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Strategische agenda Provincie Utrecht 
 
 

Inleiding 
Voor u ligt de strategische agenda van de provincie Utrecht. De strategische agenda 
beschrijft wat we deze collegeperiode feitelijk gaan doen. Integrale beleidsontwikkeling staat 
hierin centraal en wordt tot stand gebracht in nauwe samenwerking met inwoners, mede-
overheden, bedrijven en andere organisaties.  
 
Het is geen nieuwe visie maar een samenvatting van de lange termijn strategie Utrecht 2040 
en de vastgelegde visies in bijvoorbeeld de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), de 
economische visie, het kaderdocument AVP, Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 
(SMPU) en het geeft een vertaling van het coalitieakkoord naar uitvoering. 
 
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. 
 
 

Uitstekende uitgangspositie 
Onze provincie heeft een uitstekende uitgangspositie voor een aantrekkelijke toekomst. Dit 
succes rust 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 Utrecht 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.  
 
 
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.  
 
Met de regiopartners is een langetermijnstrategie gekozen, die gericht is op: 

 duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht  
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 het behouden en versterken van de bovengenoemde kernkwaliteiten  

 het streven naar uitgebalanceerde groei van de kwaliteit van de regio  
 
De Provincie Utrecht en de andere regiopartners zetten zich ieder in voor het realiseren van 
de doelen uit de langetermijnstrategie U2040. Het provinciaal bestuur richt zich op de 
realisatie van doelen uit de strategie 2040 waar deze aansluiten op onze provinciale taak. Bij 
het realiseren van al onze opgaven gaan wij uit van een duurzame en integrale aanpak. 
Duurzaamheid is met andere woorden net als bijvoorbeeld “Europa” geen apart beleidsveld 
meer, maar een integraal onderdeel van al onze kerntaken 
 
 
Rol en taken provincie Utrecht 
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 om te zorgen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.  
 
Dat betekent: 

 dat er voldoende en divers woningaanbod moet zijn en een goed voorzieningenniveau; 

 dat we een concurrerend vestigingsmilieu moeten bieden  

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

 dat we bereikbaar moeten zijn; 

 dat we een leefomgeving moeten bieden die duurzaam is. 
 
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 en alle doelen 
bemoeit, maar selectief inzet op de strategische hoofdvragen van de samenleving. Daar waar 
we het verschil kunnen maken. 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.  
 
Onze provinciale kerntaken zijn 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. 
 
Wij hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen en leggen daarom 
nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en op ruimte voor ondernemerschap. Zowel van 
medeoverheden, als van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  
 
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. 
 
In onze communicatiestrategie “Strategische communicatie voor richting en focus” hebben we 
dit als volgt verwoord: Wij zijn Utrecht! De regio waar alles samenkomt. Centraal gelegen, 
economische motor, kenniscentrum, alle soorten natuur en landschap vind je bij ons. 
Het is de ambitie van de provincie om uit deze bijzondere kwaliteiten het beste te halen, 
samen met onze partners en de inwoners.  Dat is waar wij de “plus” op zetten, wat wij zien als 
onze meerwaarde. Want er komt veel op ons af.  De toekomst stelt de provincie Utrecht voor 
nieuwe uitdagingen. Wij verbinden door partijen bij elkaar te brengen, door de bereikbaarheid 
te verbeteren, door ons bedrijfsleven in contact te brengen met de Utrechtse 
kennisinstellingen. Wij vernieuwen door onze ruimte steeds meer op basis van vertrouwen 
samen in te richten en regels te beperken. We maken innovaties van anderen mogelijk  door 
binnenstedelijk bouwen te stimuleren en een goede omgeving te creëren voor creatieve 
bedrijven. Wij versterken het Utrechtse landelijk gebied, door het cultureel erfgoed te 
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behouden en toegankelijk te maken, natuur en landschap te beschermen waar dat moet en 
verder te ontwikkelen waar dat kan.  
De tijd verandert, dus wij veranderen mee.  We staan voor een provincie Utrecht die durft te 
kiezen. Een provincie die zich richt op waar zij in de kern over gaat. We willen behouden aan 
het gebied wat waardevol is. Wij willen vernieuwen wat nodig is. Dat doe we op z’n Utrechts: 
wat we doen, doen we goed. Praktisch als we zijn, zoeken we samen met anderen naar 
concrete oplossingen. De provincie Utrecht - Verbindt, Vernieuwt & Versterkt 
 
 
Inspanning en prioriteiten 2011-2015 
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 
 
De hiervoor geschetste lijn (met de relatie tussen de langetermijnstrategie U2040, ons 
middellange termijnbeleid, het coalitieakkoord en onze kerntaken en de focus door vier 
ontwikkelopgaven en twee transitieopgaven) is in meer detail uitgewerkt in bijlage 1.  
 
 
Vier ontwikkelopgaven en twee transitieopgaven 
In de volgende paragrafen beschrijven we de hoofdlijnen van iedere ontwikkelopgave. Per 
ontwikkelopgave en transitieopgave schetsen we steeds kort het belang voor de regio, de 
opgave die wij zien en onze focus en inzet hierbij tot  2015.  
 
Eerste ontwikkelopgave: Utrecht topregio 
De centrale ligging, de aantrekkelijke steden en landschappen en het sterk zijn in kennis en 
cultuur maken de provincie Utrecht tot een aantrekkelijke regio. De provincie is een Topregio, 
die aantrekkelijk is voor mensen om te wonen en te werken en voor bedrijven om zich te 
vestigen. Om krachtig te blijven zullen deze gunstige vestigingsfactoren sterk en kwalitatief 
hoogwaardig moeten zijn en blijven. Wij zorgen daarom voor een evenwicht tussen wonen, 
werken, recreëren, bereikbaarheid en natuur & landschap.  
 
De strategie voor de versterking van de provincie Utrecht als topregio bestaat uit: 

 een focus op kennis en creativiteit door middel van een gericht stimuleringsbeleid op de 
speerpuntsectoren life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie; 

 het accommoderen van de dynamiek van de gevestigde economische sectoren (oa. 
horeca, zorg, bouw en dienstverlening) 

 stimuleren van duurzame ontwikkeling van gevestigde economische sectoren en deze 
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); 

 waarborgen voldoende recreatieve voorzieningen voor een goed woon- en leefklimaat  
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Belangrijke projecten en opgaven zijn:  

 stimuleren van economische speerpuntsectoren door internationale acquisitie, investeren 
in ondersteunende voorzieningen, stimuleren van valorisatie door samenwerking in de 
triple helix en verbindingen leggen over de provinciegrenzen heen  

 ontwikkelen en inbedden van Utrecht Science Park als hoogwaardige vestigingslocatie en 
het ontwikkelen van het RIVM-terrein als satellietlocatie 

 kandidatuur voor Utrecht Culturele hoofdstad 2018 en uitvoering nieuw festivalbeleid 

 realiseren van de herijkte opgave voor recreatieaanbod rondom stadsgewest Utrecht 
(RodS) en oplossing voor waarborgen van aanbod van recreatieve voorzieningen met 
minder middelen. 

 ondersteunen van nominaties Limes en NHW voor de Unesco werelderfgoedlijst,  
 
 
Tweede ontwikkelopgave: Krachtige steden en dorpen 
Krachtige steden en dorpen dragen bij aan de economische positionering van de provincie. 
Ze zijn van essentieel belang voor het woon-, werk- leefklimaat in de provincie en creëren 
draagvlak voor een sterk OV-systeem en culturele en recreatieve voorzieningen. 
 
Ongebreidelde verstedelijking door veel nieuwe uitleglocaties is in onze provincie echter om 
meerdere redenen ongewenst. Zo gaat het ten koste van de andere kernkwaliteiten zoals 
bereikbaarheid en vooral ook van de landschappelijke kwaliteit van het landelijk gebied, die 
de provincie Utrecht juist zo’n aantrekkelijke regio maken. De ontwikkelopgave krachtige 
dorpen en steden houdt dan ook in dat de ontwikkeling van wonen vooral in het bestaande 
stedelijke (of bebouwde) gebied laten plaatsvinden. 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 kantoren is noodzakelijk.  
 
Belangrijke projecten en opgaven zijn: 

 realisatie van de binnenstedelijke woningbouwopgave / de verdichting van steden en 
dorpen (2/3 van de woningbouwopgave wordt binnenstedelijk gerealiseerd) 

 intensivering en herstructurering van werklocaties (vastleggen van uitleglocaties in het 
ruimtelijk instrumentarium PRS/PRV, inzet Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) bij 
de herstructurering van bedrijventerreinen) 

 beperken leegstand van kantoorlocaties (beperken van extra kantoorlocaties en 
stimuleren kantorentransformatie) 

 
 
Derde ontwikkelopgave: 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.  
 
Wij bieden ruimte voor de ontwikkeling van een economisch vitale landbouw. Ook vanwege 
de belangrijke rol die de landbouw heeft bij het in stand houden van het aantrekkelijke 
agrarische cultuurlandschap. 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. 
 
Belangrijke projecten en opgaven zijn: 

 behoud en verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het landschap (opnemen in 
het ruimtelijk instrumentarium PRS/PRV, Uitvoering van het herijkte AVP)  

 mogelijk maken van recreatie in de landelijke gebieden, landelijk gebied bereikbaar, 
toegankelijk en beleefbaar maken (Uitvoering van het herijkte AVP) 
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 realiseren van nieuwe natuur (realisatie van de herijkte EHS conform het Akkoord van 
Utrecht, 1500 hectare nieuwe natuur tot en met 2018)  

 ruimte bieden voor een economische vitale landbouw (uitvoeringsprogramma 
landbouwvisie en visie duurzame landbouw) 

 
 
Vierde ontwikkelopgave: Bereikbaar Utrecht 
Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de kracht en aantrekkelijkheid van onze 
regio en voor de concurrentiepositie van de provincie Utrecht en de Randstad. Mobiliteit is 
essentieel voor het functioneren van onze samenleving. 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.  
 
Wij willen waar mogelijk tegemoet komen aan de behoefte aan mobiliteit en tegelijkertijd de 
negatieve effecten voor mensen, natuur en milieu verminderen. Een doelmatig verkeers- en 
vervoersysteem dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeften, is dan ook een 
essentiële voorwaarde voor duurzame welvaart, leefbaarheid, welzijn en aantrekkelijkheid 
van onze regio. Omdat het mobiliteitssysteem juist in onze regio functioneert als een 
samenhangend netwerk benaderen we deze opgave integraal en met onze regionale 
partners. 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. Vanuit onze rol dragen we bij aan optimale ruimtelijke 
inpassing van functies en dragen we zorg voor een goede inpassing van de 
(hoofd)infrastructuur.  
 
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.  
 
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. 
 
 
Belangrijke projecten en opgaven zijn: 

 treffen maatregelen voor het optimaal benutten van de infrastructuur (uitvoeren regionale 
maatregelenpakket Beter Benutten met oa convenanten met bedrijfsleven)  

 versterken van het openbaar vervoer door het in beeld brengen van toekomstige OV-
behoeften en financieringsmogelijkheden 

 verbeteren en uitbreiden van (bestaande) infrastructuur vooral rond NRU, A27 en A28 
(met aandacht voor ruimtelijke inpassing, treffen van flankerende maatregelen voor 
milieuknelpunten en ecologische doelen, innovatiekracht van de markt benutten)   
 

 
Eerste transitieopgave: Bestuurlijke organisatie 
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. Wij werken aan een op de toekomst gerichte, sterke 
provincie die haar meerwaarde bewijst als compact, efficiënt, effectief en dienstverlenend 
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bestuur, die bij uitstek geschikt is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 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. 
 
Wij gaan uit van de governance-benadering. De provincie is dan één van de partijen die 
werken aan een maatschappelijke opgave. Samenwerking wordt gezocht met partners op 
internationaal, Europees, rijks-, regionaal of lokaal niveau. Afhankelijk van de schaal van de 
opgave variëren de partners. Daarbij moet de deelname van de provincie een duidelijke 
meerwaarde hebben. 
 
Belangrijke projecten en opgaven zijn: 

 totstandkoming van één regionale uitvoeringsdienst (RUD) in de provincie Utrecht 

 implementeren nieuwe Wet Revitalisering generiek toezicht gericht op een nieuwe vorm 
van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

 decentralisatie van alle taken op het gebied van Jeugdzorg naar gemeenten vanaf 2015 

 voorbereiding zorgvuldige overdracht van BRU taken naar de Provincie Utrecht (als 
gevolg van de voorgestelde afschaffing van de WGR+ in de regio Utrecht per 1-1-2013) 

 opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke economische agenda voor de Noordvleugel 
en het opbouwen van een Economic Development Board voor de regio Utrecht.  
 
 

Tweede transitieopgave: Wettelijke taken en integrale beleidsontwikkeling 
In het coalitieakkoord is een duidelijke focus gekozen 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 onder andere 
dat we duurzaamheid en Europa niet meer als aparte beleidsvelden beschouwen, maar als 
integraal onderdeel van al onze kerntaken. De Europastrategie 2012-2015 is er dan ook op 
gericht om Europa maximaal te kunnen laten bijdragen aan de realisatie van onze provinciale 
doelen zoals in deze Strategische Agenda zijn beschreven. 
 
Wettelijke taken voeren we vanzelfsprekend uit, maar de kop op de wettelijke taken bouwen 
we af als deze geen bijdrage aan onze kerntaken levert. In 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 
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Vertaling naar uitvoering 
Het college heeft in het coalitieakkoord een duidelijke focus op kerntaken aangegeven. De 
gekozen rol en positie van de provincie Utrecht in het middenbestuur is sterk bepalend voor 
de inspanningen en prioriteiten voor de periode 2011-2015. De inspanningen en prioriteiten 
hebben we geclusterd rond vier ontwikkelopgaven (Utrecht topregio, Krachtige steden en 
dorpen, Vitaal landelijk gebied en Utrecht bereikbaar) en twee transitieopgaven (bestuurlijke 
organisatie en integrale beleidsontwikkeling). In bijlage 2 treft u hiervan een gedetailleerdere 
uitwerking en een vertaling in 28 strategische acties (en bijbehorende planning). 
 
De strategische agenda wordt doorvertaald in:  

 Public affairs strategie, als instrument om beleidsdoelen te realiseren waar medewerking 
van andere partijen noodzakelijk is.  

 Communicatiestrategie, waarbij we deze agenda gebruiken om een samenhangend en 
helder verhaal te communiceren 

 Toetsingskader voor heroverweging en aanscherping van onze huidige activiteiten en 
inspanningen. Dit krijgt zijn uitwerking in de inkrimping van de organisatie en heeft 
doorwerking in kadernota's, voorjaarsnota en programmabegroting 

 Lonkend perspectief voor de ambtelijke organisatie. Dit perspectief is bedoeld om 
medewerkers een helder beeld te schetsen van de aanpak en werkwijze die bij de door 
ons gekozen rol en inhoudelijke doelstellingen past. Dit helpt afzonderlijke medewerkers 
en de organisatie als geheel om vanuit een inhoudelijke context te bepalen welke 
bijdrage ze kunnen leveren (en op welke wijze ze dit moeten doen). 

 Strategische allianties. Samenwerking wordt gezocht met partners op internationaal, 
Europees, rijks-, regionaal of lokaal niveau. Afhankelijk van de schaal van de opgave 
variëren de partners. Daarbij moet de deelname van de provincie een duidelijke 
meerwaarde hebben. De Strategische Agenda is daarom tevens bedoeld als een 
startpunt voor het gesprek met externe partners en voor het matchen van de strategische 
agenda's van partners in onze regio.  

 
 
Gevolgen voor de organisatie 
De gekozen rol en positie van de provincie en de opgaven die we ons voor de komende jaren 
gesteld hebben, stellen eisen aan onze 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. 
Dit resulteert in een reorganisatie en een doorgaande organisatie-ontwikkeling gericht op: 

 Strategische en integrale sturing op de inhoudelijke opgaven, in de hele cyclus van 
beleidsontwikkeling, beleidsrealisatie en uitvoering; 

 Focussen op wettelijke taken en kerntaken, andere taken alleen oppakken als deze 
bijdragen aan resultaten op de kerntaken; 

 Alleen de dingen doen, waar de provincie toegevoegde waarde kan bieden in de regio; 

 Vraaggestuurd werken, wat onder meer inhoudt dat wij oog hebben voor wat in de regio 
gaande is; 

 Intensieve samenwerking met partnerorganisaties. De provincie vervult daarin 
verschillende rollen: beslisser, facilitator, regisseur, opdrachtgever, aanjager, etc. De 
provincie kiest bewust haar rol, afhankelijk van de opgave en de relatie tot haar partners; 

 Een kleinere organisatie, die wendbaar en flexibel is en kan inspelen op actuele kwesties; 

 Een goedkopere organisatie met een betere verhouding tussen de inzet op het primaire 
proces enerzijds en ondersteunende taken anderzijds. 

 
Het college heeft aan het nieuwe takenpakket de opgave verbonden de ambtelijke 
organisatie te verkleinen tot maximaal 675 fte en de organisatie in te delen in circa tien 
afdelingen, met een tweehoofdige directie.  
 
De omvorming naar een organisatie met negen afdelingen en een tweehoofdige directie, 
wordt in twee slagen gemaakt. De eerste stap is gezet op 1 januari 2012 (de beleids- en 
uitvoeringsafdelingen zijn in de nieuwe vorm gestart). Vanaf 1 juli 2012 zullen ook de 
bedrijfvoeringsafdelingen volgens de nieuwe organisatiestructuur werken en hebben we een 
tweehoofdige directie. De personele krimp wordt in drie jaar gerealiseerd en is op 1 januari 
2015 afgerond. 
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Conclusie 
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. 
 
De concrete vervolgstappen zijn: 

 De strategische agenda wordt samen met de public affairs strategie en de 
communicatiestrategie in april 2012 ter oriënterende bespreking aan provinciale staten 
aangeboden 

 De strategische agenda wordt in de tweede helft van 2012 gebruikt als toetsingskader 
voor de inkrimping van de organisatie en voor heroverweging van onze activiteiten. Dat 
doen we door al onze activiteiten te koppelen aan opgaven en doelen aan de hand van 
een DIM-model (doelen, inspanningen, maatregelen). De resultaten hiervan worden in de 
voorjaarsnota en programmabegroting 2013 aan provinciale staten aangeboden. 

 De heroverweging van onze activiteiten heeft ook gevolgen voor de taken, formatie en 
bezetting van alle afdelingen. De nieuwe formatieplannen van alle afdelingen zijn uiterlijk 
1 januari 2013 gereed en dienen als basis voor de inkrimping van de organisatie. In april 
2012 willen we met de vakbonden aanvullende procedureregels op het Sociaal Statuut en 
flankerend beleid afspreken op basis waarvan de inkrimping kan worden gerealiseerd. 
Het mobiliteitsbeleid is in februari 2012 reeds vastgesteld. 

 Het lonkend perspectief biedt de basis voor de verandering in de organisatie en de wijze 
waarop wij werken gericht op de inhoudelijke doelstellingen. Dit vraagt het investeren in 
het professionaliseren van medewerkers. Met het benoemen van nieuwe directeuren en 
afdelingsmanagers is hiermee een belangrijke stap gezet. Per 1 juli 2012 worden de 
nieuwe teamleiders benoemd waarmee het inkrimpen en versterken van het voltallige 
management is afgerond. In het tweede kwartaal van 2012 starten we ook met het 
kwartiermaken van met inhoudelijke experts. De inhoudelijke experts worden toegevoegd 
in de sturing van de organisatie en richten zich op integratie, verbinden van lijnen, 
netwerken, innovaties en het verminderen van regels. De nieuwe teamleiders hebben 
een cruciale rol in het verder professionaliseren van medewerkers, niet door investeren in 
systemen en procedures maar door investeren in mensen. Strategische inzicht, integraal 
werken en denken, politiek-bestuurlijke sensitiviteit zijn daarbij cruciaal, vanuit het 
gedachtengoed van Anders Werken.  

 Om te komen tot samenwerking in strategische allianties organiseren we ambtelijke en 
bestuurlijke werkconferenties met belangrijke partners in de regio. Het doel is om uiterlijk 
1 juli 2013 aan de hand van de conferenties tot vijf belangrijke allianties te zijn gekomen 
met duidelijke meerwaarde voor de regio. We starten in april 2012 met de afstemming 
van onze agenda met de regio FoodValley. Ook zullen we in het tweede kwartaal 2012 
onze strategische agenda bespreken en afstemmen met het netwerk 2040.  

 Tot slot zullen de GS-leden in april en mei 2012 aan de hand van de strategische agenda 
in gesprek gaan met medewerkers in de organisatie om de koers en ambitie te bespreken 
en te delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
De Strategische agenda is in meer detail uitgewerkt in de bijlagen. Bijgevoegd zijn:  

- Bijlage 1. De Kernkwaliteiten en langetermijnstrategie van de Provincie Utrecht 
- Bijlage 2. Ontwikkelopgaven, prioriteiten en strategische acties tot en met 2015  


