
RECEPT 
VOOR DE 

TOEKOMST

Op 8 mei 2019 vond in het provinciehuis in Utrecht een grote 
meedenksessie plaats over de Strategische Agenda van de coalitie die 
nu gevormd wordt. Het doel van de bijeenkomst was het verzamelen 
van perspectieven die als aanscherpende inbreng dienen voor de 
onderhandelaars. Of, zoals GroenLinks fractievoorzitter Huib van Essen 
namens alle onderhandelaars zei bij de plenaire opening: ‘Het doel is om 
de deur van het provinciehuis open te zetten, om zoveel mogelijk partijen 
te kunnen betrekken.’ 

Input voor de Strategische Agenda 
Coalitiebesprekingen 2019-2023, 

n.a.v. de Meedenksessie op 8 mei 2019

VERBETERING KWALITEIT VAN DE 
LEEFOMGEVING, BIODIVERSITEIT EN 
NATUUR
-     Behoud de natuur

-     Verduurzaming landbouw is belangrijk, maar wel met oog voor de 
      ondernemer.
-     Kunst en cultuur beter verdelen over de provincie

-     Haal altijd van tevoren informatie op bij bewoners en bedrijven

-     Lange termijn doelen bedenken is noodzakelijk, 10-15 jaar visie 
      maakt slagvaardiger

VERSNELLING VAN DE ENERGIE-
TRANSITIE WAARBIJ IEDEREEN KAN 
MEEDOEN
-     Bekijk energietransitie integraal met andere beleidsterreinen

-     Einde van fossiele brandstoffen moet voor iedereen haalbaar 

      gemaakt worden

-     Kies de locaties voor zon- of windenergie heel zorgvuldig

-     Gebruik regionale innovatiekracht (onderwijs + startups)

-     Initiatieven en partijen  met elkaar verbinden en ondersteunen 

      in de transitie

GEZONDE, VEILIGE EN DUURZAME 
BEREIKBAARHEID
-     Versterk het OV in de provincie Utrecht: maak het hoogwaardig en 

      frequent

-     Bereikbaarheid vraagt om een regionale aanpak

-     OV en de fiets concurrerend maken om zo de automobilist te 

      verleiden

-     Veilig fietsroutenetwerk in de hele provincie

-     Beter OV naar bedrijventerreinen om bijvoorbeeld schoolstages 

      mogelijk te maken

VOLDOENDE BETAALBARE WONINGEN 
EN VITALE DORPEN EN STEDEN
-     Ga voor levensloopbestendige woningen

-     Bouw duurzaam en met oog voor de cultuurhistorische 
      omgeving

-     Bruisende dorpskernen zijn mogelijk wanneer er goede 

      voorzieningen zijn

-     Woningen voor alle doelgroepen (en ga met de toekomstige 

      bewoners in gesprek)

-     Meer vooruitkijken op planologisch gebied, bij voorkeur 

      i.s.m. andere provincies

Ruim 150 deelnemers - van organisaties tot bewoners uit de provincie 
Utrecht - gingen met elkaar in gesprek tijdens 38 tafelsessies. 
De tafelgesprekken werden begeleid door onderhandelaars en 
fractieleden van coalitiepartijen GroenLinks, CDA, D66, PvdA en 
ChristenUnie. Gezamenlijk bogen zij zich aan de hand van de 5 thema’s 
uit de Strategische Agenda over concrete dromen, over wat daarbij de 
rol van de provincie is en wat er van henzelf verwacht mag worden. 

Dit Recept voor de Toekomst biedt een overzicht van belangrijke 
kerninzichten en ingrediënten. Alle suggesties die werden verzameld, 
zijn overgedragen aan de onderhandelaars. Zoals mede-formateur Jan 
Jacob van Dijk tijdens het slot benadrukte, zullen niet alle suggesties 
een plek krijgen in het coalitieakkoord, maar wordt alle inbreng wel 
serieus overwogen bij te maken keuzes. 

IN ALLE OPZICHTEN GEZONDE 
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
-     Heb oog voor duurzaam behoud en groei van lokale/regionale 

      bedrijven

-     Steun techniekonderwijs en Technohub Woerden

-     Denk groot: maak Utrecht de beste kennisregio, met goed MBO 

      en ruimte voor MKB

-     Agendeer en bespreek het dilemma van de groei

-     Welvaart moet verspreid worden door de provincie 

5 KERNINZICHTEN PER THEMA



   
  

VEELGENOEMDE BASISINGREDIËNTEN 
VOOR DE ROL VAN DE PROVINCIE
-     Wees niet bang de voortrekkersrol te nemen

-     Deel concrete resultaten van beleid

-     Ga voor een helikopter-standpunt

-     Deel de best practices, verbind en faciliteer

-     Neem de leiding op het gebied van grensoverschrijdende

      infrastructuur

NOG GEEN CHOCOLA
Waar de ene tafel in blokletters schreef dat de rode contour heilig is, 

was het voor anderen duidelijk dat die ambitie niet samengaat met de 

behoefte aan meer woningbouw of duurzame energie. 

Stof voor verdere discussie. 

TECH-ONDERWIJS
Goed technisch onderwijs, en dan met name op MBO-4 niveau, is een 

veelgenoemd ingrediënt voor een solide toekomst van de provincie 

Utrecht.

 

INTEGRALE BLIK
Of het gaat over werk, wonen, energie, economie of bereikbaarheid, 

de aanwezigen pleiten voor integraliteit. Mede-formateur Jan Jacob 

van Dijk wist deze middag wel te waarschuwen voor een teveel aan 

integraliteit: dat werkt verlammend.

 

REGIE
Aan elke tafel kwam het woord ‘regie’ ter sprake - wie neemt de leiding 

op deze 5 thema’s? Mooie doelen zijn er genoeg, maar zonder leiding 

is slagvaardig bewegen niet eenvoudig.

 

LOBBY IN DEN HAAG
Volgens de aanwezigen mag Den Haag best wat meer horen van de 

provincie Utrecht, want zonder Utrecht zou Nederland nergens zijn.

‘NEE’ IS SOMS 
OOK EEN ANTWOORD’

GEZONDHEID
De gezondheid van de inwoners van de provincie staat bovenaan de 

prioriteitenlijstjes van velen. Of het nu gaat om goede luchtkwaliteit, 

fietspaden, woonruimte of sportverenigingen, het thema gaat iedereen 

aan het hart. 

WATER- EN WANDELSPORT
Roeiers, sportvissers en wandelaars hebben uitvoerig gepleit voor 

meer en betere faciliteiten om hun passie uit te kunnen voeren.

OP SMAAK GEBRACHT DOOR  (DISCLAIMER)

Dit Recept bevat aanbevelingen voor het vervolg van de coalitie-onderhandelingen in 

de provincie Utrecht. De aanbevelingen zijn bijeengebracht door ruim 150 deelnemers 

van de Meedenksessie die op 8 mei 2019 plaatsvond in het provinciehuis Utrecht. 

De ingrediënten zijn een verzameling meningen, inzichten, suggesties, ambities 

en ideeën. Dit Recept pretendeert geenszins volledig te zijn en sluit alternatieve 

ingrediënten en perspectieven niet uit. Aan het Recept kunnen geen rechten worden 

ontleend; wel geeft het een goed inzicht welke zaken van belang worden gevonden 

voor de verdere ontwikkeling van de Strategische Agenda tot een coalitie-akkoord. 

De Meedenksessie werd in opdracht van de provincie Utrecht ontwikkeld door 

Cornelis Serveert.

VERDERE VRAGEN EN OPMERKINGEN?

Ondersteuningformatie2019@provincie-utrecht.nl

‘STEUN VANUIT DE PROVINCIE KAN OP 
VERSCHILLENDE MANIEREN. 

EEN VERGADERZAAL UITLENEN IS 
BIJVOORBEELD OOK FIJN’

TERUGKERENDE INGREDIËNTEN

‘HAAST JE LANGZAAM!’


