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Onderwerp Statenbrief: 
Aanvullingen op Economische Visie 2020-2027 n.a.v. de gelopen inspraakprocedure 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
U heeft tijdens de behandeling van de Economische Visie 2020-2027 in de commissie BEM (20 mei 2020) 
gevraagd om een consultatie uit te voeren onder relevante regionale partners. Wij hebben ruim 90 regionale  
partners (waaronder gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen) gevraagd ons een reactie te sturen. 17 
regionale partners hebben gereageerd. Wij hebben dit verwerkt in Aanvullingen op bij de Economische Visie. Het 
statenvoorstel van 15 april 2020 blijft als zodanig intact.  
 
Inleiding  
Op 15 april 2020 hebben wij het statenvoorstel Economische Visie 2020-2027 aan u verstuurd (Documentumnr. 
820BC837). Het statenvoorstel is met u besproken in de commissie BEM van 20-05-2020. De 
commissiebespreking (virtueel vanwege corona) is, door tijdgebrek, niet volledig afgerond. De behandeling van 
het statenvoorstel heeft u daardoor niet kunnen afronden in PS. Wij hebben besloten het verdere debat aan te 
houden tot een door u gewenste consultatie bij de partners heeft kunnen plaatsvinden.  
 
Op 29 juni is aan ruim 90 partners in de regio, waaronder alle Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen en 
bedrijven (branches, kringen) het verzoek gestuurd om een reactie op de Economische Visie. Daarin hebben wij 
aangegeven, naast een inhoudelijke reactie, het op prijs te stellen dat partners aangeven op welke wijze zij 
kunnen bijdragen aan de realisatie van onze doelen. De reacties zijn in de maanden augustus-oktober 2020 
ontvangen en hebben geleid tot de bijgevoegde Aanvullingen met een aantal wijzigingen in de visie.  
 
Toelichting 
Bij het opstellen van de Economische Visie 2020-2027 was reeds op verschillende momenten en manieren 
samenwerking en afstemming gezocht met andere overheden, ondernemers en kennisinstellingen (zie ook het 
statenvoorstel). Desondanks is op uw verzoek gekozen voor een verdere consultatie die in de zomer heeft 
plaatsgevonden. Er zijn van 17 partners reacties ontvangen. De opmerkingen en suggesties hebben we 
grotendeels verwerkt in de Economische Visie. Naast opmerkingen en suggesties heeft een aantal partners 
aangeboden mee te werken aan de realisatie van onze visie en hebben zij concrete wensen geuit voor deze 
realisatie.  
 
De belangrijkste constatering is dat de opmerkingen geen consequenties hebben voor het fundament van de 
Economische Visie (de vier beleidsdoelen en meerjarendoelen). Ook de ontwikkelingen in het kader van Covid-19 
hebben laten zien dat de vier beleidsdoelen robuust, relevant en logisch zijn. Covid-19 toont wel aan dat het 
belangrijk is om flexibel en adaptief te kunnen en moeten schakelen. Zo wordt bijvoorbeeld het reeds in gang 
gezette beleid om werknemers goed toe te rusten op de arbeidsmarkt van de toekomst in deze crisis nog 
urgenter en vraagt om versnelling.  
 



 
  

 

De reacties zouden wij als volgt kunnen samenvatten: 
 Overwegend positieve, waarderende, herkennende en constructieve reacties.  
 De reacties tonen een grote betrokkenheid aan bij het ontwikkelen van een vitale en duurzame economie. 
 Er zijn veel wensen, vooral op de onderwerpen werklocaties, HCA en circulariteit. 
 Er worden opvallend veel vragen gesteld over schuifruimte en opmerkingen over het restrictief beleid m.b.t. 

werklocaties.  
 Er wordt meer aandacht gevraagd voor het (economisch) belang van de landbouw. 
 Veel partners bieden aan om samen te werken met de provincie aan de realisatie van de Economische Visie. 
 
Een belangrijke opmerking van meerdere partners is dat zij graag actiever betrokken worden bij de realisatie van 
het beleid en dat zij een duidelijke samenwerkingsstructuur/governance op prijs stellen. Onlangs hebben wij het 
Bestuurlijk Netwerk Economie (BNE) opgericht als opvolger van het PRES (Provinciale Regionale Economische 
Samenwerking), juist met het doel om deze samenwerking te versterken. Het BNE wordt een waardevol gremium 
waarin gedeputeerde(n) en wethouders economie van alle 26 Utrechtse gemeenten elkaar ontmoeten en 
belangrijke kwesties met elkaar kunnen bespreken.  
Daarnaast willen wij als provincie op ambtelijk niveau werken aan een betere samenwerking met gemeenten en 
een betere zichtbaarheid richting bedrijven. Enerzijds door nauwer contact te leggen met de gemeentelijke 
bedrijfscontactfunctionarissen, anderzijds door per regio en voor verschillende specifieke gebieden, zoals USP, 
Lage Weide, Utrecht West en De Hoef één accounthouder economie aan te wijzen, die zichtbaar en 
aanspreekbaar is voor zowel gemeenten als bedrijven in de betreffende regio of het specifieke gebied.  
 
Leeswijzer 
Als bijlage treft u twee versies aan van de Economische Visie. Versie 2.0 bevat in de linkerkantlijn een aantal 
cijfers, die verwijzen naar de Aanvullingen Economische Visie. In versie 3.0, de definitieve versie, hebben wij alle 
aanvullingen verwerkt. U kunt zelf kiezen uit het lezen van de versie waar met cijfers in de kantlijn is aangegeven 
waar wijzigingen zijn doorgevoerd (versie 2.0) of de schone versie waar alle wijzigingen en toevoegingen al zijn 
verwerkt. Naast een document met alle Aanvullingen op de Economische Visie (cijfers corresponderen met cijfers 
in versie 2.0) hebben wij een compleet overzicht van alle reacties van onze regionale partners bijgevoegd. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Alle partners die een reactie hebben ingestuurd ontvangen van ons informatie over de behandeling van de 
Economische Visie 2020-2027 in Provinciale Staten.  
 
Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn bij deze statenbrief gevoegd: 
1. Economische Visie 2020-2027, focus op een vitale en duurzame economie, twee versies: 

a. versie 2.0 – een PDF van versie 1.0 (15 april 2020) met een aantal verwijzingen (nummering) 
b. versie 3.0 – een PDF van de definitieve Economische Visie, waarin alle aanvullingen zijn verwerkt. 

2. Een document met Aanvullingen op de Economische Visie 2020-2027 
3. Een compleet overzicht met reacties van regionale partners 
4. Het statenvoorstel van 15 april 2020. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


