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Utrecht is één van de meest competitieve economische regio’s van Europa. Ons profiel van toonaangevende en 

innovatieve regio op gezond stedelijk leven wordt nationaal en internationaal bevestigd. Het is niet vanzelfsprekend 

dat dit zo blijft. De economie verandert snel en ingrijpend en de economische groei vlakt af. Ook is de fysieke ruimte 

voor economische ontwikkeling in de provincie beperkt. Om deze uitdagingen aan te pakken werken wij samen met 

onze partners – waaronder gemeenten - aan de economische toekomst van de regio Utrecht. 

Wat is de missie van de provincie op het gebied van economie? 

De economische ontwikkeling moet bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen en daarmee aan de 

brede welvaart. Hiervoor zijn de Regionale Economische Agenda en de Economische Visie Provincie Utrecht 

opgesteld. Specifiek gericht op economie werkt de provincie Utrecht aan een competitieve, duurzame economische 

structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en maakt de 

provincie innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven (GSL) en circulaire economie mogelijk. 

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven (inclusief werknemers) economisch kunnen groeien, dat er wordt 

samengewerkt en dat we gezamenlijk met triple helix partners (ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, 

overheid) onze economische structuur en lobbykracht versterken.  

Wat zijn de economische ambities van de provincie Utrecht? 

Om onze missie te kunnen realiseren werkt de provincie aan de volgende beleidsdoelen:  

- Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst;  

- Het economisch profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk, competitief en zichtbaar; 

- Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk;  

- Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit;  

- Versterken en benutten van bezoekerseconomie en toeristisch recreatieve structuur.  

 

Wat kunt u als raadslid van de provincie verwachten? 

Bij het werken aan een vitale en duurzame economie kunnen we als provincie verschillende rollen vervullen, 

afhankelijk van de opgave; 

- Stimuleren: Hierbij ondersteunen we andere partijen bij de samenwerking en de uitvoering van projecten. 

Denk aan de ondersteuning van het MKB, vitalisering winkelgebieden en het internationaal onderwijs.  

- Participeren: In deze rol werken we samen met andere overheden en organisaties aan onze eigen opgaven 

of opgaven van de andere partijen, bijvoorbeeld bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

Region, de Utrecht Talent Alliantie en de MKB-deal Utrecht-West.  

- Realiseren: In deze rol zijn we leidend, en voeren we de regie. Dit geldt bijvoorbeeld bij de aanleg van 

infrastructuur naar werklocaties.  

- Reguleren: Hierbij zijn we regelgevend ten behoeve van het provinciaal belang en de provinciale wettelijke 

taken. Denk bijvoorbeeld aan het kaderstellend beleid voor kantoren, bedrijventerreinen en perifere 

detailhandelsvestigingen (PDV). 

 

Tot slot 

Bijgevoegd vindt u een aantal fiches met meer informatie over de primaire economische beleidsterreinen van de 

provincie. Hierin staat het provinciebeleid op hoofdlijnen uiteengezet. Mocht u meer informatie willen dan kunt u als 

raadslid altijd contact opnemen met de provincie. Als Team Economie staan we u graag te woord om vragen te 

beantwoorden en ideeën te bespreken! 


