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Verkenningsworkshop voor regiopartners 

18 november 2013 

 

Praat verder mee op  

www.houten2025.nl 

@houten2025  

www.facebook.com/Houten2025 

Houten2025 op LinkedIn  
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De toekomst van Houten  

Houten heeft een nieuwe toekomstvisie nodig omdat Houten de komende jaren voor ingrijpende 

keuzes komt te staan. Die keuzes worden ingegeven door ontwikkelingen als nieuwe bezuinigingen, 

vergrijzing, digitalisering. Deze trends hebben invloed hebben op  hoe we in Houten wonen, werken, 

leren, recreëren, ondernemen en voor elkaar zorgen.  

De Toekomstvisie Houten 2025 vormt een kompas waarmee we op ontwikkelingen kunnen 

anticiperen. Zo kunnen we in  onverwachte situaties beter en sneller reageren en bij bezuinigingen 

verstandige keuzes maken. 

 

We starten dit visietraject om de veranderingen in Houten bespreekbaar te maken zodat we 

uiteindelijk tot gemeenschappelijke keuzes kunnen komen. We doorlopen dit traject met  alle inwoners 

en partners in Houten juist om de samenwerking en betrokkenheid te versterken. Nadenken over de 

toekomst doen we in Houten met zijn allen. 

 

Op 18 november 2013 organiseerde de gemeente een verkenningsworkshop Houten 2025 voor 

regiopartners, zoals de provincie Utrecht en buurgemeenten. 

 

Toekomstagenda 

In dit verslag vindt u de uitkomsten van deze workshop. Deze wordt, samen met de verslagen van de 

andere workshops, gebruikt voor de Toekomstagenda, die in januari 2014 klaar is. Vervolgens is de 

lokale politiek aan zet. En na het vormen van een nieuw college en het installeren van de 

gemeenteraad wordt het Houtens toekomstperspectief verder ingekleurd.  

 

Verkenningsworkshop voor regiopartners  

De verkenningsworkshop voor regiopartners is de derde workshop in een serie van vier. Ook voor de 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners zijn bijeenkomsten georganiseerd.  

Daarnaast zijn de workshops ook gehouden in een atheneum 4 en een Havo 4 klas van College De 

Heemlanden en in twee VMBO 3 klassen van Het Houtens. 

Op maandagavond 18 november 2013 gingen zo’n vijftien regiopartners actief met de toekomst van 

Houten en de toekomst van de regio aan de slag. Zij deden dit door achtereenvolgens de volgende 

vragen te beantwoorden: 

1. Welke trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van Houten en de regio? 

2. Wat zijn mogelijke gevolgen van de trends voor de toekomst van de gemeente Houten en de 

regio? 

3. Wat zijn de belangrijke vraagstukken voor de toekomst van Houten en de regio? (uitdagingen) 

4. Wat zijn de belangrijkste keuzes die de gemeente Houten en de regio naar de toekomst moet 

maken? (dilemma’s) 

5. Welke kansen bieden de trends voor de gemeente Houten en de regio? (kansen) 

 

In het onderstaande behandelen we de antwoorden die op 18 november op deze vragen zijn gegeven.  
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Welke trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van Houten? 

En negental trens die de gemeente relevant acht voor de toekomst van Houten en de regio, worden 

als volgt door de deelnemers gewaardeerd (hoe meer stemmen, hoe relevanter de trend): 

 

 

 

 

 
 

 

De regiopartners van Houten zien daarmee de groei van technologische mogelijkheden, de 

verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, veranderende 

bevolkingssamenstelling en de netwerkmaatschappij als de vier meest ingrijpende trends voor de 

toekomst van Houten en de regio.  

 

Wat zijn de gevolgen van de trends voor de toekomst van de gemeente Houten en de regio? 

In twee groepjes zijn de deelnemers vervolgens aan de slag gegaan met één trend die ze zelf 

uitkiezen. Ze analyseerden wat de gevolgen van deze trends zijn, en wat de gevolgen van die 

gevolgen voor Houten en de regio kunnen zijn. Ofwel; wat betekenen deze trends voor Houten en de 

regio?  

 

Groei technologische mogelijkheden
1
  

Door de groei van technologische mogelijkheden gaat er veel veranderen in de samenleving. 

Onderwijs wordt toegankelijker omdat het digitaler wordt. Er zijn mensen die wel mee kunnen komen, 

maar ook mensen die uitgesloten worden omdat ze de ontwikkelingen niet bij kunnen houden, of 

kunnen betalen. Hierdoor ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Daarnaast zorgen 

technologische mogelijkheden voor oplossingen in de zorg, waardoor bijvoorbeeld minder menselijke 

hulp in de huishouding nodig is. Een negatieve kant is dat de ouderen en hulpbehoevenden eenzamer 

worden, omdat er minder mensen langs komen.  

Door de technologische mogelijkheden verandert ook ons winkelgedrag. We kopen meer via internet 

waardoor winkelcentra leeg komen te staan en niet meer rendabel zijn.  

                                                
1
 Zie bijlage 1 gevolgenboom trend groei technologische mogelijkheden  
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Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
2
  

Deze trend kan op twee manieren aangevlogen worden. Aan de ene kant kan de trend gezet zijn door 

burgers die mondiger worden en de overheid die hier op inspeelt door bijvoorbeeld zelfbeheer. Een 

voorbeeld is samen duurzame energie inkopen. Burgers gaan zelf dingen organiseren.  

Aan de andere kant kan het een trend zijn die door de overheid (Den Haag) wordt ingezet. Burgers 

krijgen meer verantwoordelijkheden in de samenleving. De overheid moet hier mee om kunnen gaan 

door andere beleidsinstrumenten in te zetten. Door de verantwoordelijkheid bij burgers neer te leggen 

ontstaan andere verbanden. Naast de verantwoordelijkheid, wil de overheid ook dat de 

zelfredzaamheid omhoog gaat. Hoe kunnen we dit als overheid ondersteunen? Dit resulteert in een 

groter beroep op solidariteit. Daarnaast vervult de overheid een andere, meer teruggetrokken, rol in de 

samenleving.  

Dit alles kan resulteren in grote regionale verschillen, doordat sociale cohesie in bepaalde gemeenten 

natuurlijker verloopt dan in andere gemeenten.  

  

 

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Houten en de regio? 

De meeste vraagstukken voor de toekomst van Houten en de regio die door regiopartners worden 

genoemd
3
, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 

1. Sturing regionaal:  

De avond werd geopend met het benoemen 

van positieve aspecten van de regio Utrecht. 

Hier kwam uit dat de regio Utrecht een zeer 

fijne regio was om in te wonen, te werken en te 

recreëren. Dit komt mede door het aanbod van 

werk, en de verschillende landschappen die de 

regio Utrecht rijk is.  

De uitdagingen liggen dan ook voornamelijk op 

het gebied van elkaar versterken door gebruik 

te maken van de beschikbare kennis. Hoe 

kunnen we als regio kracht behouden. Hoe 

houden we de kleine kernen leefbaar en hoe 

gaan we dit, met minder geld, zo goed mogelijk 

inrichten.  

2. Ruimtelijk/voorzieningen:  

Daarnaast is een belangrijk vraagstuk; hoe houden we de voorzieningen op peil? Wat kunnen we 

als regio aan voorzieningen bieden? Er liggen nog veel kansen om deze voorzieningen op elkaar 

af te stemmen.  

 

 

Wat zijn de belangrijkste keuzes die de gemeente Houten en de regio naar de toekomst moet 

maken? 

Veel dilemma’s worden meegegeven richting 2025. Een volledig overzicht van de genoemde
4
 

dilemma’s is opgenomen in bijlage 4.  

 

Een van de keuzes die gemaakt moet worden is; op welk niveau en in welke verbanden willen we 

samenwerken? We kunnen er als regio voor kiezen om samen te werken met vaste partners. We 

kunnen er ook voor kiezen om per onderwerp samen te werken. Wat betekent dit voor het 

voorzieningenniveau in de regio? Enerzijds kunnen we er voor kiezen om als regio verantwoordelijk te 

zijn om de voorzieningen op peil te houden. Maar is dit mogelijk wanneer we per onderwerp andere 

                                                
2
 Zie bijlage 2 gevolgenboom trend verzorgingsstaat > participatiesamenleving 

3
 Zie bijlage 3 overzicht uitdagingen toekomst Houten  

4
 Zie bijlage 4 overzicht dilemma’s toekomst Houten  
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coalities vormden? Anderzijds is het ook mogelijk om als gemeente de voorzieningen af te stemmen 

op de behoeften van de inwoners.  

Dit heeft ook een relatie met de vraag hoe we de ruimte gaan benutten. Er komt weer vraag naar 

woningen. Kiezen we er voor om dit als regio af te stemmen? Of kijken we als gemeente naar de 

vraag en het aanbod van woningen. Aan de ene kant kunnen we er voor kiezen om bestaande bouw 

een nieuwe functie te geven. Hierdoor breiden we in, maar aan de andere kant kunnen we er ook voor 

kiezen om nieuwe woningen te bouwen die we afstemmen op de vraag van onze inwoners.  

 

Een ander dilemma wat door de regiopartners aangekaart werd, was eenzaamheid. Door de 

toenemende vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg toe. Professionele zorg wordt duur en voor 

sommigen te duur. Maar mantelzorgers hebben vaak een druk leven en werken zelf ook. Ouderen en 

hulpbehoevenden kunnen hierdoor in een sociaal isolement raken. In hoeverre is de eenzaamheid 

een verantwoordelijkheid van de overheid? Willen we als overheid, zowel op gemeentelijk als op 

regionaal niveau, hier een rol is spelen. En zo ja, welke rol moeten wij dan pakken?  

 

 

Dilemma’s voor Houten 

De regiopartners hebben ook gekeken naar dilemma’s specifiek voor Houten. De genoemde 

dilemma’s hadden allen raakvlakken met de profilering van Houten.  

 

Houten heeft de afgelopen jaren vooral gebouwd. Nu is de vraag, gaan we mee in de vergrijzing die 

ons te wachten staat? Of willen we Houten levendig houden en kiezen we voor gezinnen. Gezinnen 

vragen om andere, grotere woningen en hebben andere behoeften dan de oudere generatie. Dit is 

ook van belang bij het bepalen van het voorzieningenniveau. Kiezen we voor een hoog 

voorzieningenniveau en zijn we als stad niet afhankelijk van voorzieningen in de regio? We kunnen er 

ook voor kiezen om in een aantal voorzieningen te investeren en voor andere afhankelijk te zijn van 

buurgemeenten. Door een keuze te maken in de voorzieningen, kan Houten zich sterk profileren.  

 

Houten kan zich ook profileren door keuzes te maken in samenwerking. Door bewust te kiezen voor 

samenwerkingspartners, kan Houten zich profileren. Richt Houten zich meer op de Kromme Rijn 

gemeenten, of werkt Houten samen met Nieuwegein en Utrecht? Dit is beeldvormend voor de 

gemeente. Ook kan Houten ervoor kiezen om per onderwerp samen te werken. Dan bepaalt Houten 

welke samenwerkingspartners in een bepaalde context het beste passen.  

 

 

Welke kansen bieden trends voor Houten en de regio? 

De kansen die regiopartners zien richting 2025 zijn vooral 

regionaal:  

- We moeten als regio goed nadenken over ons profiel en 

keuzes maken. 

- Waarbij we ons moeten afvragen of we niet te aantrekkelijk 

worden. Dit kan druk geven op de eigen bereikbaarheid en 

uiteindelijk tegen ons werken.  

- Wanneer we meer regionaal denken, kunnen we elkaar 

versterken.  
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Bijlage 1: gevolgenboom trend groei economische ontwikkelingen 
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Bijlage 2: gevolgenboom verzorgingsstaat > participatiesamenleving 
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Bijlage 3: overzicht uitdagingen toekomst Houten  

 

Sturing Houten: 

- Versterken van economisch profiel 

- Loslaten, hoe doe je dat? 

- Nieuw economisch profiel nodig > waarop onderscheiden we ons in 2025? Stilstaan is 

achteruitgang 

- Van ontwikkeling naar beheer met lange termijn  

 

Sturing regionaal: 

- Worden we als regio niet te aantrekkelijk? Druk op ruimte en groen? 

- Helder regionaal profiel ontwikkelen 

- Hoe houd je het groen groen? 

- Bestuur op functionele gebieden afstemmen 

- Bestuurlijke drukte en schaalvergroting (moet passen op trends) 

- Hoe zorgen we dat de kleine kernen leefbaar blijven? 

- Hoe werken we beter samen = versterken  

- Hoe houden we de kwaliteit binnenstedelijk gebied in stand? 

- Hoe houden we het landschap mooi en vitaal? 

 

Samenleving: 

- Voorkomen van de tweedeling  

 

Betaalbaarheid: 

- Hoe krijg je met minder geld meer kwaliteit? 

 

Ruimtelijk/bereikbaarheid: 

- Vergeet assets buiten onze regio niet (Bijv. Schiphol) 

- Duurzaam en innovatieve bereikbaarheid? Hoe? 

 

Ruimtelijk/voorzieningen: 

- Hoe houdt je je voorzieningenniveau op peil? 

- Voorzieningenprofiel van de regio bepalen 

 

Woonbehoeften: 

- Hoe houden we aanbod en vraag woningmarkt in evenwicht? 
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Bijlage 4: overzicht dilemma’s toekomst Houten  

 

 

Regio 

 

Meebewegen met demografische trends Tegengaan van demografische trends 

Economische groei Ruimtelijke groei  

Eigen identiteit van de regio Op grotere schaal samenwerken met andere regio’s 

Economische diversiteit Economische specialisatie 

Binnen huidige structuren (via cultuur) elkaar 

bestuurlijk versterken  

Via nieuwe structuren elkaar bestuurlijk versterken  

Benutten we de ruimte complex en 

binnenstedelijk 

Benutten we de ruimte door uitbreiding? 

Behandelen we eenzaamheid door een 

actieve overheid  

Voorkomen we eenzaamheid door een actieve 

samenleving? 

Profileren we ons door Utrecht Own  Profileren we ons door Randstad Forza? 

Burgerparticipatie  Overheidsparticipatie 

 

Houten 

 

Functioneel samenwerken (Heuvelrug, Utrecht  

of Lekstroom 

Per onderwerp samenwerken (Heuvelrug, Utrecht of 

Lekstroom) 

Bouwen we voor gezinnen Bouwen we voor senioren? 

Is Houten een voorstad Is Houten een complete stad  
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Bijlage 5: overzicht kansen toekomst Houten  

 

Kenmerken regio: 

- Enorm veel kwaliteiten in een klein gebied; landschap, opleiding, voorzieningen, kennis 

- Benut voorzieningen Randstad (bijv. Schiphol) 

- Stand en land > goed vestigingsmilieu 

- Meer regionaal denken en elkaar versterken (bijv. recreatie) 

- Ultieme netwerkregio  

- Inhoudelijke afstemming (tussen gemeenten) > kosten en kwaliteitswinst  

- Combinatie stad en land 

- Parels van cultuurhistorie benutten 

- Benutten eigenwijze cultuur (Wijk bij Duurstede, Culemborg) 

- Meer uitdragen van de kwaliteiten 

 

Kenmerken van onze ruimte: 

- Recreanten aantrekken  

 

Technologische kansen: 

- Kraamkamer nieuwe technologieën en innovatie 

 

Profilering: 

- Keuzes maken > duidelijk profiel (bijv. topsectoren, duurzaamheid, diergeneeskunde) 

- Diversiteit in kwaliteit handhaven en versterken > profileren 

 

 

 

 

  

 

 


