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DATUM 22-12-2021 

AAN Presidium 

VAN Griffie 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Stand van zaken Strategische Termijn Agenda 

 

Inleiding 

Begin 2021 heeft het Presidium de Strategische Termijn Agenda (STA) vastgesteld. Op deze agenda staan 

onderwerpen van de Lange Termijn Planning, waarvan het Presidium het noodzakelijk acht dat extra aandacht 

wordt besteed aan de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige kaderstelling en controle. In dit Memo treft u de 

actuele stand van zaken aan van de verschillende onderwerpen. 

 

Behandeling in het Presidium 

Voorgesteld wordt om kort de verschillende dossiers te bespreken. Aan het slot van dit Memo wordt een 

onderwerp aangedragen, dat mogelijk aan de STA kan worden toegevoegd.  

 

Stand van zaken – per dossier 

 

Regionale Energie Strategieën 

Een grote stap was de vaststelling van de RESsen 1.0 door PS en alle andere betrokken overheden. Hiermee is 

allerminst een periode van rust ingetreden. Zaken die voortvarend moeten worden opgepakt zijn het analyseren 

van de impact van de door de diverse overheden aangenomen moties en amendementen. Ook is er medio 2022 

en herijking van de boden voorzien en staat voor zomer 2023 vaststelling van de RES 2.0 op de agenda. Hoewel 

met name dat laatste nog ver weg lijkt, is het noodzakelijk om het proces daar naar toe goed vorm te geven. 

Hierbij speelt dat naast de inhoud, waarbij concrete locatiekeuzes steeds meer in beeld komen, tevens rekening 

moet worden gehouden met de komende gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor Provinciale Staten in 

2023 en hoe we er voor zorgen dat de (nieuwe) raad- en Statenleden zo goed mogelijk aangehaakt worden op 

het proces. 

 

Actualisatie Nota Verbonden Partijen 

De actualisatie van de Nota is in het eerste kwartaal van 2022 gereed. Eind januari ligt de nieuwe Nota 

Verbonden Partijen in GS. In maart wordt de Nota in BEM en PS behandeld. Samen met GS en de ambtelijke 

organisatie en onder leiding van Twijnstra Gudde heeft de nieuwe nota gestalte gekregen. Statenleden zijn er 

actief bij betrokken geweest, bv in de vorm van lidmaatschap van de klankbordgroep, maar ook door input te 

geven in verschillende werksessies.  

 

Digitalisering & Informatieveiligheid 

In het najaar heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de commissievoorzitter van BEM en de gedeputeerde 

Strijk, waarin de noodzaak van een kaderstellende nota m.b.t. digitalisering onder de aandacht is gebracht. Ook 

de voorzitter van de werkgroep ‘Data en ethiek’, mw. Nelleke Groen, heeft dit signaal bij Gedeputeerde 

afgegeven.  

Dit heeft er in geresulteerd dat gedeputeerde inmiddels opdracht heeft gegeven aan de organisatie om, samen 

met de auteur van het boek ‘De moderne digitale provincie’ Jaring Hiemstra, en samen met de Staten te 

onderzoeken welke positie we de komende jaren als provincie Utrecht willen innemen als middenbestuur in een 

landschap waarbij onze maatschappelijke opgaven voor een groot deel worden ondersteund en uitgevoerd met 

behulp van data modellen en technologie. PS ontvangen binnenkort een Memo hierover. 
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Bodem- en Waterprogramma 

Na een uitgebreid beeldvormende fase wordt in de volgende commissieronde het Statenvoorstel besproken.  

 

Sturing op grote projecten 

In de FAC is besloten om dit onderwerp te koppelen aan de actualisatie van de Nota Investeren, Waarderen en 

Exploiteren. In de afgelopen periode zijn er twee uitgebreide, beeldvormende werksessies georganiseerd, waarin 

verschillende aspecten van dit onderwerp besproken zijn. Statenleden hebben input gegeven. Op dit moment 

bereidt het College een concept-Nota voor, die in de FAC besproken gaat worden. Na verwerking van de 

beraadslagingen krijgen we een Statenvoorstel. Het geheel overziende luidt de conclusie dat er, conform de 

intentie van de STA, sprake is van een uitgebreide beeldvormende fase, voordat tot oordeels- en besluitvorming 

wordt overgegaan.  

 

Regionaal programmeren wonen en werken 

Het Programma Wonen en Werken is door GS vastgesteld en is besproken in de commissie RGW eind 2021. 

Het programma zoals door GS vastgesteld is tot stand gekomen na een formeel consultatietraject. Op 24 

november 2021 is de uit te voeren evaluatie besproken. Daarmee is de eerste volledige cyclus afgerond. Dit was 

in het algemeen goed ontvangen door de fracties, wel waren er een aantal aandachtspunten. Zoals gezegd volgt 

hier een evaluatie traject, welke in het voorjaar 2022 (April/mei) met de commissie zal worden besproken. Dit kan 

vervolgens tot gevolg hebben dat de kaders worden aangepast. Daarna volgt in het najaar 2022 de afronding 

van de regionale programma’s en tot slot kan het volgende programma eind 2022 worden vastgesteld. 

 

‘De samenhang der dingen’ 

Dit onderwerp is van een andere categorie dan bijvoorbeeld de actualisatie van een nota of een programma. Er 

is ook niet één portefeuillehouder verantwoordelijk voor. Toch krijgt dit onderwerp de komende periode de 

aandacht die het verdient: 

- er staan voor 2022 twee werkbezoeken voor PS, GS en CMT gepland in het kader van 

‘Omgevingsgericht werken’. Om het leren te stimuleren, zijn er per werkbezoek ook momenten voor 

reflectie geagendeerd, zodat de verschillende gremia met elkaar expliciet kunnen overwegen, wat deze 

nieuwe manier van werken betekent voor onder andere de onderlinge samenwerking tussen de gremia; 

- op initiatief van de Griffie is in het voorjaar ook een lezing gepland van mw. mr. Trees van der Schoot, 

auteur van het boek ‘Werken in de geest van de Omgevingswet – Bedoeling en wettekst in een 

veranderende tijd’. Ook voor andere provincie is zij actief geweest door het geven van lezingen en 

trainingen. Ze zal ook aandacht besteden aan de verandering van de onderlinge verhoudingen.  

- bij het onderwerp ‘Groeisprong 2040’ wordt de komende maanden hard gewerkt aan meer inzicht in wat de 

ambities uit de vastgestelde Omgevingsvisie op langere termijn voor (financiële) gevolgen hebben. De 

Statenadviseur is adviserend lid van de ambtelijke werkgroep. Er zijn drie uitgebreide werk- en infosessie 

gepland, te beginnen op 12 januari over de ‘ins and outs’ van de provinciale financiën. Het streven is om de 

uitkomsten te verwerken in de Kadernota 2023. In dit hele traject is expliciet aandacht voor ‘de samenhang 

der dingen’.  

 

 

Nieuw onderwerp voor de STA? Stikstof 

N.a.v. de Programmabegroting 2022 heeft de Griffie geanalyseerd of er nog dossiers in aanmerking komen voor 

de STA. Afhankelijk van de uitwerking van het coalitieakkoord kan dit het geval zijn voor het onderwerp ‘stikstof’, 

één van de belangrijke onderwerpen in het kader van de ‘Rol in de Ruimte’ vanuit IPO. 

Het dossier stikstof is ook aankomende periode een belangrijk dossier binnen de Staten. Het heeft relatie met 

verschillende onderwerpen, zoals energietransitie en klimaatadaptatie en gevolgen voor andere beleidsvelden, 

zoals wonen (bouwen) en bereikbaarheid. De gevolgen zijn nu nog niet compleet te overzien. Een en ander moet 

uitvoering krijgen, nu er een regeerakkoord vanuit Den Haag ligt. Zodra daar meer duidelijk over is, zal de griffie - 

in overleg met de collega’s uit de ambtelijke organisatie op dit dossier - bekijken of en hoe dit een toevoeging kan 

zijn aan de Strategische Agenda ten opzichte van de reguliere termijnagenda RGW. 


