
 

 

Verslag Werkbezoek provincie Utrecht 
Datum: 3 november 2020 

Tijdstip: 13.00-14.30 

Locatie: digitaal, via Teams 

 

Doel van het werkbezoek 
Tijdens de ontmoeting stond strategische samenwerking centraal. Dit is belangrijk voor het behalen 

van gezamenlijke resultaten. Bilateraal werd door verschillende bestuurders al samengewerkt, maar 

dit was de eerste formele kennismaking tussen de twee voltallige Colleges na de verkiezingen in 

2019. De kennismaking was informeel en prettig; iedere bestuurder heeft een collega voorgesteld.  

Strategische samenwerking 
Er is gesproken over het belang van samenwerken tussen onze organisaties. Maatschappelijke 

opgaven worden steeds complexer en het belang van integraal werken groter. Ook de omgevingswet 

vraagt ons om steeds meer samen als één overheid te werken. We constateren dat we hier al mee 

aan de slag zijn, zoals bij de programma’s Groen Groeit Mee en Sterk Utrechts bestuur. We 

constateren ook dat bredere samenwerking (dan sec op water-onderwerpen) nodig is, bijvoorbeeld bij 

opgaven zoals woningbouw, verduurzaming van de landbouw en de energietransitie. We hebben wel 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dus we moeten duidelijkheid vinden waar we elkaar 

versterken ‘als één overheid’ en waar we zelfstandig opereren.  

De bestuurders hebben afgesproken om elkaar aan de voorkant op te zoeken bij strategische 

(gebieds)ontwikkelingen, om samen toekomstige opgaven te agenderen/afspraken te maken. Daarbij 

is een lage drempel voor onderling contact gewenst.  

Processen in landelijk en stedelijk gebied 

Woningbouw klimaatbestendig 
We werken samen aan klimaatadaptatie, onder andere aan een convenant met andere overheden en 

private spelers in de bouw. Er is ook gesproken over locatiekeuze. HDSR staat op het standpunt 

‘beter niet bouwen in lager gelegen gebied, tenzij echt klimaatbestendig’ (‘Nee tenzij’). De provincie 

heeft aangegeven dat vooralsnog de nood zo hoog is dat we moeten blijven bouwen, 10.000 

woningen per jaar, maar dat toekomstbestendigheid uiteraard moet worden meegenomen. Met 

betrekking tot locatiekeuzen spelen verschillende trajecten, zoals vanuit de samenwerking met het rijk 

(UNed) en de samenwerking van de gemeenten (U16/REP). Het waterschap is vooralsnog vooral bij 

het REP betrokken. Op concreter niveau wordt het Regionaal Programma Wonen&Werken opgezet, 

waarbij de waterschappen ook een rol krijgen. HDSR is bezig met ontwikkelen van capaciteit en 

kennis om de opgaven vanuit water en klimaat nog beter aan de voorkant in ruimtelijke trajecten te 

kunnen inbrengen. HDSR heeft voorgesteld om samen ontwerpend onderzoek te doen om beelden 

voor onze regio te krijgen van waterrobuuste en klimaatbestendige bouw (#hoe dan). 

Veenweidestrategie 
We werken samen aan een Regionale Veenweide Strategie. Dit is een uitvloeisel van het 

Klimaatakkoord en een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak zoals bedoeld in de Omgevingswet. 

Met de strategie worden strategische beleidslijnen voor het veenweidegebied vastgelegd. Daarbij is 

aan de orde waar we gebiedsgericht wat gaan doen. Het is interessant om daarbij samen met het 

gebied ook buiten gebaande paden te kijken. 
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