op de 
verdichting van steden en dorpen is nodig vanwege: 

 het belang van vitale steden voor het functioneren van de economie, 

 de bijdrage aan een beter draagvlak voor openbaar vervoer en daarmee aan de 
bereikbaarheid (ook van kleine kernen) 

 de bijdrage aan een beter draagvlak voor tal van voorzieningen (w.o. het culturele 
aanbod) die het wonen in de regio aantrekkelijk maken 

 het voorkomen van extra ruimteclaims op het landelijk gebied 

 de vraag naar binnenstedelijk wonen. 
 
Ongebreidelde verstedelijking door veel nieuwe uitleglocaties is om meerdere redenen 
ongewenst. Zo  verhoogt het de druk op het Rijkswegennet zodanig, dat de doorstroming van 
het verkeer niet meer te garanderen valt. Bovendien gaat het ten koste van kwaliteiten in het 
landelijk gebied, zoals de landschappelijke. Daarmee komt de (inter)nationale 
concurrentiepositie van de regio én van Nederland onder druk te staan. 
 
Wonen 

Conform de NV Utrecht‐ambitie willen wij ten minste tweederde deel van deze 

woningbouwopgave binnenstedelijk realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om de grotere 
steden, maar om de bebouwde kernen in het algemeen. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk 
als er tegelijk voldoende aandacht blijft voor de leefbaarheid en (ruimtelijke) kwaliteit van de 
bebouwde gebieden en voor een recreatief aantrekkelijke en bereikbare stadlandzone (zowel 
de kernrandzone als de geledingszone). Soms vergt dit flankerende maatregelen (zoals het 
oplossen van milieuknelpunten). De ontwikkeling van het woningaanbod dient uiteraard te zijn 
afgestemd op de behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij de keuze van nieuwe 
verstedelijkingslocaties en transformaties is multimodaliteit voor ons een sturende factor. 
 
Gezien de uitkomsten van diverse onderzoeken naar de bevolkingsontwikkeling in de 
provincie, voorzien wij in geen enkele gemeente krimp. Als er in een kleinere kern toch 
sprake is van enige krimp, is dit vaak een gevolg van gekozen beleid, en zal het niet die 
omvang hebben dat het tot leefbaarheidsproblemen leidt. Krimp is echter wel een 
ontwikkeling waarop zeer tijdig geanticipeerd moet worden. Daarom gaan wij regelmatig 
onderzoeken of er een kans is op het ontstaan van krimp. 
 
Werken 
De regionale economie moet qua ontwikkeling vooral zijn gericht op vitaliteit en innovatie, 

aansluitend bij de economische kracht van de regio (kennis‐ en creatieve economie). Het 

aanbod aan vestigingsmilieus moet hier bij aansluiten. Bestaande bedrijventerreinen moeten 
aantrekkelijk en duurzaam worden door herstructurering. Ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen kan beperkt blijven en moet op regionaal niveau afgestemd zijn. 
 
Er is een flink overschot aan vloeroppervlakte van kantoren. Gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen zal dit voor een deel structureel zijn. Vermindering van het aanbod is daarom 
gewenst. Dit betekent echter niet dat nieuwe kantorenlocaties in het geheel niet noodzakelijk 
zijn. Voor een goed functionerende economie moet het aanbod in kwalitatieve zin wel blijven 
aansluiten bij de vraag. Nieuw aanbod moet wel beperkt blijven tot locaties die aansluiten bij 
de vraag en bij de voorwaarden vanuit mobiliteit, de binnenstedelijke ambities en ruimtelijke 
kwaliteit. Tegelijk moet worden ingezet op sanering van het aanbod verouderde kantoren. 
 
Recreëren 
Zowel vanwege de toenemende vraag naar recreatie als het hebben van een tegenhanger 
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van de toenemende verdichting in de dorpen en steden, zijn ontwikkelingen voor 
vrijetijdsbesteding gewenst. Dat vraagt dat het aanbod in de toekomst beter aansluit bij de 
vraag. We streven ernaar dat het recreatieve aanbod in 2020 beter is toegesneden op de 
toekomstige vraag van recreanten en bezoekers van binnen en van buiten de provincie. 
Hierbij kijken we naar de kwantitatieve vraag (is er genoeg aanbod om te voorzien in de vraag 
van de groeiende bevolking) en naar de kwalitatieve vraag (voldoet het aanbod aan de 
kwaliteitseisen van de consument). Recreatieve ontwikkelingen vinden plaats in evenwicht 
met andere belangen, zoals natuur, woningbouw, verkeer, erfgoed en landbouw. 
 
Ook is het noodzakelijk dat er een efficiënte en effectieve organisatie van het beheer van 
recreatiegebieden is geregeld. De organiserende partijen van recreatie (publiek en privaat) 
zijn, ook in de toekomst, op hun taak toegerust en hebben de mogelijkheden om deze uit te 
voeren. Ook in een situatie waarbij sprake zal zijn van minder overheidsgeld en waarin 
recreatieondernemers en (semi)private gebiedsbeheerders meer verantwoordelijkheden 
hebben om te zorgen voor landschappelijke kwaliteit en mogelijkheden voor de recreant. Ook 
streven we ernaar dat de toeristisch-recreatieve sector in 2020 in haar bedrijfsvoering 
bijdraagt aan de versterking van kwetsbare natuur, aantrekkelijk landschap en waardevol 
erfgoed. 
 

 

Opgaven en doelen Krachtige dorpen en steden 
Wij kiezen ervoor om de kracht van de regio verder te ontwikkelen, door te versterken waar 
wij goed in zijn. Dit doen we door het versnellen van ontwikkelingen met een regionaal belang 
die bijdragen aan versterking van het vestigingsklimaat en duurzaamheid. De ontwikkeling 
van wonen en werken zal vooral in het bestaande stedelijke (of bebouwde) gebied 
plaatsvinden. Inzetten op de  
 
Concreet richten we ons op: 

 realisatie van de binnenstedelijke woningbouwopgave / verdichting van steden en dorpen 

 intensivering en herstructurering van werklocaties 

 beperken leegstand van kantoorlocaties 

 ontwikkeling van binnenhavens  

 waarborgen aanbod recreatieve voorzieningen (zie onder acties nummer 6 en 7 bij de 
ontwikkelopgave Utrecht topregio) 

 
 

Inspanning en prioriteiten tot en met 2015  
 

 Strategische actie Onze inspanningen Mijlpalen 

8. Beleid opstellen voor 
binnenstedelijke ontwikkeling 

onder andere gericht op het 
bouwen van 60.000 woningen 
waarvan 2/3 binnenstedelijk wordt 
gerealiseerd. 

 opstellen startnotitie binnenstedelijke 
ontwikkeling 

 opstellen kadernota binnenstedelijke 
ontwikkeling 

 uitvoering kadernota binnenstedelijke 
ontwikkeling 

 vastleggen uitleglocaties in het 
ruimtelijk instrumentarium PRS/PRV 

 duidelijkheid over mogelijke inzet 
OMU bij binnenstedelijke woningbouw 
opgave 

afgerond  
najaar 2011 

voorjaar  
2012 

2012 ev  
 

eind 2012 
 

2014 

9. Herinrichten bedrijventerreinen 
en beperken leegstand 
kantoren, door het intensiveren 

en herstructureren van bestaande 
werklocatie, het beperken van 
extra kantoorlocaties en de 
functieverandering van 
leegstaande kantoren 

 vastleggen van uitleglocaties in het 
ruimtelijk instrumentarium PRS/PRV 
Kantoorbestemming laten vervallen 
als gebruik als kantoor niet vaststaat  

 opstellen plan van aanpak voor 
stimuleren kantorentransformatie  

 inzet OMU bij de herstructurering van 
bedrijventerreinen, te starten met het 
ondertekenen van regioconvenanten 
met afspraken over herstructurering, 
kwaliteit en planning 

 duidelijkheid over de inzet van OMU 
bij transformatie van kantoren 

eind 2012 
 
 

 

maart 2012 
 

maart 2012 
 
 
 
 

begin 2013 
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10. Stimuleren van concrete 
ontwikkeling van blue ports op 

kansrijke locaties: Lage 
Weide/Het Klooster, Vianen en de 
Isselt. Onder andere door het 
stimuleren van 
gebiedsontwikkeling. 

 ontwikkeling van blue ports ruimtelijk 
mogelijk maken via PRS/PRV en de 
blue ports opnemen in de 
uitvoeringsparagraaf PRS en het 
Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) 

 ontwikkeling van blue ports financieel 
stimuleren en onderzoek verrichten 
naar realisatiemogelijkheden 

eind 2012 
 
 
 
 

vanaf 2012 

11. Op lange termijn in realisatie 
vertalen van de opgestelde visie 
voor de ontwikkeling van de 
A12-zone.  

Onder andere door het stimuleren 
van gebiedsontwikkeling  

 Strategie bepalen voor het (op lange 
termijn) vertalen van de opgestelde 
visie naar realisatie, en dit vastleggen 
in een intentieverklaring 

1
ste

 helft van 
2012 
 

 

12. Bepalen en vastleggen van het 
ruimtelijk beleid en het 
provinciaal belang voor de 

binnenstedelijke ontwikkeling en 
uitwerken hoe uitvoering aan het 
beleid gegeven kan worden  

 Vaststellen Provinciaal Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) en de Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening (PRV) 

 Evaluatie RAP 2008-2012 

 Opstellen RAP 2012-2015 

eind 2012 
 
 

medio 2012 

medio 2012 

 

 

 
 
Bestaande beleidsinstrumenten: 

 Aanjaagteam Wonen 

 AVP 2012-2015 (Leefbaarheid kleine kernen)  

 Inzet Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) voor herinrichten van bedrijventerreinen 

 PRS en PRV 

 Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven 

 Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 

 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 

 project Hof van Breukelen 

 project Stationsgebied Driebergen/Zeist 

 project Eiland van Schalkwijk/Houten 

 vergunningverlenings- en handhavingsinstrumentarium 

 programma Hart van de Heuvelrug 

 Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
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Ontwikkelopgave 3.   Vitaal landelijk gebied 
Om de provincie Utrecht een aantrekkelijk woon- en vestigingsomgeving te laten zijn is de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het landelijk gebied noodzakelijk. Ontwikkeling van de 
kwaliteit van het landelijk gebied is onder andere noodzakelijk omdat deze bijdraagt aan de 
kracht van de regio en het vestigingsmilieu. De behoefte aan een aantrekkelijk landelijk 
gebied wordt versterkt door de vraag naar een tegenhanger voor de grote binnenstedelijke 
opgave. Uiteraard is het daarbij essentieel dat stad en land goed met elkaar verbonden zijn. 
 
Een vitaal landelijk gebied vraagt aandacht voor: 

 ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden 

 behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap 

 behouden, versterken en beleefbaar maken van cultuurhistorische kwaliteiten 

 ruimte bieden aan de ontwikkeling van een economisch vitale landbouw 

 ruimtelijke ontwikkeling voor vrije tijdsbesteding door vanuit steden te zorgen voor 
bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar landelijk gebied (zie ook Krachtige steden en 
dorpen) 

 
Natuur 
De provincie Utrecht kent een grote variatie in natuurgebieden en daar voorkomende plant- 
en diersoorten. Deze variatie is voor een belangrijk deel te danken aan de variatie in bodem- 
en watersystemen en landschappen in de provincie. De provincie wil deze biodiversiteit 
behouden en versterken. Het water- en bodembeleid waarmee de provincie streeft naar 
duurzame, robuuste water- en bodemsystemen is hiermee onlosmakelijk verbonden. Met 
haar natuurbeleid levert de provincie ook een bijdrage aan de recreatiemogelijkheden en de 
algemene leefkwaliteit in de provincie. Realisatie van de natuurdoelstellingen wordt zo veel 
als mogelijk gekoppeld aan andere doelen zoals waterveiligheid en -kwaliteit of recreatie.  
 
Een aantal natuurgebieden is internationaal of nationaal van belang en aangewezen als 
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Voor deze gebieden heeft de provincie een extra 
verantwoordelijkheid om de natuurkwaliteit te behouden of te ontwikkelen.  
 
Om de biodiversiteit te behouden en te versterken werkt de provincie aan:  

 Realisatie van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  

 Realisatie van verbindingen en ecoducten tussen natuurgebieden.  

 Wettelijke bescherming van natuurgebieden via beheerplannen(Natura 2000 en NB-wet)  

 Beheer en ontwikkeling van natuurgebieden binnen de EHS  

 Signaleren en beheer van bijzondere natuurwaarden buiten de EHS  

 Kwaliteitsverbetering van natuurgebieden door o.a. verdrogingsbestrijding en realisatie 
KaderRichtlijn Water-doelen (KRW)  

 
De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe 
natuurgebieden. De EHS is het belangrijkste middel om de biodiversiteit te behouden. De 
Natura 2000- en natuurbeschermingswetgebieden maken onderdeel uit van deze EHS. De 
realisatie van de EHS vindt plaats door middel van verwerving of functiewijzing van gronden, 
via particulier natuurbeheer en door de wijze van inrichting en beheer. Daarnaast worden 
ontsnipperingsmaatregelen genomen, zoals de aanleg van ecoducten. 
 
De oorspronkelijke ambitie voor de Utrechtse Ecologische Hoofdstructuur (gestart met het 
beleidsplan Natuur en Landschap, BNLU, in 1992) bestaat uit 11.230 ha nieuwe en circa 
25.000 ha bestaande natuur. Daarnaast maakt ook 7.053 ha beheersgebied deels onderdeel 
uit van de EHS. 
 
Mede door de bezuinigingen zal de oorspronkelijke doelstelling (11.230 ha nieuwe natuur, 
waarvan nog 6.000 ha te realiseren) niet in 2018 gerealiseerd kunnen worden. De herijking 
van deze opgave heeft in Utrecht al plaatsgevonden met het Akkoord van Utrecht. In het 
Akkoord van Utrecht heeft de provincie samen met de partners een gezamenlijke ambitie 
uitgewerkt voor de herijkte EHS die tot 2018 gerealiseerd wordt. Het gaat hierbij om gebieden 
met de hoogste prioriteit: natuurontwikkeling die noodzakelijk is om te voldoen aan de 
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Europese verplichtingen (zoals Natura 2000), om gebieden waar sprake is van verregaande 
bestuurlijke afspraken en overige gebieden die ecologisch van groot belang zijn. 
 
Voor het bereiken van de biodiversiteitsdoelen is - naast voldoende areaal (kwantiteit) - de 
kwaliteit van de bestaande en de ontwikkelde natuur van belang. Deze wordt in sterke mate 
bepaald door de juiste milieukwaliteit van bodem, water en lucht (stikstof). De natuurkwaliteit 
wordt onder meer verbeterd door het treffen van inrichtingsmaatregelen, het optimaliseren 
van de waterhuishouding in en om de natuurgebieden (=verdrogingsbestrijding) en het 
realiseren van gestelde kwaliteitsnormen voor bodem en water.  Internationale verplichtingen 
zoals de KaderRichtlijn Water (KRW) en de Europese Vogel en Habitatrichtlijn (Natura 2000) 
worden als norm gehanteerd. Ook van belang zijn de kritische deposities (waaronder 
ammoniak) op de kwetsbare vegetaties in deze gebieden. De KRW-doelen om ecologisch 
gezonde watersystemen te realiseren dragen bij aan de kwaliteit van veel Utrechtse 
natuurgebieden. Ook met de basiskwaliteiten in ons bodem-, water- en milieubeleid dragen 
we bij aan het realiseren van een goede water en bodemkwaliteit die noodzakelijk is voor 
natuurontwikkeling.  
 
Naast deze kwaliteitsaspecten zijn ook stilte en donkerte van belang. Voor het bewaren van 
stilte zijn door de provincie Stiltegebieden aangewezen (uitvoering via PRS en PMV, de 
provinciale milieuverordening). Het bewaren van donkerte en voorkomen van lichthinder 
wordt meegenomen in diverse beleidsplannen en bijbehorende uitvoering, zoals in de 
Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen. 
 
Landschappen 
De provincie Utrecht is één van de mooiste provincies van Nederland met vijf nationale 
landschappen (Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Arkemheen-Eemland, 
Rivierengebied, Stelling van Amsterdam) en een provinciaal landschap: de Utrechtse 
Heuvelrug. Het landschap is deels gevormd door de sporen die wind, rivieren en zee 
gedurende tienduizenden jaren hebben achtergelaten. Daar waar deze sporen nog duidelijk 
zichtbaar zijn, wordt gesproken over aardkundige waarden. Voorbeelden zijn de Grebbeberg 
bij Rhenen en de Lange en Korte Duinen bij Soest. De provincie Utrecht kent inmiddels zeven 
aardkundige monumenten.  
 
De diversiteit van de Utrechtse landschappen vormt een belangrijke kwaliteit van de woon-, 
werk- en leefomgeving van de inwoners van Utrecht. De provincie zet in op het behoud en 
actief ontwikkelen van landschappelijke kwaliteit via haar ruimtelijk beleid, de aanleg en 
herstel van landschappelijke elementen, aanleg routes en beleefbaar maken van het 
landschap, verwijderen van storende bebouwing en beperkt herstel van historische 
bebouwing. De belevingswaarde van de aardkundige waarden wordt vergroot. 
 
Cultuurhistorie 
De provincie heeft veel waardevol cultuurhistorisch erfgoed, zowel in de dorpen en de steden 
als in het landelijk gebied. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen, maar ook om complexen 
(zoals landgoederen), structuren (zoals de Waterlinies en de Romeinse Limes) en 
landschappen. Het provinciaal beleid richt zich op het behouden en het zichtbaar en 
beleefbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed waaronder het militair erfgoed, de 
historische buitenplaatsen, agrarische cultuurlandschappen en archeologie.  
 
De focus binnen militair erfgoed ligt bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie Grebbelinie, Stelling 
van Amsterdam, Soesterberg e.o. (inclusief Pyramide van Austerlitz).  
De Utrechtse buitenplaatszones vormen samenhangende landschappen met specifieke 
kenmerken. Er zijn acht historische buitenplaatszones waar de komende jaren de aandacht 
naar uit gaat.  
 
Daarnaast richt de provincie zich op het versterken van de zichtbaarheid en beleefbaarheid 
van de archeologische waarden van de Romeinse Limes (als grootste lineaire archeologische 
structuur in Europa), de Heuvelrug en Dorestad. Bescherming hiervan vindt plaats op basis 
van de PRV. In 2011 zijn de Romeinse Limes en de NHW opgenomen op de voorlopige lijst 
voor Werelderfgoed. De provincie Utrecht start samen met het Rijk de voorbereiding om deze 
erfgoederen (de komende vijftien jaar) te nomineren voor de Werelderfgoedlijst. Op 
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voordracht van het Rijk wordt de uiteindelijke beslissing of de Romeinse Limes en de NHW 
op de Werelderfgoedlijst opgenomen worden, wordt genomen door het Werelderfgoedcomité 
van UNESCO 
 
Voor de agrarische cultuurlandschappen gaat onze aandacht vooral uit naar de westkant van 
de provincie Utrecht, waarbij herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing wordt 
bevorderd en karakteristieke structuren (verkaveling en boerderijlinten) beschermd worden. 
 
Landbouw 
Wij bieden ruimte voor de ontwikkeling van een economisch vitale landbouw. Ook vanwege 
de rol die de landbouw heeft bij het in stand houden van het aantrekkelijke agrarische 
cultuurlandschap. De landbouw is nog steeds de belangrijkste drager van het landelijk 
gebied. Goede productieomstandigheden en innovatiekracht geven de landbouw het 
noodzakelijke blijvend economisch perspectief. Ook professionalisering van de 

landbouwverbreding, zoals door zorg‐, en recreatief en toeristisch aanbod, natuurbeheer, het 

leveren van streekproducten en de productie van duurzame energie (w.o. het benutten van 
reststromen en productie van groene grondstoffen) dragen bij aan dit perspectief. 
 

Opgaven en doelen Vitaal landelijk gebied 

Om de provincie Utrecht een aantrekkelijk woon- en vestigingsomgeving te laten zijn is de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het landelijk gebied noodzakelijk. Vanuit onze 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de natuur, zetten wij in op het verder ontwikkelen 
van een vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden. Robuuste bodem- en 
watersystemen zijn belangrijke dragers voor de functies natuur, landschap en landbouw. Wij 
willen de cultuurhistorische kwaliteiten  en de kernkwaliteiten van het landschap behouden, 
versterken en beleefbaar maken. Voor de ontwikkeling van een economisch vitale landbouw 
bieden wij ruimte. 
 
We richten ons daarbij concreet op: 

 behoud en verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het landschap  

 behoud en verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch erfgoed 
(zie onder actie nummer 5, bij de ontwikkelopgave Utrecht topregio) 

 mogelijk maken van recreatie in de landelijke gebieden (bereikbaar, toegankelijk 
beleefbaar maken) (zie onder acties 6 en 7 bij de ontwikkelopgave Utrecht topregio) 

 realiseren van nieuwe natuur conform de afspraken in het Akkoord van Utrecht, inclusief 
criteria/kaders voor ontwikkelingsmogelijkheden in de groene contour 

 ruimte bieden voor een economische vitale landbouw 
 
 
Inspanningen en prioriteiten tot en met 2015  
 

 Strategische actie Onze inspanningen Mijlpalen 

13. Invulling geven aan de 
gedecentraliseerde Rijkstaken 
op het gebied van Natuur en 
Landschap en aan het 

onderhandelingsakkoord Natuur 

 inventariseren van gedecentraliseerde 
rijkstaken op het gebied van natuur en 
landschap en een voorstel doen voor 
de wijze waarop we met minder 
beschikbare middelen invulling geven 
aan deze taken  

zomer 2012 

14. Realisatie van de herijkte EHS 

volgens het akkoord van Utrecht 
gericht op het realiseren van 1500 
hectare nieuwe natuur tot en met 
2018 

 in overleg met de gebiedscommissies 
opstellen van een realisatiestrategie 
voor de herijkte EHS 

 opstellen van een inrichtingsvisie voor 
de nog te realiseren nieuwe natuur 

 Realisatie de herijkte EHS 

2
e
 helft 2012 

 
 

2012 
 

2012-2018 

15. Ontwikkelen van een nieuwe visie 
op natuurbeheer, waarbij 

rekening wordt gehouden met 
doelrealisatie met minder 
middelen en met alternatieve 
financieringsvormen 

 opstellen van een beheervisie voor 
natuurbeheer en het structureel 
borgen van de beheerkosten van 
natuur in de provinciale begroting met 
ingang van begroting 2013 

zomer 2012 



Strategische Agenda Provincie Utrecht        Ontwikkelopgaven en strategische acties             Bijlage 2 

 

11 

 

16. Uitvoering van het (herijkte) 
AVP en invulling geven aan de 

aangepaste relatie met de 
gebiedscommissies 

 instellen nieuwe gebiedscommissies 
en implementeren van de werkwijze 
met de nieuwe programmabureaus 

 opstellen van gebiedsprogramma's 
voor de drie AVP-gebieden 

 Uitvoering (herijkt) AVP  

april 2012 
 
 

voor zomer 
2012 

2012 ev 

17. Uitvoeren en integreren van het 
programma duurzame landbouw 
en de Landbouwvisie 

 opstellen integrale agenda landbouw 
conform landbouwvisie 

zomer 2012 

18. Bepalen en vastleggen van het 
ruimtelijk beleid en het 
provinciaal belang voor de 

ontwikkeling van het landelijk 
gebied 

 Vaststellen Provinciaal Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) en de Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening (PRV) 

 Evaluatie RAP 2008-2012 

 Opstellen RAP 2012-2015 

eind 2012 
 
 

medio 2012 

medio 2012 

 
 
Bestaande beleidsinstrumenten: 

 programma Agenda Vitaal Platteland (AVP 2012-2015), gericht op de doelen voor natuur, 
landschap, landbouw, cultuurhistorie, recreatie, leefbaarheid, bodem en water 

 programma Hart van de Heuvelrug 

 project Vliegbasis Soesterberg 

 project Ruimte voor de Lek 

 Provinciaal waterplan (deelplan KRW 2010-2015) 

 aanpak verdrogingsbestrijding 2011-2015 

 programma Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 programma Grebbelinie 

 project Rods 

 PRS en PRV 

 programma Groene Hart 

 vergunningsverlenings- en handhavingsinstrumentarium 
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Ontwikkelopgave 4.   Bereikbaar Utrecht 

De bereikbaarheid van onze provincie is een belangrijke randvoorwaarde voor de 
economische vitaliteit van de regio en de wijdere omgeving.  Mobiliteit is onmisbaar voor het 
functioneren van onze samenleving en de concurrentiepositie van de Randstad en de 
provincie Utrecht. Goederen moeten hun weg vinden naar bedrijven, winkels en 
consumenten. Mensen moeten zich kunnen verplaatsen om te werken, een opleiding te 
volgen, sociale contacten te onderhouden, zorg te verkrijgen, enzovoort. Tegelijkertijd echter, 
staan door de verstedelijking, het functioneren van de autosnelwegen als draaischijf’ en de 
negatieve effecten van de groeiende automobiliteit de positie van Utrecht en de kwaliteiten 
van de regio onder druk. 
 

De huidige en verwachte problemen in Utrecht op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid 
en leefbaarheid vragen om oplossingen. De eisen aan verkeer en vervoer zijn divers. Het 
aantal doden en gewonden in het verkeer moet worden geminimaliseerd, de files moeten tot 
een acceptabel niveau worden teruggebracht evenals de geluidhinder en de 
luchtverontreiniging die het gevolg zijn van weg-, spoor- en luchtverkeer in Utrecht. Wij willen 
waar mogelijk tegemoet komen aan de behoefte aan mobiliteit en tegelijkertijd de negatieve 
effecten voor mensen, natuur en milieu verminderen. Wij gaan daarom voor een passend, 
doelmatig verkeers- en vervoersysteem dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeften, 
en daarmee een essentiële voorwaarde vervult voor duurzame welvaart, leefbaarheid en 
welzijn.  
 

De provincie Utrecht heeft een bijzondere positie in Nederland en in de Randstad. 
Autowegen, spoorwegen en vaarwegen doorkruisen de provincie Utrecht en verbinden de 
Randstad met andere delen van het land en met andere economische centra in Europa. 
Utrecht vormt, als de ‘draaischijf van Nederland, een belangrijke schakel tussen de mainports 
Rotterdam en Schiphol en het achterland. Toekomstverkenningen wijzen op een verdere 
groei van verkeer en vervoer. Naast een autonome groei van de mobiliteit groeit de vraag 
naar verplaatsingen ook door de bouw van nieuwe woningen en bedrijventerreinen in de 
Randstad en in Utrecht. Het is aan de Provincie Utrecht, het Rijk en de overheden in Midden-
Nederland om een balans te vinden tussen de gewenste ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen en de leefbaarheid in de provincie Utrecht. Het verkeers- en vervoersysteem 
fungeert als randvoorwaarde voor deze ontwikkelingen.  
 

Wij voorzien geen geheel nieuwe provinciale- of rijkswegen, met uitzondering van een enkele 
omlegging of noodzakelijke verbinding. Wel wordt de komende jaren het Rijkswegennet in de 
provincie sterk verbeterd om de bereikbaarheid, ook op de langere termijn te garanderen. Om 
de kwaliteit van de leefomgeving op een aantrekkelijk niveau te houden vraagt de inpassing 
hiervan extra aandacht.  
 

Het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 - 2020 (SMPU+) beschrijft het 
voorgenomen beleid van de provincie Utrecht om de bereikbaarheidsproblemen, de 
verkeersonveiligheid en de aantasting van de leefbaarheid aan te pakken. Het SMPU+ is 
afgestemd op de Nota Mobiliteit, het Nationaal verkeers- en vervoersplan (NVVP) van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het huidige SMPU wordt eind 2012 aangepast en tot 
2028 verlengd. Met als resultaat een nieuw Provinciaal bereikbaarheidsplan.  
 

Bij het plannen van nieuwe verstedelijking in de provincie Utrecht moet rekening gehouden 
worden met de effecten op het verkeers- en vervoersysteem. De (kwaliteit van de) 
bereikbaarheid in en van het gebied en van de Randstad geldt als een belangrijk 
uitgangspunt in het ruimtelijk beleid. De kwaliteit van de leefomgeving, in termen van hinder 
voor mensen, natuur en milieu, is een ander belangrijk uitgangspunt.  
 

Drie hoofddoelen staan centraal in het verkeers- en vervoerbeleid. 
1. Het eerste hoofddoel is het realiseren van een doelmatig verkeers- en vervoersysteem 

om de bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. 
2. Het tweede hoofddoel is het verbeteren van de veiligheid van het verkeers- en 

vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden. 
3. Het derde hoofddoel is het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en 

vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving. 

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/verkeers-0/documenten-downloads/
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Voor de bereikbaarheid is van belang, dat vooral de kansen die knooppunten bieden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen, zowel van wonen als werken, worden benut. Met name enkele OV‐
knooppunten zijn bij uitstek geschikt voor kantoorvestiging. 
 
Het accent op de binnenstedelijke ontwikkelingen draagt bij aan de noodzakelijke verbetering 
van de bereikbaarheid. Het biedt goede kansen voor verbetering van de kwaliteit van het 
openbaar vervoer en het gebruik van de fiets. Uitbreiding van het tramsysteem in het 
stadsgewest Utrecht en optimalisering van Randstadspoor zijn gewenst. 
 

 
Opgaven en doelen Bereikbaar Utrecht 
De bereikbaarheid van onze provincie is een belangrijke randvoorwaarde voor de 
economische vitaliteit van de regio. Omdat het mobiliteitssysteem juist in onze regio 
functioneert als een samenhangend netwerk benaderen we deze opgave integraal en met 
onze regionale partners. Vanuit onze rol dragen we bij aan optimale ruimtelijke inpassing van 
functies en dragen we zorg voor een goede inpassing van de (hoofd)infrastructuur. 
 
Concreet richten we ons daarbij op: 

 maatregelen voor het optimaal benutten van de infrastructuur 

 ruimtelijke inpassing van functies, treffen van flankerende maatregelen 

 innovatiekracht uit de markt benutten voor grote bereikbaarheidsopgaven 

 versterken van het openbaar vervoer, fiets en mobiliteitsmanagement 
 
 
Inspanningen en prioriteiten tot en met 2015  
 

 Strategische actie Onze inspanningen Mijlpalen 

19
. 

Opstellen Provinciaal 
bereikbaarheidsplan 2028 

(aanpassen van het strategisch 
mobiliteitsplan provincie Utrecht 
(SMPU) en het verlengen van de 
planperiode tot 2028) met aandacht 
voor het benoemen van projecten, 
toedelen van middelen en het stellen 
van prioriteiten 

 opstellen van plan van aanpak voor 
het Provinciaal bereikbaarheidsplan 
2028 (nieuw SMPU) 

 opstellen van het Provinciaal 
bereikbaarheidsplan 2028  

begin 2012 
 
 

eind 2012 

20
. 

Verbeteren en uitbreiden van 
bestaande en de aanleg van nieuwe 
infrastructuur, vooral rond NRU, A27 
en A28. Aandacht voor ruimtelijke 

inpassing, treffen van flankerende 
maatregelen voor milieuknelpunten en 
ecologische doelen. Innovatiekracht 
van de markt benutten en meer 
gebiedsgericht doelen en opgaven 
bundelen. 

 realiseren van upgrade en inpassen 
van de NRU, te starten met een 
planstudie NRU. Start met de keuze 
voor maximaal drie alternatieven 

 verbeteren doorstroming en 
inpassen van de uitbreiding A27, te 
starten met een planstudie A27. 
Start met een besluit over een 
voorkeursvariant 

 verbeteren doorstroming A28, 
knooppunt Hoevelaken, te starten 
met een planstudie voor het 
knooppunt Hoevelaken. Start met 
een bestuursovereenkomst. 
 

voorjaar 
2012 
 
 

eind 2012 
 
 
 
 

voorjaar 
2012 

21
. 

Optimale benutting infrastructuur 

Treffen maatregelen tbv beter benutten 
bestaande infrastructuur en 
mobiliteitsmanagement 

 uitvoeren regionale 
maatregelenpakket Beter Benutten 

 go/no go-beslissing over het 
realiseren van een Tidal Flow bij de 
brug van Rhenen 
 

vanaf 2012 
 

begin 2012 

22
. 

Versterken van het openbaar vervoer 

door het in beeld brengen van 
toekomstige OV behoeften en 
financieringsmogelijkheden 

 uitvoeren OV-MIRT onderzoek 

 inzetten op nieuwe stations, te 
beginnen met een plan van aanpak 

2012 

2012  
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23
. 

Bepalen en vastleggen van het 
ruimtelijk beleid en het provinciaal 
belang voor de ontwikkeling van de 

bereikbaarheid in Utrecht 

 Vaststellen Provinciaal Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) en de 
Provinciaal Ruimtelijke Verordening 
(PRV) 

 Evaluatie RAP 2008-2012 

 Opstellen RAP 2012-2015 

eind 2012 
 
 
 

medio 2012 

medio 2012 

 

 
Bestaande beleidsinstrumenten: 

 programma Beter Benutten 

 uitvoeren regionale maatregelen VERDER-pakket 

 programma Regionaal Vervoersmanagement (RVM)  

 OV consessieverlening en concessiebeheer 

 Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP) 

 project Pakketstudies 

 PRS/PRV 

 Actieplan Omgevingslawaai 

 Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 

 Masterplan Soesterberg 
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Eerste transitieopgave: Bestuurlijke organisatie 
Wij werken aan een op de toekomst gerichte, sterke provincie die haar meerwaarde bewijst 
als compact, efficiënt, effectief en dienstverlenend bestuur, die bij uitstek geschikt is om in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Wij gaan hierbij uit van de governance-benadering. De 
provincie is dan één van de partijen die werken aan een maatschappelijke opgave. 
Afhankelijk van de schaal van de opgave wordt samenwerking gezocht met partners op 
internationaal, Europees, rijks-, regionaal of lokaal niveau. Daarbij moet de deelname van de 
provincie een duidelijke meerwaarde hebben.  
 
Bestuurlijke organisatie dient in dit perspectief beschouwd te worden als een kader voor alle 
opgaven van de provincie. Ter realisering van de doelstellingen zal immers op verschillende 
schaalniveaus en in verschillende verbanden de vormgeving van de bestuurlijke aansturing, 
samenhang en samenwerking, en de inzet en positionering van het bestuur een belangrijke 
rol spelen. Er zijn en worden op bestuurlijk niveau verschillende afspraken met partners 
(overheden en/of andere organisaties) gemaakt, vaak in de vorm van convenanten of 
akkoorden. Zo kennen we al het Akkoord van Utrecht, het Bestuursakkoord 2011-2015 en de 
deelakkoorden Water en Natuur. Al deze formeel vastgelegde afspraken verplichten tot 
uitvoering. Deels vallen activiteiten binnen de vier ontwikkelopgaven, deels ook daarbuiten.  
 
De veranderende samenleving en de daarmee toegenomen complexiteit en omvang van 
maatschappelijke vraagstukken stellen andere eisen aan het functioneren van de overheid als 
geheel. De voortdurende decentralisatie van taken van het Rijk naar de decentrale overheden 
speelt hierbij ook een belangrijke rol. Daarnaast speelt specifiek de dynamiek van de 
bestuurlijke omgeving in de Randstad en de Noordvleugel als belangrijk kader waarbinnen de 
provincie haar koers moet bepalen. Als modern middenbestuur voelen wij ons 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur in onze provincie. De overheden in de 
Noordvleugel (oa BRU, stad en provincie Utrecht) stellen in 2012 gezamenlijk één 
Economische agenda voor de Noordvleugel op. In 2012 wordt hiernaast verkend welke 
vormen van informele (maar niet vrijblijvende samenwerking) zich het beste lenen voor meer 
inhoudelijke structurele samenwerking tussen de bestuurlijke partijen en maatschappelijke 
partners in de provincie en de Noordvleugel.  
 
De public affairs en onze lobby zijn instrumenten die bij kunnen dragen aan de realisatie van 
beleidsdoelen (en dan vooral van die doelen waarvoor de medewerking, steun of financiering 
van externe partijen noodzakelijk is). Een adequaat relatienetwerk vormt de basis voor een 
effectieve PA en lobby en er wordt deze collegeperiode dan in ook dit netwerk geïnvesteerd. 
Omdat Public Affairs en lobby het meest effectief zijn wanneer hierin scherpe prioriteiten 
gesteld worden, is de Public Affairsstrategie 2012-2013 nadrukkelijk een vertaling van de 
inhoudelijke opgaven en prioriteiten uit de Strategische Agenda. (zie bijlage 3).  
Ook de Europastrategie 2012-2015 is erop gericht om Europa maximaal te kunnen laten 
bijdragen aan de realisatie van onze provinciale doelen zoals in deze Strategische Agenda 
zijn beschreven. 
 
De verantwoordelijkheid voor een aantal wettelijke taken zal de komende jaren verschuiven.  
Zo wordt in de Provincie Utrecht één regionale uitvoeringsdienst (RUD) gevormd. De 
provincie heeft een regietaak op dit proces en in 2013 zullen onze vergunnings- en 
handhavingstaken naar de RUD overgeheveld worden.  
Hiernaast ligt er een transitieopgave op het gebied van de Jeugdzorg (gericht op de 
uitvoering van het kabinetsbesluit) om alle jeugdzorgtaken vanaf 2015 naar de gemeenten 
over te hevelen. Tot die tijd blijven we in de uitvoering van onze wettelijke taak investeren in 
de kwaliteit van de Jeugdzorg. Inzet blijft een verder doorgevoerde samenwerking tussen 
gemeenten en provincie voor een meer integrale, effectieve en toekomstbestendige 
jeugdzorg. De focus ligt op preventie en licht zorgaanbod.  
Een opgave in tegenovergestelde richting ligt er met betrekking tot de taken van het BRU (als 
gevolg van de door het kabinet voorgestelde afschaffing van de WGR+ in de regio Utrecht 
per 1 januari 2013). Onze inzet is erop gericht te komen tot een zorgvuldige overdracht van 
BRU-taken, waarbij in de periode tot die overdracht nadrukkelijk samengewerkt wordt. Dit om 
verder te werken aan ons gezamenlijke belang: het behouden en versterken van een sterke 
Utrechtse regio waar het goed wonen, werken en leven is voor alle inwoners 
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Inspanningen en prioriteiten 
 

 Strategische actie Onze inspanningen Mijlpalen 

24. Samenwerking in de randstad, 

met het BRU en met de 
gemeenten in de provincie Utrecht 
rond infrastructuur en 
economische ontwikkeling  

 Verkennen informele (maar niet 
vrijblijvende) structurele 
samenwerking binnen Randstad 
(oa) rond infrastructuur, economische 
ontwikkeling, bedrijfsvoering 

 opstellen en uitvoeren van een 
gezamenlijke economische 
agenda voor de Noordvleugel 

 voorbereiden zorgvuldige 
overdracht van BRU-taken 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

 

1-1-2013  (ovb 
goedkeuring 
door 1

ste
 en 2

e
 

kamer) 

25. Regievoeren op het proces van 
de totstandkoming van één 
regionale uitvoeringsdienst 
(RUD) in de provincie Utrecht. 

 regie op proces van vorming RUD 

 één RUD in provincie Utrecht 
operationeel per 1 januari 2013, te 
starten met de fusie van de huidige 
twee milieudiensten en afsluiten van 
dienstverleningsovereenkomsten voor 
overige gemeenten en provincie 

 als betrokken overheid overhevelen 
van vergunningverlenings- en 
handhavingstaken naar de RUD 

 de RUD in Utrecht heeft de formele 
status van een WGR voor alle 
gemeenten en provincie 

2012 

1 januari 2013 
 
 
 
 
 

2012 en 2013 
 
 

na 1 januari 
2013 

26.  Uitvoering Interbestuurlijk 
Toezicht (IBT) gericht op 

gemeenten, waterschappen en 
WGR voor de taken financieel 
toezicht, milieu, water, RO, 
natuur, huisvesting en archiefwet 

 implementeren nieuwe Wet 
Revitalisering generiek toezicht gericht 
op oa vertrouwen, meer sturing aan 
de voorkant, toezicht op afstand en 
risicogericht,  

1 juli 2012 
(ovb van 
goedkeuring 
door de 1

ste
 

kamer)  

27 Uitvoering Wet op de 
Jeugdzorg en Decentralisatie 
van alle onderdelen van de 
jeugdzorg middels een 

overdracht van taken aan 
gemeenten vanaf 2015 

 bestuurlijke afspraken met gemeenten 
georganiseerd in 6 regio's 

 de transitie met gemeenten 
vormgeven, conform afspraken en 
contourennota transitie Jeugdzorg 
2011, startend met een gezamenlijk 
transitieplan 

 invoering flexibele zorginkoop 

 kennisoverdracht aan gemeenten 

 gezamenlijk voorbereiden van de 
overdracht van taken 

 gefaseerde overdracht van taken naar 
gemeenten 

afgerond eind 
2011 

begin 2012 
 
 
 
 

2012 en 2013 

2012 - 2014 

2013 - 2014 

 

2015 

 
 

Bestaande kaders en beleidsinstrumenten 

 Bestuursakkoord 2011-2015 

 Profiel Provincies (2010)  

 Kadernota Transitie Jeugdzorg  

 Beleidskader Jeugdzorg 

 subsidieregelingen Jeugdzorg voor uitvoering Wet op de Jeugdzorg 

 BDU zorginkoop jeugdzorg  

 
 
 
 
 



Strategische Agenda Provincie Utrecht        Ontwikkelopgaven en strategische acties             Bijlage 2 

 

17 

 

Tweede transitieopgave: Wettelijke taken en integrale 
beleidsontwikkeling 
In het coalitieakkoord is gekozen voor een duidelijke focus op kerntaken gericht op een sterke 
regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Het realiseren van 
de inhoudelijke opgaven staat centraal met een provincie die zoekt naar toegevoegde waarde 
vanuit het verbinden van partijen en het verbinden van de inhoud. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat we duurzaamheid en Europa niet meer als aparte beleidsvelden beschouwen, maar als 
integraal onderdeel van de kerntaken. En wettelijke taken voeren we uit, maar de kop op de 
wettelijke taken bouwen we af als het geen bijdrage levert aan de kerntaken.  
 
Ten aanzien van de beleidsvelden bodem, water en milieu gesteld is in het coalitieakkoord 
gesteld, dat wij onze wettelijke taken blijven vervullen en dat extra inspanningen (kop op 
wettelijke taak) alleen dan worden voortgezet als ze bijdragen aan de (kwaliteit van de) 
kerntaken. Met de herijking van ons bodem-, water- en milieubeleid, geven we hier invulling 
aan. Uitgangspunt voor ons nieuwe bodem water en milieubeleid zijn de basiskwaliteiten 
(lucht, geluid, externe veiligheid, bodem en water) die een bijdrage leveren aan een gezonde, 
veilige en aantrekkelijke woon werk en leefomgeving. Deze basiskwaliteiten vormen een 
onderdeel van de integrale aanpak van ons provinciaal beleid en zijn voorwaardelijk voor de 
vier ontwikkelopgaven uit deze strategische agenda.   
 
Ontwikkelingen houden niet op bij de provinciegrens. Provincieoverschrijdende 
samenwerking blijft van bovengemiddeld belang, zoals in de NV Utrecht, het Groene Hart en 
FoodValley. En ook samenwerking in de triple helix (kennisinstituten, overheden en bedrijven) 
zetten we voort omdat dit een krachtige drager is voor het innovatievermogen van de regio. 
Als middenbestuur hebben we ook onze eigen rol in het stimuleren van innovatie. Bij het 
uitvoeren van onze kerntaken zoeken we naar mogelijkheden voor het toepassen van 
innovatieve oplossingen, waaronder het mogelijk maken van proeftuinen. 
 
Belangrijke projecten en opgaven zijn: 

 herijken van het bodem, water en milieubeleid gericht op de bijdrage aan de kerntaken 
van de provincie en de kernkwaliteiten van de regio 

 afbouwen kop op wettelijke taken voor zover het geen bijdrage levert aan onze kerntaken 

 monitoren en evalueren van beleidsdoelen en voortdurend beoordelen van effectiviteit 
van ons beleid 

 vormen van strategische allianties gericht op realiseren van onze doelen en die van 
regiopartners 

 
 
Inspanningen en prioriteiten 
 

 Strategische actie Onze inspanningen Mijlpalen 

28. Herijken van het bodem, water 
en milieubeleid gericht op de 

bijdrage aan de kerntaken van de 
provincie en kernkwaliteiten van 
de regio.  

 startnotitie Herijking bodem, water en 
milieubeleid 

 kadernota Herijking bodem, water en 
milieubeleid 

 Structuurvisie ondergrond  

 uitvoering geven aan Deltaprogramma 
(lange termijn veiligheid en voldoende  
 zoet water) 

begin 2012 
 

tweede helft  
2012 

Eind 2012  

2014/2015 

 
 

Bestaande beleidsinstrumenten 

 Provinciaal milieubeleidsplan (PMP) en provinciale milieuverordening (PMV) 

 Waterplan  

 Bodemvisie 

 Grondwaterplan 

 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 

 Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht 

 PRS/PRV 
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 Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en onze bijdrage daarin via het 
Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 

 Bodem en wateragenda (jaarlijks actualiseren) 

 uitvoeringsprogramma Kader Richtlijn Water (KRW) 

 Bureau Lami 

 vergunningverlenings- en handhavingsinstrumentarium 

 uitvoering Bodemsanering 


