
Bijlage 3 
Processtappen tot standkoming Ruimtelijk Economische Koers U10 
 
• In december 2013 presenteerde een werkgroep van 14 raadsleden van de tien U10-gemeenten 

het Toekomstwerkboek, met drie krachtige aanbevelingen: zorg voor een Utrechts verhaal, 
bepaal een gezamenlijk perspectief op de toekomst en maak een toekomstagenda.  

• In maart 2014 rondden de U10-wethouders RO hun strategische ruimtelijke agenda af, met een 
eerste beeld van de identiteit en kwaliteit van de regio, en een voorlopige agenda met tien min of 
meer losse vraagstukken. In dat proces werd in gesprekken met “smaakmakers” binnen de 
regio meegegeven dat er behoefte aan een samenhangende koers voor de ruimtelijk-
economische ontwikkeling van de regio.  

• Op 25 maart 2015 is een U10-café georganiseerd rondom de ruimtelijk-economische koers  en is 
aan informele gesprekstafels geïnventariseerd welke elementen daarin een rol kunnen krijgen. 

• In juni 2015 is de Atlas Regio Utrecht afgerond, waarin het “Daily Urban System” van de 
Utrechtse regio is verbeeld. 

• Op 8 juli 2015 vond de Regionale Assemblee van U10 plaats, waar de voorgenomen focus van 
de koers is gepresenteerd en bediscussieerd, aan de hand van de trefwoorden groen, gezond en 
slim 

• Op 18 november, 26 november en 8 december 2015 hebben werksessies voor raadsleden, 
bestuurders en relevante organisaties en bedrijven plaatsgevonden over voor de koers relevante 
thema’s en eerste verkenning van de thema’s groen, gezond en slim.  

• Begin 2016 is de zogenaamde Peilnota verschenen en aan alle raden toegezonden om input te 
geven op deze peilnota. Het was  van groot belang dat alle gemeenten bijdragen en meedenken 
over de richting en inhoud. Wat kan elke gemeente bijdragen aan de regionale koers, zowel op 
inhoud als uitvoering? De gemeenteraden konden op deze wijze in een zo vroeg mogelijk stadium 
te laten meedenken over de bouwstenen voor de koers en het proces om deze koers tot stand te 
brengen.  

• De opmerkingen uit de raden over de peilnota en de opmerkingen uit de gehouden interviews met 
de buitenwereld en de ambtelijke verdiepingssessie zijn verwerkt in de zgn Eerst Proeve 

• Op 28 september 2016 heeft het U10 Beraad(t) uitgebreid gesproken over de zgn Eerste Proeve 
• Op 2 november 2016 is er een brede bijeenkomst met (private) partijen voor opstellen 

uitvoeringsagenda geweest. 
• Op 3 november heeft de BT Ruimte en Economie  kennis gemaakt met de aanpassingen van de 

Koers op basis van het U10 Beraad(t) van 28 september. 
• Op 8 december heeft de bestuurstafel Ruimte en Economie de actuele bestuurlijke planning 

besproken en aangegeven graag de raden tussentijds te informeren en te betrekken bij het 
uitvoeringsprogramma. 

• December 2016: Brief aan raden is verstuurd met informatie over de voortgang ruimtelijk-
economische koers (Tweede proeve) en uitvraag om input vanuit raden/raadsleden op de 
uitvoeringsagenda; 

• 12 en 30 Januari:  brede ambtelijke bijeenkomsten om te werken aan de uitvoeringsagenda; 
• 8 februari: bespreken onderdelen voor de uitvoeringsagenda met raadsleden tijdens U10 

Beraad(t); 
• 20 februari: raden/raadsleden leveren reacties aan op onderwerpen te benoemen voor de 

uitvoeringsagenda. Opstellen uitvoeringsagenda op hoofdlijnen; 
• 15 maart: koers inclusief uitvoeringsprogramma  bespreken in bestuurstafels en gereed maken 

voor aanbieding aan colleges en rade ter besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten; 
 

http://www.utrecht10.nl/media/uploads/toekomstwerkboek_voor_de_utrechtse_regio.pdf
http://www.utrecht10.nl/media/uploads/u10_folder_regio_utrecht_ruimtelijk_verkend.pdf
http://www.utrecht10.nl/media/uploads/hoofdlijnen-gespreksronde-strategische-agenda.pdf
http://www.utrecht10.nl/nieuws/op-weg-naar-een-strategische-koers-15/
http://www.utrecht10.nl/nieuws/atlas-regio-utrecht-13/
http://www.utrecht10.nl/nieuws/de-regionale-assemblee-2015-19/
http://www.utrecht10.nl/nieuws/werksessies-ruimtelijk-economische-koers-18/
http://www.utrecht10.nl/media/uploads/3_peilnota_u10_def..pdf

