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Onderwerp: Strategische agenda 

 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

De Provincie Utrecht is zeer aantrekkelijk voor mensen om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. 

Onze provincie heeft een uitstekende uitgangspositie voor een aantrekkelijke toekomst. 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. Onze uitdaging is dan ook om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijk woon-, werk- 

en leefklimaat.  

 

Om onze inspanningen en prioriteiten te focussen op onze kerntaken en hierop in samenhang te kunnen sturen, 

hebben wij deze in de Strategische Agenda uitgewerkt rond vier ontwikkelopgaven (en twee transitieopgaven) 

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 te 

zorgen voor een goed vestigingsklimaat en een aantrekkelijke leefomgeving en (hiermee) de positie van Utrecht 

als sterke regio te behouden en te versterken.  

 

Naast de vier ontwikkelopgaven kennen we twee stevige veranderopgaven in onze manier van werken of in onze 

samenwerking of relatie met mede-overheden en regiopartners: Het gaat hierbij om:  

1. Opgaven voor bestuurlijke organisatie 

2. Wettelijke taken en integrale beleidsontwikkeling 

 

In de Strategische Agenda is voor iedere ontwikkelopgave en transitieopgave het belang voor de regio, de 

opgave die wij zien en onze focus en inzet hierbij tot  2015 uitgewerkt. In bijlagen 1 en 2 van de strategische 

agenda wordt hiervan een meer gedetailleerde uitwerking gegeven.  In totaal zijn hierbij 28 strategische acties 

met een bijbehorende planning uitgewerkt.  

 

De Strategische agenda is doorvertaald in onze Public affairs strategie (met Public affairs en Lobby als 

instrument om beleidsdoelen, waar medewerking van andere partijen noodzakelijk is, te realiseren) en in een 

communicatiestrategie (waarbij de Strategische agenda als lijn gebruikt wordt om een samenhangend en helder 

verhaal te communiceren). De Public affairs strategie en de Communicatiestrategie worden u samen met de 

strategische agenda ter oriënterende bespreking aangeboden.  
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Public Affairsstrategie 2012-2013 

De Public Affairsstrategie 2012-2013 is een uitwerking van de Strategische Agenda. In de PA strategie is 

aangegeven welke onderwerpen uit de Strategische agenda prioritair zijn voor public affairs en op welke niveau 

ze spelen. Per onderwerp zal een PA-dossier worden opgesteld met daarin een beschrijving van het doel, een 

krachtenveldanalyse, een handelingsstrategie met een taakverdeling voor alle betrokkenen en een planning van te 

ondernemen stappen om het doel te bereiken. 

 

Communicatiestrategie  

De Strategische Agenda biedt een goede basis om meer richting en focus aan te brengen in de provinciale 

communicatie. In plaats van te communiceren over tientallen projecten kan de provincie Utrecht aan de hand van 

de Strategische agenda een helder samenhangend verhaal vertellen. De hoofdopgave in de Strategische Agenda 

heeft als centraal onderwerp de bijzondere positie van deze provincie als Top Regio. Deze hoofdopgave is ook 

het hoofdthema in de strategische communicatie. Daarnaast zijn de drie andere ontwikkelopgaven (Utrecht 

Bereikbaar, Krachtige steden en dorpen  en Vitaal landelijk gebied) in het communicatieconcept gekoppeld aan 

drie centrale corporate thema’s: Provincie Utrecht Verbindt, Provincie Utrecht Vernieuwt en Provincie Utrecht 

Beschermt. Deze thema’s zijn een anker: een referentiepunt, een inspirerende stip aan de horizon. Met een 

bestuurlijke boodschap die wordt gestaafd met goede projecten ontstaat een ‘belofte’ die kan worden 

waargemaakt.  

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Versterken beleidsintegratie en focussen van onze inspanningen.  

Verbeteren externe communicatie en samenwerking met partners  

 

Financiële consequenties 

Geen  

 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Integrale beleidsontwikkeling staat in de uitvoering van de strategische agenda centraal en wordt tot stand 

gebracht in nauwe samenwerking met inwoners, mede-overheden, bedrijven en andere organisaties. Deze agenda 

is ook het startpunt voor een gesprek met externe partners en voor de matching van de strategische agenda's van 

alle partners in onze regio. Op deze manier willen we komen tot strategische allianties en samenwerkingsrelaties 

om met toegevoegde waarde te werken aan maatschappelijke opgaven voor de regio. 

 

De strategische agenda is geen nieuwe visie maar vooral een samenvatting en verbinding van de 

langetermijnstrategie Utrecht 2040, het coalitieakkoord en reeds vastgelegde visies zoals bijvoorbeeld de 

Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), de economische visie, het kaderdocument AVP, Strategisch 

Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU). De strategische agenda beschrijft wat we deze collegeperiode 

feitelijk doen. De strategie U2040, het coalitieakkoord en de bestaande visies en notities (alsmede de in de SA 

benoemde nieuwe notities) blijven kaderstellend. De voorgestelde behandeling van de strategische agenda in PS 

is om deze reden niet ter vaststelling, maar ter oriënterende bespreking.  

 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

De Strategische Agenda, inclusief de twee bijlagen, de Public Affairs strategie 2012-2013 en de 

communicatiestrategie oriënterend bespreken.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 

 

Bijlagen 

- Strategische Agenda provincie Utrecht (inclusief gedetailleerde uitwerking in bijlagen 1 en 2)   

- Public Affairs Strategie 2012-2013 (bijlage 3) 

- Communicatiestrategie “Strategische communicatie voor richting en focus” (bijlage 4)  


