
 

 

 

MEMORANDUM 

2018RGW108 

 

 

 

 

 

DATUM 7-9-2018 

AAN Provinciale Staten  

VAN GS - gedeputeerde Van den Berg 

ONDERWERP 
Schriftelijke info over kosten Buck-rapport Ruimtelijk-economische Strategie (vraag mw. 
Noordenbos RGW 2-7-2018) 

 

Zoals toegezegd tijdens de behandeling van de concept-Ruimtelijk-economische Strategie op 2 juli jl. informeer ik 

u hierbij over kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de concept Ruimtelijk-economische Strategie (hierna: 

concept RES).  

 

De opdracht aan BCI betrof het bieden van ondersteuning bij de totstandkoming van de concept  RES. Deze 

ondersteuning bestond ten eerste uit de inbreng van het bij dit bureau aanwezige specifieke kennis en expertise. 

Zoals weergegeven in het achtergronddocument (bijlage bij de RES), hebben zij een uitgebreide analyse 

uitgevoerd, waarbij in is gegaan op de economische foto van Utrecht, de trends en ontwikkelingen en de 

betekenis daarvan voor Utrecht.  

Daarnaast hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het inhoudelijk en procesmatig vormgeven van het 

participatieproces waarbij vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen aanwezig 

waren. Dit betrof de kennismarkt op 22 november 2017 (ca. 80 aanwezigen), een viertal verdiepingssessies (elk 

tussen de 15-25 aanwezigen), de debatbijeenkomst op 17 mei jl. (ca. 80 aanwezigen) en een aantal presentaties 

tijdens diverse bestuurlijke overleggen (ca. 6). Daarbij hebben zij ook de verslaglegging en verwerking van de 

opmerkingen en reacties verzorgd.  

BCI adviseert nationaal en internationaal vele overheden, bedrijven en organisaties, en heeft specifieke 

deskundigheid op diverse deelonderwerpen die de ruimtelijke economie betreffen, zoals bijvoorbeeld transport en 

logistiek/ smart mobility, duurzaamheid/energietransitie in relatie tot economie maar ook op het gebied van 

vestigingsvoorwaarden en -voorkeuren en het economisch ecosysteem.  

De totstandkoming van de concept RES is ambtelijk begeleid door een projectgroep, met  naast  BCI 

vertegenwoordigers van provincies en de regio’s FoodValley, U10 en Regio Amersfoort. 

 

Op de opdrachtverlening aan BCI zijn de algemene inkoopvoorwaarden Provincie Utrecht van toepassing. 

Volgens art. 5 van deze voorwaarden mogen wij deze gegevens niet openbaar maken.  

 

Wel kan ik u mededelen, dat de totstandkoming van de concept  Res in totaal  ongeveer  € 110.000,-- heeft 

gekost.  

 

 

 


