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Onderwerp Statenbrief:
Voortzetting City Deal Health Hub en ondertekening Samenwerkingsovereenkomst penvoerderschap Design & 
Support Centre Deal Health Hub Utrecht 

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Om de gezondheid van de inwoners te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen, is samenwerking 
met onze (regionale) partners noodzakelijk. Dat doen we als provincie onder andere in de Health Hub Utrecht, 
een samenwerkingsverband met gemeenten, zorgpartners, private partners, kennis- en onderwijsinstellingen dat 
in 2016 startte met de ondertekening van de Citydeal Health Hub. In deze Citydeal is afgesproken te werken aan 
het versterken van gezondheid in de regio en aan de economische positionering van de regio op dit onderwerp. 
De huidige Citydeal Health Hub is eind vorig jaar afgelopen. Omdat de samenwerking in de Health Hub Utrecht 
de laatste jaren is gegroeid en het netwerk in omvang en impact toeneemt, hebben de deelnemende organisaties 
van de Health Hub Utrecht de intentie uitgesproken de Citydeal te willen verlengen tot 1 januari 2023. Om de 
samenwerking in deze periode verder te operationaliseren, financieren de deelnemende organisaties gedurende 
deze periode een ondersteunende Netwerk Administratieve Organisatie “Design & Support Centre”. De afspraken 
hierover zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Penvoerderschap Design & Support Centre Health 
Hub Utrecht en de Regeling kosten voor gemene rekening.

Inleiding 
Aanleiding
De huidige Citydeal Health Hub, die in 2016 is ondertekend door partners in de regio Utrecht, waaronder ook de 
provincie Utrecht, is 31 december 2020 afgelopen. De Citydeal Health Hub van 2016 heeft zich in hoog tempo 
ontwikkeld naar een open netwerk waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers, 
ondernemers en gebruikers elkaar steeds beter en sneller weten te vinden. De Health Hub Utrecht werkt aan de 
noodzakelijke transitie van gerichtheid op ziekte en zorg naar een langer gezond leven voor iedereen. Door de 
woningbouwopgave in Utrecht blijft en de daarmee gepaard gaande verdichting de aandacht voor een gezonde 
leefomgeving de komende jaren nodig. De Health Hub levert hier een belangrijke bijdrage aan. Omdat de 
samenwerking in de Health Hub Utrecht de laatste jaren is gegroeid en het netwerk in omvang en impact 
toeneemt, hebben de deelnemende organisaties de intentie uitgesproken de Citydeal te willen verlengen. 
Om hieraan meer handen en voeten te geven is het Design & Support Centre ingericht, dat werkt aan een Health 
Hub Netwerk, Loket, Media en Secretariaat. De samenwerkingsovereenkomst voor dit Design & Support Centre 
is opgenomen in bijlage 1. De afspraken om de begrote kosten met de partners van de Health Hub Utrecht te 
verdelen volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel zijn opgenomen in de Regeling kosten voor gemene 
rekening 2021-2022 (bijlage 2). De inhoudelijke koers van de Health Hub Utrecht is beschreven in het Whitepaper 
Health Hub Utrecht 2020 (informatieve bijlage 3). 
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Belang
Onze gezondheid en ons gedrag worden voor een belangrijk deel bepaald door omgevingsfactoren. Denk hierbij 
aan de plek waar we wonen en werken, wat we eten, in welke mate we worden blootgesteld aan geluid en 
luchtverontreiniging, welke sociale interacties we hebben, of er beweegmogelijkheden zijn en welke 
leefstijlkeuzes we maken. Een goede inrichting van de leefomgeving bevordert de gezondheid. Dit is ook de 
ambitie van de provinciale Omgevingsvisie; met ons omgevingsbeleid dragen we bij aan een gezonde en veilige 
leefomgeving in de provincie Utrecht.  
De Health Hub Utrecht partners hebben de behoefte uitgesproken de komende twee jaar te benutten om de 
Health Hub Utrecht te verbreden met partners uit het vakgebied van Ruimte en Economie om gezamenlijk 
vernieuwende initiatieven op het gebied van Gezonde Leefomgeving en Werk voor iedereen 
toegankelijk/toepasbaar te maken en liefst te versnellen. Partners hebben ingezien dat de leefomgeving in 
belangrijke mate van invloed is op de gezondheid van de inwoners. Ook hierin vinden provincie Utrecht en Health 
Hub Utrecht elkaar. Met de samenwerking in de Health Hub Utrecht zet de provincie in op innovatieve 
oplossingen voor een gezonde inrichting van de leefomgeving, onder meer bij gebiedsontwikkelingen. Denk 
daarbij aan vernieuwende werkwijzen, waarmee samen met en voor inwoners in proeftuinen wordt gewerkt aan 
een gezonde leefomgeving en gezond gedrag. De provincie faciliteert dit en geeft daarmee invulling aan de 
uitgangspunten van de provinciale Omgevingsvisie.

Concrete vraag
Kennisnemen van deze Statenbrief, de Samenwerkingsovereenkomst penvoerderschap Design & Support Centre 
Health Hub Utrecht, fase 1 (2021 -2022), de Regeling kosten voor gemene rekening 2021-2022 en de White 
Paper 2020.

Toelichting 
Wij zijn ook partner van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Wij zijn hierin sterk vertegenwoordigd, 
onder meer door het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg door gedeputeerde Van Muilekom en door 
ambtelijke vertegenwoordiging in stuurgroep, management team, innovatielijnen en communicatieteam. 
Beide hubs werken aan gezondheid/gezonde leefomgeving, waarbij ze aanvullend op elkaar zijn:
˗ De Health Hub Utrecht kijkt vanuit (gezondheids)zorg naar de vraagstukken rond gezondheid.
˗ De Health Hub Utrecht is agendasettend en geeft aan wat de uitdagingen zijn, en identificeert kansen en 

knelpunten bij bewoners en gebruikers. 
˗ De Data- en Kennishub GSL werkt datagedreven aan oplossingen voor een gezonde stedelijke 

leefomgeving, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de regiodeal Vitale Wijken.
˗ De Data- en Kennishub ontsluit data en kennis waarmee samen met inwoners en gebruikers strategieën en 

instrumenten ontwikkeld worden die in de praktijk worden toegepast, met als resultaat wetenschappelijk 
onderbouwde ontwerpprincipes voor gezond stedelijke leven.

Beide hubs vinden elkaar in de praktijk, in (wijken van) gemeenten. Ook vinden ze elkaar in de multiple helix 
samenwerking, met speciale aandacht voor de co-creatie met inwoners.

Financiële consequenties 
Onze financiële bijdrage voor de Health Hub Utrecht bedraagt voor 2021 en 2022 jaarlijks €25.000. Daarnaast 
wordt vanuit de organisatie capaciteit geleverd om mee te werken aan de inhoudelijke thema’s in de Health Hub 

Figuur 1: Het model van de Health Hub Utrecht (het 'broodje gezond')



Utrecht. Deze middelen en capaciteit zijn beschikbaar via de programmabegroting (paragraaf 3.4, de 
leefomgeving is gezond en veilig). 

Vervolgprocedure / voortgang
We delen de inhoudelijke resultaten en leerervaringen vanuit de Health Hub Utrecht jaarlijks in de 
voortgangsrapportage van het (concept) Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving. Tussentijdse resultaten 
delen we op onze website en via social media.  

Bijlagen 
- Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst Penvoerderschap Design & Support Centre Health Hub Utrecht 

Fase 1 (2021 - 2022)
- Bijlage 2: Regeling kosten voor gemene rekening 2021-2022
- Bijlage 3: Whitepaper 2020

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
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