RAADSVOORSTEL
Ruimtelijk-economische koers U10 en uitvoeringsagenda

Portefeuillehouder

Zaak/stuknummer

H. Snippen
229749

Raadsvoorstel

17RV054

Opsteller

Ronde Tafel

05 september 2017

Debat

19 september 2017

Raadsvergadering

03 oktober 2017

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel



Als samenwerkende U10-gemeenten energie, urgentie en richting geven aan de ruimtelijkeconomische samenwerking, binnen én buiten de regio, liefst voor een langere termijn.
Vanuit Zeist is de koers belangrijk om invloed uit te oefenen op regionale ontwikkelingen en
de kansen in de regio te benutten.

Voorstel
- de ruimtelijk-economische koers U10 vast te stellen;
- van de uitvoeringsagenda kennis te nemen.

Besluit Raad 03 oktober 2017:

Basis
Inleiding
De 10 samenwerkende gemeenten 'Utrecht10' hebben een gezamenlijke ruimtelijk-economische
koers voor de regio opgesteld: ‘Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living’. De koers dient als
richtingwijzer voor de (strategische) beleidsstukken van de afzonderlijke gemeenten en geeft richting
aan de samenwerking en lobby van gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
kennisinstellingen in de regio.
De koers schetst een gewenst toekomstbeeld in 2040: de Utrechtse regio is dan de internationaal
erkende regio voor life sciences, gezondheid en duurzaamheid. Gemeenten in de regio zijn
economisch complementair en we kiezen voor een ongedeelde regio met voldoende woningen voor
alle doelgroepen. De regio wil groeien, met voorrang, op binnenstedelijke locaties. We geven voorrang
aan duurzame mobiliteit. Groen, landschap en cultuurhistorie leveren een onmisbare bijdrage aan de
stedelijke regio.
Er is een uitvoeringsagenda opgesteld om dit toekomstbeeld dichterbij te halen.
De koers is ter vaststelling aan de U10-gemeenten aangeboden; de uitvoeringsagenda ter
kennisname. De raden van de U10 gemeenten zijn actief bij de totstandkoming van de koers
betrokken en worden nu gevraagd deze koers vast te stellen als richtinggevend beleidsdocument.
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Argumenten
1. Een regionale ruimtelijk-economische koers is nodig
2. De lijn van de koers past bij de lijn van Zeist
3. De raden zijn actief bij de totstandkoming betrokken geweest
4. Goed dat de koers vertaald wordt naar concrete acties

Toelichtingen
Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Zie hierna
Verdere proces
Zie hierna
VERDIEPING
ARGUMENTATIE
1. Een regionale ruimtelijk-economische koers is nodig
We hebben een sterkere regionale organisatiekracht nodig om welvaart en welzijn in onze regio te
behouden. We moeten aandacht besteden aan het aantrekkelijk houden van ons woon- en
vestigingsmilieu en de economische dynamiek. Bovendien vereisen technologische innovaties en
grote opgaven rond duurzaamheid een regionale aanpak; het lokale schaalniveau is voor deze
ontwikkelingen te klein. Een krachtig stedelijk netwerk ontstaat niet uit concurrentie maar uit
complementariteit; alle gemeenten moeten uitgaan van eigen kracht en identiteit, in onderlinge
aanvulling op elkaar. Dat is de beweging die in de U10 is ingezet, en die met deze koers wordt
bekrachtigd en aangedreven.
2. De lijn van de koers past bij de lijn van Zeist
De koers van de U10 luidt op hoofdlijn: Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living. De koers past
daarmee bij de Zeister kernwaarden ‘groen, zorgzaam en duurzaam’ (Structuurvisie 2020) en de
centrumvisie ‘Groen, gezond en gastvrij’. De koers heeft een breed perspectief op de kwaliteit van
leven in de regio. Dat sluit weer aan bij de Zeister benadering van ‘het goede leven voor de inwoners
van Zeist (in de regio)’. Bij de ontwikkeling van een economische koers voor Zeist (voorstel volgt naar
verwachting dit najaar) zal de samenhang met de regionale koers uiteraard geduid worden.
3. De raden zijn actief bij de totstandkoming betrokken geweest
Zoals in de bijlage ‘proces’ staat beschreven, zijn raadsleden vanaf het eerste begin in december
2013 nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit gezamenlijke toekomstbeeld. Vooral in
2015 en 2016 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd waar raadsleden (maar ook bestuurders
en relevante organisaties en bedrijven) konden meewerken aan verkenningen, bouwstenen en
conceptteksten. Al deze input heeft geleid tot de voorliggende regionale koers.
4. Goed dat koers vertaald wordt naar concrete acties
Een koers met een abstracte doorkijk naar 2040 kan overkomen als ‘mooie woorden zonder daden’ of
kan de indruk oproepen ‘je kunt er niet tegen zijn’. Daarom is het goed dat er alvast een vertaalslag is
gemaakt naar de praktijk, door een uitvoeringsagenda toe te voegen. Deze uitvoeringsagenda sluit
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bovendien aan bij de acties die al lopen via de diverse bestuurstafels (ruimte, economie,
duurzaamheid, wonen, mobiliteit, et cetera) en bij de werkagenda van de U10 2017-2018.
Tegelijkertijd is het wel van belang dat we goede afspraken maken over de vertaling naar de
uitvoering. Zie hierna onder kanttekeningen.
TOELICHTING
Maakbaarheid en mate van invloed
Nuances zijn op hun plaats als het gaat om de maakbaarheid en mate van invloed van de U10gemeenten op het toekomstbeeld 2040. Het is evident dat de gemeenten een ruimtelijk-economisch
toekomstbeeld alleen kunnen realiseren in samenwerking met niet alleen andere
overheidsorganisaties, maar vooral ook betrokken onderwijs-, onderzoeksinstellingen en
ondernemingen (triple helix). Ook inwoners zullen op verschillende momenten betrokken moeten
worden. Vanwege een combinatie van lokale, regionale, nationale en internationale krachtenvelden
zullen de U10 gemeenten dus rekening moeten houden met een beperkte mate van invloed op het
gewenste resultaat. Dat neemt natuurlijk niet weg dat gemeenten door het hanteren van een koers
een belangrijke bijdrage in ‘de juiste richting’ kunnen leveren.
Volgende stap richting uitvoering: bestuursopdracht U10
De uitvoeringsagenda is ter kennisname aan de colleges en raden toegestuurd. Daarin staat een
overzicht van lopende en nieuwe acties, waarmee de koers omgezet wordt in concrete uitvoering. In
het najaar volgt een bestuursopdracht van de U10 om hier meer concreet duiding aan te geven in
termen van governance, en hoe we omgaan met capaciteit en middelen. Het college verwacht dat in
deze bestuursopdracht in elk geval aandacht zal worden besteed aan de volgende uitgangspunten:
- De U10 blijft in de basis een vrijwillig samenwerkingsverband. Dat betekent onder meer dat
gemeenten elkaars individuele besluitvormingsprocessen respecteren;
- Op projectniveau kunnen hardere afspraken gemaakt worden;
- We bepalen per project of Zeist meedoet en met welke inzet (inhoudelijk, qua governance,
financieel, capacitair);
- Vóórdat over een project harde afspraken worden gemaakt, wordt aan de bestuurstafel(s)
afgesproken wat de benodigde capaciteit en middelen zijn, en in hoeverre dit binnen de eigen
gemeenten gedekt is.
Het college gaat er vanuit dat in de bestuursopdracht ook aandacht wordt besteed aan de wijze
waarop de raden worden betrokken bij de stap naar concrete uitvoering. Het college informeert u dit
najaar over de bestuursopdracht.
FINANCIËLE TOELICHTING
De uitvoeringsagenda geeft geen indicatie van benodigde budgetten om de beschreven ambities te
realiseren. De afspraak in U10 verband is dat bij het aangaan van nieuwe projecten, er door de
bestuurders eerst ‘thuis’ in de gemeente bekeken wordt wat de benodigde ingeschatte capaciteit en
kosten zijn, en hoe dat kan worden gedekt.
JURIDISCHE ASPECTEN
Vooralsnog gaan we uit van de vrijwillige samenwerkingsafspraken die de gemeenten in U10-verband
met elkaar hebben gemaakt. Zodra er concrete afspraken worden gemaakt per actie of project in de
uitvoering, zal er van hardere afspraken sprake zijn, zoals ook in de bijlage ‘Samen op weg naar een
uitvoeringsagenda’ is beschreven. Dat is nodig, willen we samen kunnen werken met andere partijen
(triple helix).
DUURZAME ASPECTEN
De afspraken die worden gemaakt aan de U10-bestuurstafel duurzaamheid, zijn in de koers en
uitvoeringsagenda meegenomen. Aangezien ambities op het terrein van duurzaamheid niet binnen
onze gemeente alléén kunnen worden gerealiseerd, levert het kansen op voor Zeist om regionale
acties te ondernemen op dit terrein. Tegelijkertijd zullen we ervoor waken dat gemeenten met lagere
ambities dan Zeist ons niet ‘tegenhouden’ en op zulke momenten onze invloed in de regio proberen
aan te wenden.
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VERDERE PROCES
Planning en uitvoering
Zeist
20 juni: college
Vóór de zomer: toezending stukken aan raad
5 september: ronde tafel
19 september: debat
3 oktober: raad

U10
-

Komend najaar verwachten we de genoemde bestuursopdracht van procesbureau
U10 met nadere duiding van governance van de uitvoering.
Zie de uitvoeringsagenda voor een globale planning van uitvoeringsacties, naar korte,
middellange en lange termijn.

NB momenteel bestaan het werkprogramma U10 2017-2018 en de uitvoeringsagenda bij de
koers naast elkaar. Er wordt naartoe gewerkt om in de nieuwe bestuursperiode te werken met
één agenda gericht op de uitvoering in U10-verband.

Evaluatie/controle
De raad wordt geïnformeerd over de bestuursopdracht die dit najaar aan de U10gemeenten wordt voorgelegd over governance en organisatie van uitvoeringskracht.
BIJLAGEN
-

Ruimtelijk-economische koers U10
Samen op weg naar een uitvoeringsagenda
‘Proces’, overzicht totstandkoming koers en agenda
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RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 17RV054

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 jun 2017 ;
BESLUIT:
1. De ruimtelijk-economische koers U10 ‘Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living’ vast te
stellen.

2. Kennis te nemen van de uitvoeringsagenda.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 03 oktober 2017.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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