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Onderwerp Statenbrief: Advies borging Staat van Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Voor u ligt ter informatie de Statenbrief over het besluit dat wij genomen hebben op basis van een advies over de 
Borging Staat van Utrecht, met in de bijlage het advies zelf. Het besluit en onderliggende advies geven richting 
aan het borgingsvraagstuk en de nodige verbeterslag op vorm, inhoud en continuïteit van de Staat van Utrecht en 
het bij behorend netwerk van regiopartners en activiteiten. Naar aanleiding van het besluit zal er budget 
vrijgemaakt worden uit de begrotingspost Strategie en zal er over gegaan worden tot implementatie van het 
advies. Ook zal de productie van de volgende Staat van Utrecht 2016 gestart gaan worden. 
 
Aanleiding 
Op ons verzoek is een advies gemaakt over de borging van de Staat van Utrecht. Tot nu toe was er niets 
vastgelegd over de continuïteit en borging van ons regionale monitoringsinstrument de Staat van Utrecht. Wij 
hebben gekozen voor continuering van de Staat van Utrecht. 
 
Voorgeschiedenis 
In het verleden is de Staat van Utrecht als duurzaamheidsmonitor uitgebracht in 2008 en 2010. In 2014 is de 
Staat van Utrecht in een nieuwe opzet voor de derde keer uitgebracht. Deze keer onder de vlag van het regionale 
netwerk Utrecht 2040 met een grote inzet en bijdrage van de provincie bij het maken van de Staat van Utrecht. 
Rond het uitbrengen van de Staat van Utrecht zijn enkele grote bijeenkomsten gehouden met de regionale 
netwerkpartners. Ook heeft u een eigen discussiebijeenkomst gewijd aan de Staat van Utrecht. 
 
Essentie / samenvatting: 
Voor de provincie Utrecht is de Staat van Utrecht dé regionale monitor waarmee maatschappelijke 
problematieken in de regio inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het is in feite een periodieke “foto” van de 
feitelijke stand van zaken van het grondgebied, de activiteiten en mensen in de regio (“milieu, markt, mens”). Het 
product draagt op deze wijze bij aan het strategisch vermogen van de provincie en de regio. Ook door de 
samenwerking en de activiteiten met de netwerkpartners rond het monitoringsinstrument. 
 
In de basis kent de Staat van Utrecht drie doelstellingen. Allereerst moet de Staat van Utrecht een regionaal 
monitoringsinstrument zijn dat cijfers over de regio verzamelt en verspreid. Dit is bij uitstek een 
verantwoordelijkheid voor de regionale overheid. Om dit doel praktisch te kunnen realiseren, wordt er voorgesteld 
om bij het maken samen te gaan werken met overheidspartners die een stevige onderzoekseenheid hebben, 



 

  

oftewel de gemeenten Utrecht en/of Amersfoort. Het concrete product dat hierbij hoort is een website met een 
open database. Zo’n digitale omgeving is er nu nog niet voor de Staat van Utrecht. Dit betekent dat regionale 
dataleveranciers zelf op ieder moment data kunnen aanleveren en bijhouden. Voor gebruikers van de informatie 
betekent het dat de beschikbare informatie breed en interactief ontsloten wordt. Dit is nu niet het geval. 
 
Ten tweede is het doel van de Staat van Utrecht om maatschappelijke problematieken in de regio te monitoren. 
Om dit doel te bereiken werken voornoemde organisaties samen met kennispartners uit de regio om de 
verzamelde cijfers te analyseren en duiden om zo tot goed gewogen en gefundeerde resultaten te komen over de 
stand van zaken van specifieke maatschappelijke problematieken. Het concrete product dat hierbij hoort is een 
tweejaarlijkse (fysieke) Staat van Utrecht waarin de belangrijkste maatschappelijke problematieken aan de hand 
van feiten en cijfers geïllustreerd zullen worden. Dit is de huidige Staat van Utrecht. 
 
Het derde en laatste doel van de Staat van Utrecht is het benoemen en agenderen van maatschappelijke 
opgaven. Als de cijfers en feiten op orde zijn en het product de belangrijkste maatschappelijke problematieken in 
kaart gebracht heeft, is het belangrijk om er in de regio met alle relevante stakeholders over te spreken. Dit kan 
gedaan worden vanuit de hele Quadruple Helix. Voor dit doel zijn er naast de concrete producten ook Staat van 
Utrecht activiteiten die de maatschappelijke discussies tussen partijen faciliteren.  
 
Organisatorisch gaat de Staat van Utrecht een drietal samenwerkingsverbanden en netwerken kennen. Ten 
eerste een klein productienetwerk, bestaande uit een stuurgroep vanuit de provincie Utrecht en de gemeente 
Utrecht en/of Amersfoort die de productie laten verzorgen. Vervolgens is er een uitgebreider netwerk waarin 
kennispartners uit de regio zitten die een actieve rol hebben in de levering en de duiding van de regionale 
gegevens voor maatschappelijke problematieken. Tot slot is er het brede adaptieve netwerk waarin alle 
regiopartners/stakeholders uit de Quadruple Helix in zitten. Deze voeren gezamenlijk de maatschappelijke 
discussies en agenderen de maatschappelijke problematieken. Hierbij is ook uw rol van belang, als belangrijke 
partner in de maatschappelijke discussie in de Utrechtse regio. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

- In de voorgestelde opzet blijft de Staat van Utrecht een breed gedragen, bruikbaar en innovatief product voor 
en door de regio. 

 
- Verder ontwikkelen en versterken van het monitoringsinstrument Staat van Utrecht en het bijbehorende 

regionetwerk, zodat er meer activiteiten rond het monitoringsinstrument kunnen komen en de beschikbare 
informatie beter toegankelijk en gebruikersvriendelijk is. 

 
- Vergroten strategisch vermogen van de provincie en de regio: 

- Maatschappelijke problematieken zijn eerder in beeld en worden besproken met relevante regionale 
partners in brede discussies; 

- Staat van Utrecht cijfers worden gebruikt als input- en impactcijfers in het eigen beleid en de 
beleidsverantwoording. 

 
Financiële consequenties 

De komende vier jaar wordt er jaarlijks € 75.000,- gereserveerd uit de begrotingspost Strategie, dit komt op een 
totaalbedrag van € 300.000,-. Bij het totaalvoorstel voor de post Strategie wordt dit bedrag opnieuw bekeken. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie  

Kennisnemen van deze statenbrief en het  bijbehorende advies Borging Staat van Utrecht. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


