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Agenda 
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 Opening en welkom 13.00 – 13.05 uur Dagvoorzitter

 Inleiding op stand van zaken 13.05 – 13.15 uur Robert Strijk 

 Bevindingen Groeisprong Utrecht 2040 13.15 – 13.45 uur TG / Rebel
• Hoofdboodschap 
• Inhoudelijke validatie 
• Financiële vertaalslag naar de begroting 
• Conclusies en advies 

 Gelegenheid tot stellen van vragen 13.45 --14.05 uur GS/PS

 Verdeling in groepen 14.05 --14.10 uur GS/PS

 Werksessie: aan de slag 14.10 – 14.55 uur TG / Rebel
• Uitleg werksessie
• Aan de slag in groepen

 Afsluiting 14.55 – 15.00 uur In subgroepen



Onze hoofdboodschap (1/)3

3

De financiële gevolgen voor de begroting bij realisatie van alle ambities van de Omgevingsvisie 
zijn fors:

 Bij de huidige inzichten en aannames is jaarlijks een extra budgettair beslag van tussen ca.  
85 en 125 miljoen /  jaar nodig.

 Grote kostendrijvers zijn Bereikbaarheid, Wonen en Natuur en Recreatie. 

 De gevoeligheid voor de impact op de begroting voor de keuzes, die de provincie kan maken 
is groot (orde `+ of -20 mln / jaar).

 De inhoudelijke afhankelijkheid tussen de thema’s is groot, financiële afhankelijkheid is 
klein/beperkt. 

 Binnen het provinciale instrumentarium voor bekostiging is er ruimte om de baten te verhogen 
(MRB), maar dit is niet voldoende, om het tekort in de begroting te dekken. 



Onze hoofdboodschap (2/3)
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De inhoudelijke uitwerking is op een aantal dossiers nog in volle gang:

 De dossiers Bereikbaarheid, Wonen en Economie zijn in deze fase al behoorlijk robuust.

 Dat geldt ook voor Natuur, m.u.v. de uitwerking van het dossier Stikstof (= nog PM)

 Energie en Klimaat is nog in uitwerking (naast de gehanteerde aannames nu nog deels PM).

 De uitwerking van de lopende dossiers kan gevolgen hebben voor de huidige aannames.

 (Inter)nationale ontwikkelingen en maatschappelijke trends zullen impact hebben op de 
invulling van de ambities gedurende de aangehouden looptijd van de groeisprong.



Onze hoofdboodschap (3/3)
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Vervolg:

 We staan aan de start van de Groeisprong. 

 We gaan nu van (regionale) ambitie naar (regionale) strategie; dit vraagt uitwerking:
• Keuzes in rolinvulling per groeiopgave én bijpassende middelen om doelen te realiseren.
• Verdere verdieping van de inhoudelijke integraliteit.
• Inpassing van grote dossiers in de groeisprong (stikstof, klimaat, energietransitie).
• Politieke vertaalslag leidt tot prioritering en keuzes in middelen als basis voor gesprek met 

partners.
• Inrichten samenwerking met partners inclusief passende sturing en governance.
• Inbedding van groeisprong in werkwijze organisatie (strategisch vermogen, adaptiviteit) en 

blijvend inspelen op trends, ontwikkelingen en actualiteit.



Aanpak



Groeisprong Utrecht: toelichting op aanpak
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Groeisprong 
2040

Wonen

Economie en 
Gezondheid

Energie en 
Klimaat

Natuur en 
Recreatie

Bereikbaarheid

 Inhoudelijke validatie en financiële analyse van 
de groeisprong-opgaven

 Trendonderzoek: welke ontwikkelingen en trends 
komen er op provincie en regio af? 

 Integraliteit: hoe hangen de opgaven samen?

 Financiële vertaalslag op de begroting

 Samenwerking met partners in de regio



Inhoudelijke validatie



Inhoudelijke validatie en financiële analyse
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Groeisprong 
2040

Wonen

Bereikbaarheid

Economie en 
Gezondheid

Natuur en 
Recreatie

Energie en 
Klimaat

Analyse
belangrijkste
rapportages

Basis/input voor 
financieel model

Validatie: werksessies
experts en verrijking
door opdrachtnemer

Ambities, trends, 
bouwstenen, 

kosten



Groeiopgave Wonen
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 Ambitie: 133.000 – 166.000 woningen tot 2040. Het bouwtempo 
van 10.000 woningen per jaar is ambitieus; in snelheid van bouwen 
kan echter worden gevarieerd. 

 Aangehouden inzet provincie: gericht op (deels) dekken van het 
toerekenbaar tekort (focus op betaalbare woningen, 25% van 
toerekenbaar tekort/woning = 25% van € 15K/woning).

 Bevindingen:
• Toerekenbaar tekort is hiermee niet ‘opgelost’. Afspraken met 

andere publieke (en private) partijen nodig.
• De bijdrage van de provincie aan Wonen legt een fors beslag op 

de begroting. Toch draagt deze bijdrage maar beperkt bij aan 
het dekken van het totaal toerekenbaar tekort.

 Advies: Afweging maken of deze wijze van inzet middelen provincie 
voor Wonen het beste past bij de rol en toegevoegde waarde van 
provincie of dat een andere invulling (ook) beter past. 

Groeisprong 
2040

Wonen

Economie en 
Gezondheid

Energie en 
Klimaat

Natuur en 
Recreatie

Bereikbaarheid
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 Ambitie: toekomstbestendige arbeidsmarkt, werklocaties en 
bedrijven.

 Aangehouden inzet provincie: financiële bijdragen (enkele 
miljoenen/jaar) vanuit de provincie hebben veelal het karakter van 
subsidies. 

 Bevindingen:
• Het totaal aan investeringen in deze opgave vanuit de provincie 

is relatief klein, in vergelijking met andere opgaven. De provincie 
heeft veelal een faciliterende en regisserende rol bij de 
samenwerking met o.a. bedrijven en gemeenten.

• ‘Gezondheid’ is niet gevalideerd, maar wel belangrijk.

 Advies:
• Vanuit haar rol heeft de provincie veel ‘beleidsvrijheid’ in het 

maken van keuzes v.w.b. haar inzet en opstelling tussen de 
betrokken partijen.

Groeiopgave Economie en Gezondheid

Groeisprong 
2040
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Recreatie
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Groeiopgave Energie en Klimaat

Groeisprong 
2040

Wonen

Economie en 
Gezondheid

Energie en 
Klimaat

Natuur en 
Recreatie

Bereikbaarheid

 Ambitie: energie- en warmtetransitie, deelneming aan energie-
infrastructuur, klimaatadaptatie en CO2-reductie in veenweiden. 

 Aangehouden inzet provincie: er liggen commitments tot ca. 2024, 
maar er wordt nog hard gewerkt aan verdere uitwerking van mogelijke 
programma’s voor de periode daarna. Daarom zijn aannames gedaan 
om tot uitspraken te komen m.b.t. effecten op de begroting.

 Bevindingen: 
• De grote doelen die provincie stelt, staan niet in verhouding tot de 

beperkte middelen die provincie heeft/inzet. 

 Advies: 
• Verdere uitwerking vraagt om duidelijke visie op rolinvulling, inzet 

van ruimtelijke instrumentarium en middelen.
• Voorbeelden inzet middelen: risicokapitaal aanloopkosten; 

deelneming energie-infrastructuur, aandeel lokaal eigendom 
energie-opwek, innovatieprogramma’s.
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Groeiopgave Natuur en Recreatie

Groeisprong 
2040

Wonen

Economie en 
Gezondheid

Energie en 
Klimaat

Natuur en 
Recreatie

Bereikbaarheid

 Ambitie: 15 maatregelpakketten die samen bijdragen aan realisatie 
van 10.000 ha groen tot 2040. 

 Aangehouden inzet provincie: provincie draagt bij aan 
financiering van totale investering van € 1,2 miljard en jaarlijkse 
kosten voor beheer en onderhoud van oplopend tot € 22 miljoen in 
2040. Gerekend is met 33 % resp. 100%.  

 Bevindingen:
• Het beoogde programma is robuust en goed onderbouwd.
• Financiering is complex en onzeker, omdat er veel verschillende 

financieringsbronnen zijn. 
• Stikstof is nog niet meegenomen in de uitwerking, terwijl dit wel 

een ‘game changer’ kan zijn voor opgaven van de groeisprong.

 Advies: 
• Uitwerking van het stikstofdossier heeft een hoge prioriteit.
• De provincie kan er voor kiezen om bijvoorbeeld beheer en 

onderhoud zo veel mogelijk voor haar rekening te nemen. 
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Groeiopgave Bereikbaarheid

Groeisprong 
2040

Wonen

Economie en 
Gezondheid

Energie en 
Klimaat

Natuur en 
Recreatie

Bereikbaarheid

 Ambitie: behouden en versterken van fysieke en digitale 
bereikbaarheid, mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en bijdraagt 
aan een inclusieve samenleving, goede en betrouwbare bereikbaarheid 
en een verkeersveilige omgeving.

 Aangehouden inzet provincie: bijdragen 25-33% bijdrage aan pakket 
aan maatregelen in OV, fietsinfra, P&R’s, weg en maatregelen 
mobiliteitstransitie. 100% bijdrage voor ‘eigen’ onderdelen. 

 Bevindingen:
• Het voorliggende pakket is logisch en weloverwogen.
• De kosten lopen in de miljarden.
• Onderliggende ramingen behoeven vaak nog nadere uitwerking.
• Keuze voor modaliteit (bus of tram) heeft grote impact op de inzet 

van provincie, gezien het verschil in rol.
• Provincie staat vanuit haar wettelijke taak aan de lat voor een deel, 

voor een (groot) deel is sprake van mogelijke bijdragen.

 Advies: Samenwerking met regiopartners en het Rijk cruciaal om te 
komen tot de ‘next step’: integrale benadering van regionale 
deelopgave en ‘slimme fasering’ van grote investeringen.



Financiële vertaalslag



Financieel model

16

 Het is een dynamisch rekenmodel dat keuzes en ambities in de vijf groeiopgaven uit de Omgevingsvisie direct 
vertaalt in financiële effecten voor de Provincie. 

 Het ondersteunt daarmee de beslissers. Het model maakt zelf GEEN keuzes.

 Binnen de groeiopgaven wordt het mogelijk om een aantal beleidsopties aan en uit te zetten, waarbij de 
opgaven worden weggezet in de tijd. Het aan-/uitzetten van een interventie vertaalt zich automatisch in de 
financiële effecten voor de Provincie (begroting, liquiditeit en kengetallen). 

 Voor dekking kijken we naar Provinciefonds en MRB als reguliere dekkingsbronnen, waarbij we voor MRB 
varianten presenteren. Daarnaast nog nader uit te werken extra regel: andere dekkingsbronnnen. NB: bijdragen 
derde partijen en terugverdienvermogen nemen we al per project mee. 

 Voor de bruikbaarheid door de Provincie wordt het rekenmodel voorzien van een overzichtelijk ”dashboard”. 



Filosofie financieel model
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Wonen:
 Vanaf 2023 steeds oplopend bouwtempo. In 2040 166.000 woningen gerealiseerd.
 Bijdrage PU: 25% bijdrage aan toerekenbaar tekort (15K/woning) van 50% aantal woningen (betaalbare deel).

Economie en Gezondheid:
 Arbeidsmarkt: 5 mln/jaar.
 Werklocaties: 2,5 mln/jaar.
 Bedrijventerreinen: 7,5/15,5 mln/jaar tot 2030.

Energie en Klimaat:
 Energie en warmtetransitie: 10 mln/jaar.
 Energienetinfra: eenmalig 75 mln in 2023.

Bereikbaarheid:
 Bijdrage OV-investering: 25% van 4 mrd.
 Bijdrage regionale bereikbaarheidsprojecten: 33% van 1 mrd.
 OV-exploitatie: 100% van bedrag oplopend tot 24 mln/jaar in 2040.

Natuur en Recreatie:
 Bijdrage aan investering 33% (70 mln/jaar) en 100% van de hieruit volgende beheer- en onderhoudsopgave (oplopend tot 22 

mln/jaar in 2040).

Bekostiging:
 De MRB stijgt gestaag: van nu 77,5 opcenten naar 80 (2023-25), naar 85 (2026-30), naar 90 (2031-35) en naar 95 (2036-40).

Financiële doorvertaling Omgevingsvisie: Inputs



Jaar 2027 Jaar 2037

Omgevingsvisie vraagt 85-125 mln/jaar extra
Bereikbaarheid en Natuur&Recreatie zijn grooste posten



Financiële impact van keuzes
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Basis: “Scenario Omgevingsvisie” (2027, delta t.o.v. gemiddelde 2020-25)

11 270
Bijdrage aan 100% van 
de woningen (i.p.v. 50%)

10% provinciale bijdrage aan 
onrendabele top (i.p.v. 25%)

201
Hanteren “lage ambitie” in 

model (i.p.v. “hoge ambitie)

204
Hanteren “lage ambitie” in model (i.p.v. 

“hoge ambitie”),

2314
Hanteren “lage ambitie” in model (i.p.v. 

“hoge ambitie”), d.w.z.: kosten 25% lager
51

50% provinciale bijdrage aan 
investeringsopgave (i.p.v. 33%)

10
17% provinciale bijdrage aan 

investeringsopgave (i.p.v. 33%) 23

4030
Hanteren “lage ambitie” in model (i.p.v. 

“hoge ambitie”), d.w.z.: kosten 25% lager

112
50% provinciale bijdrage aan 
investeringsopgave OV (i.p.v. 25%)64

10% provinciale bijdrage aan 
investeringsopgave OV (i.p.v. 25%) 82*

WONEN

ECONOMIE

ENERGIE

NATUUR

BEREIKBAARH.

* Hier 2039 als basis, omdat grote OV 
projecten in 2027 nog niet zijn gestart.
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• Financiële analyse
• Realisatie van de Omgevingsvisie leidt tot een jaarlijkse toename in de begroting van € 85-125 mln.
• Hierbij zijn voor een aantal PM-posten (o.a. energietransitie, klimaatadaptatie) aannames gedaan.
• Volledige dekking op basis van de bestaande instrumenten (maximalisatie van MRB) is niet haalbaar.
• De impact van keuzes is groot t.o.v. scenario Omgevingsvisie: van orde 20  tot + 30mln/jaar.

• Inhoudelijke validatie
• In deze fase vealal voldoende robuust. Voor Energie en Klimaat nog nadere uitwerking nodig. Idem 

voor stikstofdossier.
• Inhoudelijke samenhang is groot, financiêle samenhang is nu beperkt.
• Uitwerking van de PM-posten (stikstof, energietransitie en klimaat) en de 'zachte' aspecten kunnen dit

veranderen.
• (Inter)nationale ontwikkelingen en verdere uitwerking vragen om flexibiliteit en adaptiviteit.

 Vanuit de huidige oogst doorpakken met (regionale) partners
• Uitwerking tot specifieke (regio)deals als volgende stap.
• Zowel inhoudelijk als financieel.

 Een '10' is zonder aanvullende bekostiging niet altijd haalbaar

Conclusies
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 Uitwerking PM-dossiers cruciaal

 Keuzes maken noodzakelijk
 Rol en inzet middelen (op basis van maatschappelijk toegevoegde waarde).
 Voorbeeld Wonen: bijdrage aan dekking Onrendabele Top sec of ook aanvullende voorwaarden

(duurzaamheid, circulariteit etc.).  
 Op zoek naar extra bekostigingsmogelijkheden (o.a. EU-subsidies).

 Impact van nu nog niet onderzochte aspecten in beeld brengen, o.a.:
 Concurrentie om de ruimte.
 Impact 'zachte’ opgaven.

 Versterken van adaptief en strategisch vermogen van de provincie
 Periodieke herijking van uitwerking opgaven op basis van actualiteit en realiteit.

 Structureren van de samenwerking met regionale partners en het Rijk a la MRA

Advies



Werksessie in drie
deelgroepen
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PS-bijeenkomst 16 februari: gezamenlijk leren in een spelsimulatie

 In een ‘game’ heeft u geleerd over de financiële consequenties van inhoudelijke keuzes in de 
groeisprong en de fictieve, maar realistische effecten hiervan op de begroting. We hebben 
hiervoor gebruikt gemaakt van een dummy van het financieel model. Indien u hier niet bij was 
dan is 30 maart de mogelijkheid om deze spelsimulatie te doen met reële cijfers. 

Vervolg op de Game
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Inzicht in de (financiële) gevolgen van keuzes

 Op 30 maart geven we u inzicht in de (financiële) gevolgen van keuzes a.d.h.v. het financieel 
model. We doen dit in drie werkgroepen. In iedere werkgroep bespreken we de volgende vragen 
in twee rondes:

• Ronde 1: Welke ambities zijn nodig om de Omgevingsvisie waar te maken, wat zijn
realistische nieuwe opbrengsten, en wat is de financiële impact hiervan?

• Ronde 2: Hoe nemen we deze inzichten mee in de verstedelijkingsproposities richting het 
Rijk? 

Werksessie 30 maart
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