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Onderwerp Statenbrief: concept Ruimtelijk-economische strategie 

 
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij ontvangt u ter kennisneming de concept Ruimtelijk-economische Strategie voor Utrecht (kortweg: RES). 
Deze Strategie is opgesteld met actieve inbreng van onze partners: gemeenten en regio’s, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen.  
 
Aanleiding 
Nu de RES in concept gereed is, is deze beschikbaar gesteld aan de partners die hebben bijgedragen aan 
totstandkoming daarvan, teneinde met hen over dit concept in overleg te treden en reacties te ontvangen. Wij 
hebben deze teksten nog niet vastgesteld, maar zijn benieuwd naar de reacties, die zo nodig kunnen leiden tot 
wijziging of aanscherping van de RES.  
 
Vanzelfsprekend willen we thans ook Uw Staten van dit concept kennis laten nemen.  
 
 
Voorgeschiedenis 

Op 3 juli 2017 heeft uw Staten de Startnotitie Ruimtelijk-economische Strategie vastgesteld.  
 
Ten behoeve van het opstellen van deze Strategie is er een proces doorlopen waarbij onze partners (overheden, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen) hun inbreng konden leveren.  
In november 2017 is gestart met de ‘Kennismarkt voor de toekomst van de Utrechtse economie’ in Woerden. Op 
deze markt heeft een aantal partners economische thema’s gepresenteerd en geagendeerd die voor hen van 
belang zijn, zoals bijvoorbeeld Healthy Urban Living (U10), de Maakindustrie (Platform Bedrijven Utrecht West) of 
de Agrofood (FoodValley). Uw Staten hebben voor deze bijeenkomst ook een uitnodiging ontvangen.  
 
Vervolgens heeft Buck Consultants International een analyse gemaakt van de Utrechtse economie: het 
Economisch Beeld Utrecht+ is hiervoor een belangrijke bouwsteen geweest. Op basis van deze analyse hebben 
we vier thematische verdiepingssessies georganiseerd waar gericht uitgenodigde vertegenwoordigers van 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar aan slag zijn gegaan om richting te geven aan de visie en 
strategie met betrekking tot de onderwerpen: versterken van de maakindustrie, de (slimme) logistiek, de kansen 
voor interactiemilieus en groene omgeving en ‘gezond en circulair’.  
 



 

  

Op basis van al deze informatie is gewerkt aan het opstellen van een visie en strategie. Dit onder begeleiding van 
een projectgroep waarin de U10, de Regio Amersfoort en FoodValley zijn vertegenwoordigd.  
 
Op 9 april jl. is er over de RES een informatiesessie georganiseerd voor de commissie MME.  
 
De hoofdlijnen van de RES zijn op 17 mei jl. gepresenteerd en besproken tijdens de debatbijeenkomst ‘slimme 
keuzes voor de toekomst van de Utrechtse economie’. Ook voor deze bijeenkomst hebben Uw Staten een 
uitnodiging ontvangen.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
Uit de analyse blijkt dat regio’s steeds meer de motoren van economische groei zijn. Er is sprake van onderlinge 
concurrentie om bedrijvigheid, kennis en talent. Overheden kunnen daarin het verschil maken (PBL, 2017) met 
beleid gericht op factoren die belangrijk zijn voor groei en innovatie, op het zorgdragen voor voldoende 
gekwalificeerde arbeidskrachten en op het bieden van aantrekkelijke plekken om te wonen en te werken.  
 
Gelet op de trends en ontwikkelingen die op Utrecht afkomen, worden economische groei en innovatie steeds 
meer gedreven door interactie in ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast vinden 
digitalisering en verduurzaming (opkomst circulaire economie, maar ook energietransitie) plaats in alle branches 
van de economie. Ze leiden tot andere milieus van werken, maar ook van wonen en leven. 
 
Utrecht doet het momenteel goed. De Utrechtse economie kent een sterke focus op diensten en onderscheidt 
zich in de gezondheidseconomie. Maar er is ook een sterke maakindustrie en logistieke sector. Utrecht beschikt 
tevens over een goed ondernemers- en innovatieklimaat en een hoge ‘quality of life’. Die eigenschappen moeten 
behouden blijven en zo mogelijk versterkt worden. Maar er zijn ook risico’s: de economische groei vlakt af, de 
bevolking groeit momenteel harder dan de werkgelegenheid, de bereikbaarheid staat onder druk, er is een 
gespannen woningmarkt en er is weinig ruimte voor bedrijfsvestiging of uitbreiding.  
 
Dit vraagt om slimme keuzes, in de juiste onderlinge balans. Die keuzes liggen op het gebied van werklocaties, 
arbeidsmarkt en wonen en op het gebied van mobiliteit.  
 
Qua werklocaties wordt een grote behoefte aan ‘interactiemilieus’ geconstateerd: goed bereikbare, gemengde 
gebieden met aanbod aan diverse voorzieningen. Daarnaast blijven echter ook specifieke werklocaties nodig, 
zodat bijvoorbeeld bestaande bedrijven zo veel als mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in hun ruimtevraag. 
Hierbij wordt ten eerste aandacht gevraagd voor bestaande terreinen: niet alle terrein kunnen transformeren, de 
ruimte is ook hard nodig voor economische activiteiten. Daarnaast wordt aangegeven dat er enkele nieuwe 
regionale locaties voor specifieke bedrijvigheid op het gebied van logistiek en maakindustrie nodig zijn zodat 
ingespeeld kan worden op de vraag naar een ander type vestigingsmilieu en op de uitbreidingsvraag vanuit het 
Utrechtse bedrijfsleven.  
Voor wat betreft de arbeidsmarkt wordt ingezet op werkgelegenheid voor iedereen: naast de diensteneconomie, 
zorg en kennis waar Utrecht sterk in is ook de nodige aandacht voor de ‘doeners’ in de maakindustrie en de 
logistiek. Teneinde de pendel te beperken, vraagt dit ook om een divers woningaanbod voor alle 
woningzoekenden in de nabijheid van de grote werkgelegenheidslocaties. 
Het is evident dat een goede bereikbaarheid essentieel is voor het functioneren van de economie. Om deze 
bereikbaarheid te waarborgen, wordt ingezet op nieuwe locaties voor wonen en werken met een passende 
ontsluiting, bij voorkeur in de buurt van snelwegen (bv. logistiek) of knooppunten (bv. interactiemilieus en de 
intensievere woon- en werklocaties). Tenslotte wordt geconstateerd dat natuur en landschap evenals gezondheid 
essentiële vestigingsvoorwaarden zijn voor Utrecht, deze moeten gekoesterd en waar mogelijk versterkt worden.  
 
Als laatste onderdeel van de RES is een uitvoeringsagenda opgenomen. Hierin wordt ten eerste aangegeven wat 
de RES vanuit een ruimtelijk-economische bril wil meegeven aan andere trajecten, waaronder de provinciale 
Omgevingsvisie. Voorts worden acties beschreven die op korte termijn kunnen bijdragen aan het ten uitvoer 
brengen van de RES. En aantal van deze acties is al opgepakt, bijvoorbeeld in REOS-verband of door de EBU. 
Andere acties liggen op het vlak van het initiëren en mogelijk maken van pilots, bijvoorbeeld op het gebied van 
slimme mobiliteit en de rol van bedrijventerreinen in de energietransitie. Deze agenda is nog niet volledig en moet 
gezien worden als een aanzet tot verdere samenwerking. De komende tijd wil de provincie samen met haar 
partners (gemeenten/regio’s, bedrijfsleven en kennisinstellingen) in gesprek over deze samenwerking.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Deze concept-RES is onderwerp van (bestuurlijk) overleg met onze partners. Beoogd wordt om op deze manier 
te komen tot een gezamenlijk gedragen visie en strategie voor de toekomst van de Utrechtse economie.  
 
De RES is tevens bouwsteen voor de provinciale Omgevingsvisie. In het Statenvoorstel ter vaststelling zal 
concreet worden aangegeven welke onderdelen van de RES in dat verband relevant zijn.  
 



 

  

Wettelijke grondslag 
Art. 158 Provinciewet  
 
Financiële consequenties 

Geen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Op basis van de ontvangen reacties zal de concept-RES zo nodig worden aangepast.  
De RES zal volgens planning in september aan Uw Staten ter vaststelling worden aangeboden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

De concept-RES voor kennisgeving aannemen.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


