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Bijlage(n):

Startnotitie

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
Voor de derde keer op rij is onze provincie hoog geëindigd in de EU Regional Competiveness Index (RCI). De
economie verandert echter in snel tempo. Als gevolg van onder andere de informatica worden traditioneel sterke
economische sectoren bedreigd, terwijl nieuwe activiteiten ontstaan. Dit heeft consequenties voor de
economische structuur en werkgelegenheid in de provincie. Nu al is sprake van een mismatch op de
arbeidsmarkt. Uit gegevens blijkt dat de economische groei in de provincie Utrecht is afgevlakt.
Essentie / samenvatting
De veranderingen in de economie en in de maatschappij maken dat het provinciale ruimtelijk-economische beleid
niet langer gebaseerd kan worden op het eenvoudig doortrekken van historische trends. Nu al zijn effecten
merkbaar van de verandering, bijvoorbeeld de toenemende leegstand van bedrijfsvastgoed. Het is nodig om een
nieuwe koers uit te stippelen zodat we zijn toegerust om de economie van de toekomst te kunnen
accommoderen. Daarom stellen wij voor om, in samenwerking met onze partners, een Ruimtelijk-economische
Strategie op te stellen, waarin richting wordt gegeven en keuzes worden gemaakt om de (economische) groei en
verandering te accommoderen en in goede banen te leiden. De Strategie kan daarbij fungeren als gezamenlijke
basis voor het acteren van de regio als geheel of het plaatsen van lokale acties in een ruimer kader.
Gebleken is dat de provincie Utrecht bij het Rijk op economisch gebied niet een duidelijke profilering en
positionering heeft. De Ruimtelijk-economische Strategie wil hierin verandering brengen.
De economie is in de eerste plaats een spel van vraag en aanbod tussen marktpartijen: aanbieders en afnemers.
Dit samenspel laat zich slechts beperkt sturen. Toch kan de overheid een rol spelen door goede
vestigingscondities te creëren. Het gaat daarbij om bedrijfslocaties, werkmilieus en overige
vestigingsvoorwaarden zoals de mobiliteit, het woningaanbod en de omgevingskwaliteit. Dit kunnen we als
provincie niet alleen, daarom zal de Ruimtelijk-economische Strategie in nauwe samenwerking met de
verschillende partners worden opgesteld.
Gezien het gelijktijdige traject zal de Ruimtelijk-economische Strategie in afstemming en samenwerking met (het
Koersdocument van) de Omgevingsvisie worden opgesteld. Met name voor wat betreft de participatie en
communicatie zal worden samengewerkt. De lange termijnvisie in beide documenten geeft eenzelfde beeld. De
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Strategie kan daarbij fungeren als gezamenlijke basis voor het acteren van de provincie als geheel of het
plaatsen van regionale en lokale acties in een ruimer kader.
De Ruimtelijk-economische Strategie zal de volgende onderdelen gaan bevatten: analyse, met daarin de
uitgangssituatie en de trends en ontwikkelingen; visie, met een scope van ca. 2050; strategie voor de
economische ontwikkeling op de lange termijn; en uitvoering, met concrete acties voor de middellange termijn.
Ter voorbereiding op de Ruimtelijk-economische Strategie wordt gewerkt aan een Economisch Beeld. Samen met
de regionale partners wordt op basis van bestaande informatie een samenhangend beeld geschetst van de
huidige stand van de Utrechtse economie. Bovendien zal op basis van de lange termijn scenario’s van het
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een beleidsarme toekomstanalyse worden
opgesteld.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Richting geven aan het faciliteren van de economische ontwikkeling, met als doel een Topregio te blijven.
Financiële consequenties
Het opstellen van de ruimtelijk-economische visie zal geschieden binnen reguliere budgetten.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
Gemeenten werken in regionaal verband aan een Ruimtelijke Visie (Regio Amersfoort), een Ruimtelijkeconomische Koers (U10) of een Strategische Agenda (Foodvalley). Onze ambitie is te komen tot een gedragen
provinciale Strategie, waarbij we willen samenwerken met alle partners. Op die manier kunnen we de provincie
Utrecht duidelijker positioneren en profileren. Wij willen daarbij zo veel mogelijk aanvullend zijn op het beleid en
de acties vanuit de gemeenten en regio’s. Bij de totstandkoming van het Economisch Beeld zijn de regio’s al
nauw betrokken.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Alternatief is om geen afzonderlijke Ruimtelijk-economische Strategie op te stellen, we maken immers al een
integrale provinciale Omgevingsvisie. Dan wordt echter een kans gemist om samen met de regionale partners en
het Rijk op economisch gebied te komen tot een gezamenlijke strategie en uitvoeringsacties. Naar verwachting
zal de Strategie ook betrekking hebben op beleid en uitvoering van andere sectoren (ruimtelijk beleid,
mobiliteitsbeleid, gezonde leefomgeving), waarover in het kader van de Omgevingsvisie een integrale afweging
moet worden gemaakt.
Effecten op duurzaamheid
Economische groei is noodzakelijk voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. De opgave is om groei en
en duurzame ontwikkeling hand in hand te laten gaan. Duurzaamheid en economische ontwikkeling kunnen
elkaar versterken door het bieden van kansen voor innovatie en nieuwe productietechnieken.
Voorgesteld wordt om de Startnotitie Ruimtelijk-economische Strategie vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 mei 2017, afdeling MEC , nummer 81B1F6BF;
Besluiten:
De Startnotitie Ruimtelijk-economische Strategie vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

Art. 158 Provinciewet
2.

Beoogd effect

Richting geven aan het faciliteren van de economische ontwikkeling, met als doel een Topregio te blijven. Komen
tot een gezamenlijke Strategie met partners, waar aan we samen in dezelfde richting gaan werken.
3.

Argumenten
-

de komende decennia verwachten we nog een grote bevolkingsgroei in onze provincie. Voor aanbod
van voldoende werkgelegenheid is het van belang dat ook de economie zich verder kan ontwikkelen. Dit
vraagt om een actief economisch beleid.

-

Utrecht is weliswaar een Topregio, maar ook andere regio’s zitten niet stil. Zonder strategie bestaat het
risico dat we kansen zullen missen.

-

Door middel van een gezamenlijke strategie hebben wij, regionale partners en het Rijk een eenduidig
beeld en strategie voor wat betreft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van onze provincie.

-

de Ruimtelijk-economische Strategie beoogt input te leveren voor de Omgevingsvisie. Voor de algehele
provinciale ontwikkeling is de economische ontwikkeling een belangrijke factor.

-

De Ruimtelijk-economische Strategie beoogt input te leveren voor de Mobiliteitsagenda. De
mobiliteitsagenda gaat over de investeringsstrategie t.b.v. bereikbaarheid op de middellange termijn.

4.

Kanttekeningen
-

Gemeenten werken op economisch gebied al samen in regionaal verband. Recent heeft de U10 haar
ruimtelijk-economische koers gepresenteerd, en de regio Amersfoort haar Regionale Ruimtelijke Visie.
Ook in Foodvalley wordt samengewerkt, via de regionale Strategische Agenda. In het proces van
totstandkoming wordt nader bezien op welk gebied versterking van de samenwerking met de provincie
meerwaarde heeft, hoe en of lokale of regionale acties in een ruimer, provinciaal kader kunnen worden
geplaatst en welke acties nog zouden moeten worden toegevoegd.

-

De Ruimtelijk-economische Strategie is niet op tijd gereed voor het BO MIRT 2017. Met behulp van het
economisch beeld wordt echter gewerkt aan het opstellen van een economisch profiel voor de
gebiedsverkenning Utrecht Oost. Dit profiel is wel op tijd gereed voor het eerstkomende BO MIRT.

5.

Financiën

Het opstellen van de Ruimtelijk-economische Strategie zal geschieden binnen reguliere budgetten. Mocht blijken
dat voor de uitvoering extra middelen nodig zijn, dan zal dat te zijner tijd worden aangegeven.
6.

Realisatie

Na vaststelling van de Startnotitie door Uw Staten zal worden gestart met het opstellen van de Ruimtelijkeconomische Strategie.
Op dit moment wordt een ‘Economisch beeld’ opgesteld, waarin de economische positie op dit moment wordt
geschetst en inzicht geeft in hoe de trends invloed kunnen hebben op de economische positie van de provincie in
de toekomst. Op basis van dit Beeld wordt een analyse gemaakt, waarover we met onze partners in gesprek
gaan (2e helft 2017). Wij zullen Uw staten waar relevant betrekken bij dit participatieproces.
Wij zijn voornemens om de Ruimtelijk-economische Strategie in het voorjaar van 2018 aan U ter vaststelling aan
te bieden.
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7.

Juridisch

Geen bijzonderheden.
8.

Europa

Er is niet gebleken dat er Europees-rechterlijke gevolgen zijn.
9.

Communicatie

Wij zullen over de startnotitie niet actief communiceren. In afstemming en samenwerking met het proces van de
Omgevingsvisie zal na de zomer, voor de start van het participatieproces, communicatie plaatsvinden.
10.

Bijlagen
-

Startnotitie Ruimtelijk-economische Strategie
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