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Doelen en opgaven
Utrecht 2040 Strategische Agenda EU-strategie Resultaten

2012-2013 Beschrijving Concrete acties

Ontwikkeling kenniseconomie
- speerpunten life sciences,

creatieve economie en
duurzaamheid

- kenniseconomie voor
iedereen/aansluiting MBO

Utrecht topregio
- stimuleren van

speerpuntsectoren (life
sciences, creatieve
industrie en
duurzaamheidseconomie;

- accomoderen van gevestigde
sectoren;

- ruime variatie aan werkmilieus;
- cultuur als vestigingsfactor:

cultureel erfgoed, festivals met
een (inter)nationale uitstraling en
de ambitie Culturele Hoofdstad
2018 en cultuureducatie;

- waarborgen voldoende
recreatieve voorzieningen.

1.Beschikbaar krijgen van Europese
fondsen (EFRO) voor de nieuwe
periode (2014-2020) en het
opstellen van een nieuw
operationeel programma voor het
landsdeel West

1 juli 2012: eerste schets
nieuw operationeel
programma (OP) Kansen
voor West II gereed;

1december 2012: concept
nieuw OP;

Eind 2012/1e helft 2013:
Besluit over EU-budget voor
Regionaal Beleid en aandeel
Nederland daarin + Besluit
over co-financiering

1 maart 2013: nieuw OP
afgerond, ter indiening bij
de EU Commissie
(afhankelijk van besluit EU-
budget;

In Randstadverband wordt een
Regionale Smart Specialization
Strategy opgesteld. Deze S3 is
een dwingende voorwaarde van
de Europese Commissie voor
investeringen uit het EFRO in de
periode 2014-2020. Parallel
hieraan wordt gewerkt aan het
opstellen van een nieuw
operationeel programma EFRO
Kansen voor West II (2014-
2020).
Hiermee lobbyen we om voor
de komende EFRO-periode
(2014-2020) voldoende geld uit
de Europese structuurfondsen
te verkrijgen als financiële
ondersteuning om de
investeringen in innovatie
mogelijk te maken.

- In P4/G4-verband inhoud geven aan
de Smart Specialization Strategy (S3)
voor de Randstad, i.s.m. de
kennisinstellingen, het bedrijfsleven
en het rijk;

- Opstellen van een OP in fasen:
schets, ruw concept en definitief
concept in P4-G4-verband, i.s.m.
middelgrote gemeenten en het rijk;

- Lobbyen via Comité van de Regio’s en
EP voor goed uitvoeringskader OP;

- Via het netwerk ERRIN wisselen we
kennis en ervaring uit over innovatie.

2. Opstellen van een regionale S3
voor inzet Europese fondsen in de
provincie Utrecht.

S3 Utrecht afgerond als
inzet voor EFRO.

We ontwikkelen een regionale
strategie voor slimme
specialisatie (S3) voor de inzet
van Europese fondsen ter
bevordering van de regionale
innovatie in Utrecht. Samen
met de partners van het
convenant ‘Utrecht knooppunt
voor kennis en cultuur’ en met
de gemeente Amersfoort en het
bedrijfsleven zetten we in op
het ontwikkelen van een S3 met
als speerpunten life sciences,
creatieve industrie en
duurzaamheidseconomie.

- Samen met de kennisinstellingen
doelstellingen voor de drie
speerpunten voor 2020 formuleren;

- Dit afstemmen met het bedrijfsleven;
- Bekendmaken van de strategie.

3. Ondersteunen kennisvalorisatie
en regionale economische
ontwikkeling via Climate KIC

Zoveel mogelijk geld uit het
Climate-KIC budget vloeit
richting regio Utrecht.

Via het Climate-KIC
ondersteunen we
kennisvalorisatie en regionale
economische ontwikkeling door
goede samenwerking in de
regio tussen bedrijfsleven,
kenniscentra en de overheid: de
triple helix.
Kennisuitwisseling met andere
regio’s binnen Climate-KIC.

- Ondersteunen regionale partners
binnen Climate-KIC;

- Organiseren van kennisuitwisseling
- Aanjagen projecten Climate-KIC die

bijdragen aan provinciale doelen.

4.Inzet voor Utrecht als Culturele
Hoofdstad 2018, samen met
partners als de gemeenten, de
kennisinstellingen en het
bedrijfsleven

Bidbook ingediend en
lobbyplan gerealiseerd:
toewijzing titel in 2013.

We gaan voor het binnenhalen
van de titel Culturele Hoofdstad
in het jaar 2018. We dienen
samen met de partners een
goed en overtuigend bidbook
in, gericht op Utrecht als
Culturele Hoofdstad in 2018.
Het besluit over de toewijzing
van de titel vindt plaats in 2013.

- afronden bidbook;
- Kennisuitwisseling met eerdere Culturele
hoofdsteden;
- samenwerking met Malta;
- lobbyen voor binnenhalen titel;
- Utrecht expo in EP ter ondersteuning van
kandidatuur (mei 2013).
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Ruimte voor wonen, werken en
natuur
- Binnenstedelijk bouwen, binnen

rode contour en nabij OV
knooppunten

- functiemenging
- behoud ruimtelijke en sociale

kwaliteit

Krachtige dorpen en steden
- binnenstedelijke woningopgave;
- intensiveren werklocaties;
- beperken leegstand kantoren;
- aandacht voor ruimtelijke

kwaliteit en leefbaarheid;
- regionale economie gericht op

vitaliteit en innovatie;
- aanbod recreatie.

1. Steun krijgen vanuit de Europese
Unie voor de versterking van de
vitaliteit van het platteland in de
Randstad

Erkenning peri-urbane
gebieden in het
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid voor de
periode 2014-2020.

We lobbyen in P4-verband en
via PURPLE-netwerk in Brussel,
tijdens de behandeling van de
voorstellen voor het GLB 2014-
2020, bij de EU Commissie en
EP voor erkenning van peri-
urbane gebieden.

- Opstellen Utrechtse inzet;
- Lobby voor Utrechtse inzet.

2. Realisatie van een Europees
netwerk van natuurgebieden
(Natura 2000), met als doel de
biodiversiteit te behouden. Dit is
een Europese afspraak, die
Nederland verplicht een bijdrage te
leveren.

Behoud en verdere
ontwikkeling van het
landschap en landbouw als
drager voor het agrarische
cultuurlandschap (incl.
Natura 2000, EHS, Agenda
Vitaal Platteland en
biodiversiteit).

We realiseren de afspraken
inzake Natura 2000 - Uitwerken acties Natura 2000

Behoud kwaliteit natuur en
landschap
- stopzetten achteruitgang

biodiversiteit
- behoud kwaliteit en diversiteit

landschap
- duurzame landbouw

Vitaal landelijk gebied
- realisatie herijkte EHS;
- realisatie biodiversiteitsdoelen;
- behoud/ontwikkelen

kernkwaliteiten landschap;
- behoud en zichtbaar maken van

cultuurhistorisch erfgoed;
- ruimte voor ontwikkeling van

een economisch vitale
landbouw.

1. Benutten Europese kennis en
fondsen (POP) voor kwaliteit
landelijk gebied

Beschikking van alle POP II-
gelden (2007-2013),
waardoor
concurrentievermogen van
de landbouwsector wordt
verbeterd, natuur en milieu
worden verbeterd en de
plattelandseconomie wordt
verbreed.

We zorgen voor besteding van
de POP II gelden uit de periode
2007-2013.

- Afwikkelen van lopende projecten;
- Begeleiden van nieuwe projecten.

2. Beschikbaar krijgen van
Europese fondsen (ELFPO/POP)
voor de nieuwe periode (2014-
2020) en het opstellen van een
landsdelig of provinciaal sub-
programma voor uitvoering POP III.

Nieuw POP III programma.

We lobbyen om voor de
komende POP-periode (2014-
20200 voldoende geld uit de
Europese fondsen te verkrijgen.

- Opstellen nieuw POP III programma.

Bereikbaar blijven in een beter
milieu
- verbeteren milieu en

landschappelijke inpassing
- beperken onnodige mobiliteit
- versterken OV

Bereikbaar Utrecht
- realiseren van een doelmatig

verkeers- en vervoerssysteem;
- verbeteren veiligheid in dat

systeem;
- verminderen van de negatieve

effecten van verkeer en vervoer
op de kwaliteit van de
leefomgeving.

1. Uitwisseling van kennis en
ervaring in Europese netwerken.
Daarnaast de mogelijkheden van
het benutten van Europese
fondsen en subsidies bekijken.

We delen kennis met
andere Europese regio’s in
de netwerken ERRIN en of
POLIS. We weten welke
Europese fondsen
beschikbaar zijn voor
mobiliteit.

We gaan na welke Europese
fondsen er zijn en we doen aan
kennisuitwisseling met andere
regio’s.

- analyse Witboek Transport;
- deelname aan netwerk

bijeenkomsten.

2. Aanhaken Utrecht op het
internationale spoornet.

We weten hoe we Utrecht
beter kunnen aanhaken op
het internationale spoornet.

We doen onderzoek naar de
aanhaking van de provincie
Utrecht op het spoornet in int.
perspectief (incl. de spoorlijn
Almere-Utrecht-Breda)

- onderzoek spoornet;
-

3.Realiseren van het
Interregproject Connecting Citizen
Ports 21, waarbij op een
innovatieve manier wordt gekeken
naar de ontwikkeling van
binnenhavens

Innovatieve ontwikkeling
van de binnenhavens Lage
Weide en Het Klooster.

We benutten door middel van
Interreg Europees geld en
kennis om de Utrechtse
binnenhavens innovatief te
ontwikkelen.

- Ecoboot Stad Utrecht, voor ophalen
van afval in de binnenstad en geschikt
voor andere doeleinden

- Haalbaarheidsonderzoek en aanleg
van kade voor Roll-on/roll-off
transport;

- Besluitvormingsproject
havenontwikkeling Het Klooster.
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4. Aanvraag Interregsubsidie t.b.v.
pilot elektrische bus Amersfoort Verwerven Interregsubsidie We bereiden de aanvraag voor

een Interregsubsidie voor.
Voorbereiden aanvraag in
samenwerking met partners.
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Iedereen telt mee en kan
meedoen
- schooluitval jongeren beperken
- maatschappelijke participatie

ouderen
- participatie via functiemenging,

cultuur en sport

Transitieopgave Jeugdzorg

Klimaatneutraal en
klimaatbestendig
- energiebesparing

duurzame en decentrale
opwekking

- aanpassen aan gevolgen
klimaatverandering
(wateroverlast, hitte, e.d.)

Herijking bodem-water- en
milieubeleid (ook van toepassing
op bereikbaar blijven in een beter
milieu en bij behoud kwaliteit
natuur en landschap:
de basiskwaliteiten (lucht, geluid,
externe veiligheid, bodem en
water) leveren een bijdrage aan
een gezonde, veilige en
aantrekkelijke woon- werk- en
leefomgeving.

Realisatie Interregproject ARBOR,
gericht op de ontwikkeling van een
innovatieve en duurzame aanpak
voor het verkrijgen van energie uit
biomassa.

We ontwikkelen een
innovatieve en duurzame
aanpak voor het verkrijgen
energie uit biomassa.

In het Interregproject ARBOR
werken 13 partners, verdeeld
over 6 landen, aan het
bevorderen van een
innovatieve, duurzame aanpak
van de ontwikkeling van
energie uit biomassa in Noord-
West Europa (NWE)

- De mogelijkheid onderzoeken voor
het opzetten van een rendabele
inzamelstructuur voor bermgras;

- Introductie van een nieuwe techniek
faciliteren in NL, te weten
droogvergisten van materiaal dat op
dit moment wordt verwerkt bij
composteer

inrichtingen;
Realisatie van een biogashub faciliteren in
de PU waarbij het biogas wordt
opgewerkt tot groengas en geïnjecteerd in
het aardgasnetwerk.

Implementatie en beïnvloeding van
relevante Europese regelgeving.
Lobby voor bronbeleid.
Uitwisseling van Europese kennis-
en ervaring.

De Europese regelgeving
wordt uitgevoerd en is
zoveel mogelijk uitvoerbaar
gemaakt.
Zoveel mogelijk Europese
fondsen worden benut.
We benutten netwerken
waar we lid van zijn.

We zetten in op benutting van
Europese fondsen. We halen en
brengen kennis via netwerken.

We lobbyen voor aanpassing regelgeving
ten gunste van Utrecht. We halen en
brengen kennis onder meer via het
ENCORE-netwerk. We pleiten voor
bronmaatregelen in het AIR-netwerk.


