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Utrecht: Beating Heart of a Healthy Society 

Aan    Minister Economische Zaken en Klimaat
Van    Economic Board Utrecht
Datum    10 maart 2022
Onderwerp   Uitnodiging gesprek actieagenda regio Utrecht

Geachte mevrouw Adriaansens,

Wij hebben de ambitie om de gezondste regio van Europa te zijn. Deze brief is een uitnodiging om met u in gesprek 
te gaan over hoe we dit kunnen realiseren en hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van 
het kabinet. We zijn als nieuwe Economic Board van een van de meest competitieve regio’s 1 van Europa blij met 
een kabinet dat investeert in de grote transities, in onderwijs, innovatie en onderzoek, in brede welvaart en in 
internationale concurrentiekracht en connectiviteit. De regio Utrecht kan, wil en moet een substantiële bijdrage 
leveren aan een voor Nederland cruciale opgave: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving. Onze regio kent 
hiervoor een drietal onderscheidende ecosystemen: life sciences & health, earth valley (smart sustainability) en 
media (tech), die in samenspel uniek zijn in Nederland. We willen met het kabinet aan de slag om de regio te worden 
die het meest bijdraagt aan een gezonde wereld.

 Gezonde mensen
• In regio Utrecht worden oplossingen bedacht om mensen wereldwijd gezonder te laten leven. Meer dan 

2.000 bedrijven en 100 startups zijn actief in de gezondheidssector. De helft van het landelijk onderzoek en 
ontwikkeling in medische wetenschap vindt hier plaats. Het Utrecht Science Park, met parels als Genmab en 
het Prinses Maxima Centrum, is het grootste science park van Nederland. De life sciences en health community 
bestaat naast innovatieve bedrijven uit meer dan 10.000 onderzoekers, PhD-kandidaten en master en bachelor 
studenten. Hiermee vormt Utrecht het epicentrum van het internationale life sciences & health cluster.

• We werken met de publiek-private dragers van het regionale health ecosysteem succesvol en op internationaal 
onderscheidende wijze samen op thema’s als medtech, oncologie, biotechnologie, regeneratieve geneeskunde, 
preventive health, gezonde voeding en diergeneeskunde, waarin we het nationale zorgveld mobiliseren. 
Tegelijkertijd bouwen we een actieagenda Health die we willen inbrengen voor een nieuwe Regiodeal.

• We zijn blij met de investeringen van het Rijk in toegepast onderzoek en innovatie, de focus en intensivering 
van het groeifonds en het instellen van een fonds voor onderzoek en wetenschap. Deze investeringen sluiten 
naadloos aan op onze economische opgave: de excellente publieke R&D positie uitbouwen en nog beter 
valoriseren.

Gezonde leefomgeving
• De investeringen die het Rijk voornemens is op klimaat, stikstof en wonen juichen we toe. Onze regio scoort 

van alle regio’s in Nederland het hoogste op brede welvaart en groeit als kool. We realiseren 173.000 nieuwe 
woningen en 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen tot 2040. 2 We kiezen voor gezonde groei, met focus op stedelijke 
milieus, betaalbare en goed door OV ontsloten woningen, toekomstbestendige werklocaties en duurzame 
mobiliteit op basis van nabijheid en lage parkeernormen. Hiermee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de 
klimaat- en stikstofopgave voor Nederland.

• Een gezonde stad ontstaat hand in hand met een vitaal platteland. Een platteland waar gezond voedsel wordt 
geproduceerd en met ruimte voor recreatie. De regio Utrecht is een van oudsher vruchtbaar gebied waar boeren 
en tuinders een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en gevarieerd dieet en een gezond landschap. We 
zetten ons volop in voor een duurzame en sterke agrifood sector in de regio Utrecht waar voeding en gezondheid 
leidende thema’s zijn en waarmee partijen in de regio zich (internationaal) onderscheiden.

• De wereld verstedelijkt razendsnel. En wij hebben als geen ander de expertise in het bouwen van dichtbevolkte, 
bijzonder leefbare gebieden. De regio Utrecht levert een nieuwe topsector gezonde verstedelijking vanuit onze 
concentratie aan ingenieursbureaus, bouwbedrijven en ontwikkelaars en kennis op gebied van de gezonde 
leefomgeving, geodata en duurzaamheid.

1 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
2 Cijfers hebben betrekking op de provincie Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek.  
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• Wij leveren slimme (elektrische) mobiliteitsoplossingen, vernieuwende concepten rond circulair bouwen 
en energieleverende woningen en werkplekken. Denk hierbij concreet aan onze inzet op deelmobiliteit, bi-
directioneel laden én de ‘walkable’ city. Andere regio’s dromen ervan, wij realiseren het en exporteren deze 
kennis en kunde wereldwijd.

• Ons sterke cluster rond media (tech) vormt de cruciale digitale en creatieve ‘enabler’ van onze gezonde ambities. 
Naast toonaangevende bedrijven vervullen ook de omroepen en kennisinstellingen een belangrijke rol in 
informatievoorziening en mediawijsheid. Gezonde mensen moeten kunnen leven in een gezonde maatschappij, 
waarin transparantie en de traceerbaarheid van informatie geborgd is. In het oplossen van, deze mede door het 
Rijk geformuleerde opgaven, kan de media-industrie in de regio een belangrijke rol spelen.

Gezonde groei
• We kijken met interesse naar de investeringen die het Rijk voornemens is op gebied van infrastructuur en 

arbeidsmarkt. Groei gaat gepaard met groeipijnen en precies op onderstaande punten ervaren we momenteel 
forse uitdagingen.

• Bereikbaarheid is meer en meer een knelpunt in onze regio, en vanwege onze centrale ligging een knelpunt voor 
heel Nederland. Voor duurzame, gezonde verstedelijking ligt onze focus op OV en fiets. Wij zien kansen in de 
aanleg van lightrailverbindingen, knooppunt Utrecht Lunetten/Koningsweg, de ontwikkelagenda spoorcorridor 
Amersfoort-Amsterdam (Gooicorridor) en verbeterde internationale treinverbindingen (met name naar 
Duitsland). Op deze manier kan de metropoolregio Utrecht haar bouwplannen verwezenlijken en tegelijkertijd 
voorkomen dat knooppunt Utrecht voor de rest van Nederland vastloopt.

• De regio Utrecht kent de krapste arbeidsmarkt van het land. De transities waar de regering in investeert, kunnen 
we nooit waarmaken als we de mensen niet hebben. De ene baan is de andere niet en we zetten dan ook vol 
in op het beter en moderner opleiden en aantrekken van talent in medisch-technologische- en zorgberoepen, 
onderwijs, techniek en ICT en datasciences. Dat doen we door het offensieve programma de Utrecht Talent 
Alliantie. Om wereldwijd een rol te blijven spelen in de genoemde gebieden, is het van groot belang aantrekkelijk 
te zijn en blijven voor internationaal talent en ook daarover gaan we graag met het kabinet in gesprek.

De regio Utrecht heeft een unieke hoeveelheid gebundelde kennis en proactief bedrijfsleven binnen een compacte 
regio. Onze ambitie is groot. Wij kunnen snel meters maken om oplossingen te bedenken en die in de praktijk 
brengen en testen. Zo kunnen wij een substantiële bijdrage leveren aan bovengenoemde opgave: gezonde mensen 
in een gezonde leefomgeving. Een investering in de regio Utrecht levert Nederland niet alleen meer welvaart, maar 
ook meer welzijn op. We nodigen u daarom hierbij uit voor een gesprek over een meerjarige actieagenda, waarin we 
gezamenlijk de wereld een beetje meer Utrecht en dus gezonder maken.

Hoogachtend,

Sharon Dijksma
Voorzitter Economic Board Utrecht
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