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Geachte heer,
Hierbij informeren wij u dat Provinciale Staten van Utrecht de Ruimtelijk-economische Strategie voor Utrecht
(RESU) op 5 november jl. hebben vastgesteld. De vastgestelde versie is te vinden op https://www.provincieutrecht.nl/onderuverpen/alle-ondenverpen/werklocaties/. ln uw overleg op 21 juni jl. heeft u met gedeputeerde
Pim van den Berg van gedachten gewisseld over de concept-RESU. Vervolgens hebben wij van u concrete
suggesties en tekstvoorstellen ontvangen. Ook heeft u bij brief van 3 oktober 2018 aan PS gereageerd op de
RESU. Daarbij vraagt u specifìek aandacht voor het dreigende tekort aan harde plancapaciteit voor
bedrijventerreinen. ln bijgevoegd ovezicht is aangegeven hoe uw reactie heeft geleid tot aanpassing van de
RESU. Aanvullend daarop merken wij nog het volgende op.
Graag werken wij met u samen aan de verdere uitwerking van de in de uitvoeringsagenda opgenomen acties.
Deze uitvoering zal via diverse sporen vorm moeten krijgen. Op vele gebieden werken wij al samen.
Eén van deze sporen betreft de provinciale Omgevingsvisie. Als tussenstap in dit traject hebben wij aan
Provinciale Staten het Koersdocument'Koersen met kwaliteit' aangeboden, ter vaststelling in december a.s..
Met dit Koersdocument wordt inhoudelijk richting gegeven. Graag willen wij met u samen in 2019 de opgaven
die zijn benoemd in 'Koersen met Kwaliteit' gebiedsgericht verder uitwerken.

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de totstandkoming van de RESU. Wij zijn ervan overtuigd dat dit heeft
bijgedragen aan een gedegen en gedragen strategie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens
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