
 
 

Amendement 24a Groeisprong Utrecht 2040 samen duiden 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen 29 juni 2022 ter behandeling van het 

statenvoorstel Kadernota 2023-2026 (PS2022PS14)  

Constaterende dat; 

• de Groeisprong Utrecht 2040 inzicht geeft hoe de ambities uit de Omgevingsvisie zich de 

komende jaren financieel kunnen vertalen; 

• de lasten in de begroting tot 2040 met zo’n 35 tot 45% groeien, afhankelijk van de gemaakte 

keuzes; 

Overwegende dat; 

• de ambities van de Omgevingsvisie nog geen keuzes zijn; 

• de doorrekening in de Groeisprong Utrecht 2040 als start van het gesprek over die keuzes 

wordt gezien; 

• het college (nog) geen keuzes maakt in de huidige beleidsprogramma’s; 

• duiding van de Groeisprong Utrecht 2040 aan de staten is; 

Besluiten om: 

Beslispunt 1. De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met daarin de opgenomen uitgangspunten en 

overwegingen die het college hanteert bij het opstellen van de Begroting 2023 en het daarin op te 

nemen meerjarenperspectief 2024-2026: 

als volgt aan te passen: 

1. De Kadernota 2023-2026, met als wijziging paragraaf 1.2 te splitsen en tekstueel als volgt aan te 

passen, vast te stellen met daarin de opgenomen uitgangspunten en overwegingen die het 

college hanteert bij het opstellen van de Begroting 2023 en het daarin op te nemen 

meerjarenperspectief 2024-2026: 

P.5 de titel ‘Wat kan nu?’ als volgt aanpassen: Aanvragen vooruitlopend op de verwerking van de 

Groeisprong Utrecht 2040? 

De tweede zin van deze nieuwe paragraaf aan te passen in: …’maar we kunnen wel de eerste 

stappen zetten op weg naar de invulling van de ambities die we eerder vaststelden en autonome 

ontwikkelingen.’ 

Beslispunt 5. Kennis te nemen van het rapport Groeisprong Utrecht 2040 en de duiding die GS 

daaraan geeft in paragraaf 1.2 van de Kadernota 2023-2026;  

als volgt aan te passen: 

5. Kennis te nemen van het rapport Groeisprong Utrecht 2040; en de duiding die GS daaraan geeft in 

paragraaf 1.2 van de Kadernota 2023-2026; en beslispunt: 



Beslispunt 9. GS opdracht te geven te komen tot een verdere implementatie van de ontwikkeling 

versterken strategisch vermogen. Onderdeel van deze opdracht is het verder uitwerken van de 

Groeisprong 2040 en hierbij ook in beeld te brengen welke financieringsmogelijkheden uit Europa 

aansluiten op onze ambities. 

als volgt aan te passen: 

9. GS opdracht te geven te komen tot een verdere implementatie van de ontwikkeling versterken 

strategisch vermogen. Onderdeel van deze opdracht is het verder uitwerken van de Groeisprong 

2040 en hierbij ook in beeld te brengen welke financieringsmogelijkheden uit Europa aansluiten op 

onze ambities. Waarbij de Groeisprong Utrecht 2040 en de verdere uitwerking daarvan ter duiding 

wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. 
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