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Aan Provinciale Staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH  Utrecht 
 
 
Woerden, 19 mei 2020 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Wij zien op de agenda van uw Statenvergadering van 3 juni a.s. geagendeerd een voorstel, 
van het College van G.S. voor een nieuwe economische visie 2020-2027 (focus op een vitale 
en duurzame economie). Wij zijn daarover verbaasd en hebben bezwaar tegen deze gang 
van zaken. 
 
Immers, in het Coalitieakkoord 2019-2023 (Nieuwe Energie voor Utrecht) van het College 
van G.S. belooft het College aan uw Staten, burgers, bedrijven etc. ondermeer het volgende: 
"Wij gaan opgavengericht werken en zullen bij elke opgave in een vroegtijdig stadium het  
contact en de dialoog zoeken met betrokken inwoners, gemeenten en organisaties". 
"Gemeenten, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven geven inbreng bij de 
aanpak van de grote maatschappelijke opgaven in de Provincie". 
U bent van ons gewend, dat wij, namens onze ondernemersverenigingen  Utrecht West 
Utrecht, steeds adequaat en gedegen reageren op beleidsstukken van de Provincie, mede in 
het belang van onze bedrijven en medewerkers. 
Wij constateren helaas, dat er niet of nauwelijks een inspraaktraject is geweest en dat wij op 
geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit voor ons 
belangrijke beleidsstuk. 
 
Door deze aanpak van G.S. is het niet of nauwelijks mogelijk goed te kunnen reageren in de 
richting van uw Staten over deze voor ons zo belangrijke nota. Immers de nota is 
beschikbaar gekomen begin mei en staat al geagendeerd voor uw vergadering op 3 juni. 
Er is dus geen gelegenheid geboden te reageren op een ontwerpnota van G.S., des te 
belangrijker is dan dat wij goed kunnen reageren naar uw Staten. Daarvoor is zeker in deze 
"Corona-tijd" de beschikbare tijd voor onze besturen veel te kort. 
Dit klemt te meer omdat de spoedeisendheid van de behandeling van de nota nergens uit 
blijkt.  
Voorbeeld, zo staat op pag. 8 van de nota: "Deze Economische Visie sluit naadloos aan op 
de Provinciale Omgevingsvisie, als het gaat om ruimtelijke economie". Dit bevreemdt ons, 
omdat de Provinciale Omgevingsvisie door uw Staten nog niet is vastgesteld. Dit heeft 
uiteraard te maken met het uitstel van de beoogde ingangsdatum (01-01-2021) van de 
Omgevingswet. Daardoor ontbreekt ook, zo bezien, de urgentie van de behandeling van 
deze nota. 
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Wij verzoeken u derhalve de behandeling van deze nota uit te stellen op een zodanige wijze 
dat de beloofde inspraak en participatie gestalte kan krijgen en de beoogde samenhang met 
onder meer de Omgevingsvisie wordt gerealiseerd. 
 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
 

 
 
 
D. Verweij 
Voorzitter 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  David Verweij (06- 51306978) en Cees van den Oosten 
(06-55160912) voorzitter OVSV. 

 
 

Platform Bedrijven Utrecht West 

● OSV Stichtse Vecht ● VIHIJ IJsselstein ● VIB de Ronde venen ● OVL Lopik ●                          
● BVO Oudewater ● OKW Woerden ● BVM Montfoort ● Ondernemend Harmelen ● 

 
 


