Economie
Gezamenlijke afspraken voor retailgebieden
Dit veranderende toekomstbeeld is aanleiding geweest om regionaal tot afspraken te komen ter
bescherming van onze retailgebieden. Hiertoe is een uitgangspunten notitie opgesteld, waarin ook
voorzichtig eerste afspraken zijn gemaakt omtrent perifere locaties. Wij verwachten in 2017 tot
concrete resultaten te komen in de vorm van een regionaal detailhandel kader is het vaststellen van
een visie op (de ontwikkeling van) de detailhandelsstructuur in de stadsregio en het vastleggen van
afspraken tussen de deelnemende gemeenten.
Breedband
De ontsluiting van het buitengebied door snel internet is van groot belang om de economische en
maatschappelijke kansen te vergroten en te versterken. Daarom zijn dit jaar partijen, de Provincie
Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de U10 gemeenten overeengekomen
zich in te spannen voor de realisatie van snel internet in de buitengebieden in de periode 2017 – 2019.
Het betreft de zogenaamde witte percelen in het buitengebied, met een downloadsnelheid die lager
ligt dan 30 Mbit/s. Het initiatief vanuit de gemeente gaat tot en met de zogenaamde pre-competitieve
vraagbundeling, waarin de bereidheid van eigenaren tot de afname van snel internet wordt gepeild. Of
dit leidt tot daadwerkelijke uitrol van snel internet is afhankelijk van de markt.
Regionaal toeristisch profiel
Ondanks het bestaan van vele initiatieven in onze regio op het gebied van (inter)nationaal toerisme,
ontbreekt het aan een sterke samenhang in het toeristisch product. Er is in sterk toenemende mate
draagvlak en behoefte op zowel bestuurlijk als privaat niveau om de regio als één geheel te profileren.
Het is nu het juiste moment om in de komende tijd de omslag van stad naar regio in het toeristisch
product te maken. Nagenoeg alle U10 gemeenten hebben deelname aan het project toegezegd. Er is
een operationele kerngroep gevormd van drie marketingbureaus (Amersfoort, Utrecht en Utrechtse
Heuvelrug) die het project trekt. Deze kerngroep staat in contact met de overige marketingbureaus en
de ambtelijke adviseurs van de deelnemende gemeenten.
Bedrijventerreinen
In het kader van Bedrijventerreinen heeft de U10 het Regionaal Convenant Bedrijventerrein Regio
Utrecht 2011-2020, overeengekomen door het BRU en de provincie Utrecht, geëvalueerd. Sinds de
totstandkoming van het convenant is door gemeenten gewerkt aan de uitwerking van de afspraken. In
de evaluatie is gebleken dat de herstructureringsopgave gestaag vordert, echter we alle ruimte als
regio nodig hebben, zoals overeengekomen in het convenant. Dit is een belangrijk onderdeel geweest
van de zienswijze op de herijking PRS/PRV van de provincie.
Provada
Ook in 2016 was er een gezamenlijke stand van de u10 gemeenten op de PROVADA. Vanaf 2017 zal
deze stand rechtstreeks door de gemeenten worden gefinancierd, en dus niet meer via collectief
budget. De 10 colleges hebben dit besloten op voorstel van de bestuurstafel.
Kantoren
De U10 neemt haar eigen verantwoordelijkheid en streeft naar een vitale kantorenmarkt, hiertoe is
eerder een convenant opgesteld met concrete afspraken tussen deelnemende gemeenten. Gelet op het
provinciaal inpassingsplan kantoren is de monitoring van ons convenant opgeschoven naar 2017.

Vooruitlopend op de monitor kan al gezegd worden dat de afgelopen periode een groot deel van het
met het inpassingsplan gewenste effect al bereikt is. Voor de meeste locaties die hierin zijn
beschreven werken de betrokken gemeenten inmiddels in overleg met grondeigenarenen/of
ontwikkelaars aan alternatieve bestemmingen. Het jaar 2016 heeft zich op het gebied van kantoren
vooral gekenmerkt door de gesprekken met de provincie over dit inpassingsplan, uiteindelijk
resulterend in een gezamenlijke zienswijze op dit plan.

