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Onderwerp Statenbrief: Ondertekening bestuurlijke intentieverklaring Ruimtelijk Economische 

Ontwikkelstrategie (REOS). 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 9 juni 2016 wordt de bestuurlijke intentieverklaring Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) 
ondertekend. 
 
Voorgeschiedenis 
De internationale concurrentiekracht van onze stedelijke regio’s moet en kan sterker. Om de internationale 
concurrentie tussen stedelijke regio’s aan te kunnen moet vooral de agglomeratiekracht van de Noordelijke 
Randstad, de Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven worden vergroot. Hetzelfde geldt voor de 
innovatiekracht en productiviteit.  
 
Essentie / samenvatting: 

Door partijen uit de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad, Brainport en van de Rijksoverheid is gewerkt aan 
de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie. Vanuit de Utrechtse regio is de Economic Board Utrecht, de 
gemeente Utrecht en de provincie Utrecht actief betrokken.  
Doel is om de agglomeratiekracht van dit gebied te vergroten en daarmee de internationale concurrentiepositie te 
versterken. Op 9 juni 2016 zal op het tweede bestuurlijk overleg een bestuurlijke intentieverklaring REOS worden 
ondertekend.  
Partijen streven ernaar om investeringen te richten op een aantal prioritaire opgaven en gebieden. Vanuit de 
Utrechtse regio is er een gebiedsarrangement opgenomen voor Utrecht Healthy Urban Living (gezonde 
verstedelijking en bereikbaarheidsopgave in de zone Stationsgebied/Merwedekanaal-Utrecht Science Park). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met deze bestuurlijke intentieverklaring beogen partijen te komen tot een gezamenlijke regionaal-economische 
ontwikkelstrategie voor de Noordelijke Randstad, de Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven te komen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Partijen werken deze intentieverklaring verder uit in een adaptieve uitvoeringsagenda, die eind 2016 gereed zal 
zijn. Het creëren van Living Labs zal hier onderdeel van uitmaken. In deze uitvoeringsagenda zullen ook 
afspraken worden gemaakt over de ‘governance’ van de regionaal-economische ontwikkelstrategie en over de 



 

  

 

doorwerking in de Nationale Omgevingsvisie, het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer, de Lange Termijnagenda 
Wegen, de relevante Citydeals van de Agenda Stad en de strategische plannen van de drie stedelijke regio’s. 
Bovendien zal een verkenning worden uitgevoerd naar de mogelijkheid om de strategie te verbreden naar andere 
domeinen dan het ruimtelijk-economische domein. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


