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Geachte Staten, 

 

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022–

2025 (Motie 69) en eerder al van de Begroting 2021 

(Amendement 40a) heeft u gevraagd om een 

vooruitblik op de financiële ontwikkelingen in de 

periode 2025 tot 2040.  

 

Dit heeft vooral betrekking op een vijftal ambities 

waarbij sprake is van een groeisprong; in samenhang 

en gelijktijdig. Het gaat om de opgaven uit het 

Utrechts Aanbod op het gebied van wonen, 

bereikbaarheid, economie & gezondheid, natuur & 

recreatie en energie & klimaat.  

Voor deze vijf thema’s is in een Statenbrief bij de 

Kadernota 2022 globaal duiding gegeven wat wij als 

opgave zien, met een eerste indicatie van de 

financiële consequenties. We hebben toen met 

elkaar afgesproken daarover na de zomer samen in 

gesprek te gaan. 

 

 

 

 

Op woensdagavond 29 september 2021 hebben we 

in dit kader een gezamenlijke werksessie gehad over 

het project ‘Groeisprong Utrecht 2040’.  

 

Na een inhoudelijke aftrap met vijf pitches over de 

verschillende thema’s en één over financiën, zijn we 

aan de slag gegaan en hebben ons gebogen over 

vier vragen: 

 

1. Met welke trends en onzekerheden binnen deze 

thema’s moeten we tussen 2030 en 2040 

rekeninghouden? 

2. Wat zijn twee grote uitdagingen voor de 

provincie binnen deze thema’s of tussen deze en 

andere thema's? 

3. Wat is één onverwachte ontwikkeling die ons 

tussen nu en 2040 compleet kan verrassen? 

4. Hoe wilt u zelf de toekomstverkenning 

gebruiken? 
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De Argumentenfabriek heeft alle input van de tafels, 

zowel individueel als collectief, verwerkt in een 

zogenaamde mindmap (bijlage). Daarin ziet u niet 

alle opmerkingen afzonderlijk, maar wel het grotere 

plaatje van het denkwerk in de subgroepen terug.  

 

 

Deze input nemen wij mee in de volgende stap, 

waarin wij zullen verdiepen op de inhoud en de 

financiële doorrekening van een aantal scenario’s.  

In dit vervolgtraject nemen we uw Staten uiteraard 

graag weer mee.  

 

Dit gezamenlijk traject moet uitmonden in een 

eindbeeld ‘Groeisprong Utrecht 2040’. Dit kan 

worden meegenomen als onderdeel van debat in het 

tweede kwartaal van 2022 met een eerste financiële 

vertaalslag naar de kadernota 2023 en eventueel bij 

de voorbereidingen van de verkiezingsprogramma’s 

voor de Statenverkiezingen 2023 of bij het op te 

stellen nieuwe coalitieakkoord. 

 

 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om 

u nogmaals heel hartelijk te bedanken voor uw 

denkwerk tijdens deze geslaagde start van de 

Groeisprong Utrecht 2040! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Robert Strijk 

Gedeputeerde Financiën 

 

Bijlage: mindmap Groeisprong 2040 


