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Reactie op de REA Regio Utrecht

Geachte dames en heren,
Als mede opdrachtgevers van de opgestelde REA Regio Utrecht willen we u graag informeren
over de resultaten van de beraadslagingen in de raad van de gemeente Hilversum t.a.v. de REA
Regio Utrecht. Dit mede in het verlengde van de besluitvorming rond de ROM Regio Utrecht. De
raad van Hilversum heeft in haar vergadering van 29 januari j.l de REA vastgesteld met in acht
name van de volgende opmerkingen en kanttekeningen.
De REA wordt meer gezien als een lange termijn visie dan als een agenda op uitwerkingsniveau.
In die zin is de term agenda wat ongelukkig gekozen.
De raad van Hilversum heeft de REA dan ook als visie gelezen, richtinggevend voor de komende
jaren, waar op uitvoeringsniveau nog keuzes gemaakt gaan worden.
We onderschrijven de inzet dat gekozen wordt voor de versterking van de economische dynamiek
door een koppeling te leggen aan een aantal maatschappelijke vraagstukken. Hiermee draagt de
REA bij aan Gezond Stedelijk Leven.
Als onderdeel van de bredere Regio Utrecht ziet Hilversum kansen ook voor haar ondernemers en
organisaties om te participeren in en gebruik te maken van de diverse triple helix
samenwerkingsverbanden.
De raad in Hilversum beseft dat de totstandkoming van de REA het resultaat is van vele
gesprekken en input vanuit diverse organisaties, zowel vanuit overheid, bedrijfsleven als
kennisinstellingen. Zonder op details in te gaan, het gaat om immers om de richting, neemt de raad
nadrukkelijk afstand van de teksten die gekoppeld zijn aan het onderwerp Omgevingsvisie,
waarin, hoewel wellicht illustratief, een voorbeeld wordt gegeven van een mogelijke aanpassing
van de rode contouren voor een bedrijventerrein. Dit soort keuzes zijn wat ons betreft geen
onderdeel van de REA en worden door de raad ook niet onderschreven.
Tenslotte doet de raad nog een oproep om in de uitvoering van de REA en inzet van
instrumentaria als de Economic Board Utrecht en de ROM Regio Utrecht aandacht te schenken
aan het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt, ook vanuit het perspectief van

werkzoekenden. Wij menen dat de REA kan bijdragen aan het vergroten van de uitwisseling en
mobiliteit op de arbeidsmarkt in de bredere Regio Utrecht.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,
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P.I. Broertjes

