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De afgelopen maanden is de lobby van de U10 langs twee sporen ingericht: het Utrechts Aanbod (met vijf

inhoudelijke pijlers) en het Nationaal Groeifonds (specifiek gericht op de verstedelijkingsopgave van onze
regio). In het burgemeestersoverleg van 29 maart jongstleden is de behoefte getoond aan een actueel

overzicht van de lobbyactiviteiten die wij als U10 verrichten. Dit overzicht presenteren wij u in dit memo.
Utrechts Aanbod

•

Individuele afspraken met Haagse stakeholders. De voornaamste wijze waarop het Utrechts Aanbod
onder de aandacht wordt gebracht bij relevante stakeholders in Den Haag is middels individuele
gesprekken. De afgelopen maanden hebben de leden van Gedeputeerde Staten van de provincie

Utrecht samen met burgemeesters en wethouders van de Utrechtse gemeenten contact gehad met

Kamerleden en ministeries. De relevante departementen zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk benaderd
met het overzicht van oplossingen die onze regio het volgende kabinet kan bieden. Deze gesprekken
worden voortgezet tijdens de kabinetsformatie.

•

Digitaal ontbijt met kandidaat-Kamerleden. Op 17 februari heeft provincie Utrecht samen met ons en

de regio’s Foodvalley en Amersfoort een digitaal ontbijt georganiseerd voor Utrechtse (kandidaat-)

Kamerleden, dit met deelname van enkele U10-bestuurders.

•

Felicitatie (op)nieuw gekozen Tweede Kamerleden. Alle Kamerleden hebben namens de regio een
felicitatiekaart gekregen met een link naar het Utrechts Aanbod. Daarnaast hebben de Utrechtse

Kamerleden een felicitatiebrief van de CvdK gekregen met verzoek om nadere kennismaking met de

regio. Tevens zijn er filmpjes genaakt met regionale bestuurders waarbij de Kamerleden gefeliciteerd
worden en aandacht voor het aanbod gevraagd. Deze zijn verspreid via socials van de betrokken
bestuurders en per mail aan de Kamerleden verzonden.

•

‘Inspreken’ bij de informateur tijden de kabinetsformatie. Een aantal partijen krijgt toegang tot de
informateur(s) om hun belangen tijdens de kabinetsformatie toe te lichten. Sharon Dijksma zal

gezamenlijk met de collega burgemeesters van de G4 deze mogelijkheid krijgen en mede de inhoud

van het Utrechts Aanbod bespreken. Tevens is richting VNG en IPO de inzet van het Utrechts Aanbod
meegenomen en deels terug te vinden in hun agenda’s. Het Utrechts Aanbod wordt tevens als brief

verzonden aan de formateur op het moment dat de formatie een meer inhoudelijke wending neemt

(we gaan vooralsnog uit van eind mei). Mogelijk zullen we dan ook een kleine ludieke actie richting de
Utrechtse Kamerleden initiëren om hen nogmaals te wijzen op het aanbod.

•

Via regionale branche en belangenorganisaties. Het Utrechts aanbod is tot stand gekomen met

advies/ bijdragen van diverse belangenorganisaties. Hen is gevraagd om onze inzet mee te nemen in
hun landelijke belangenbehartiging.

•

Werkbezoeken Kamerleden. De komende maanden worden nieuwe Kamerleden uitgenodigd op

werkbezoeken in de regio’s Foodvalley, Amersfoort en U10 op vier thema’s uit het Utrechts Aanbod
(mobiliteit, werken, wonen en groen). Organisatie ligt bij de regio’s en wordt de komende weken

verder uitgewerkt. Waar mogelijk wordt dit zo veel mogelijk met onze partners georganiseerd. De
regio U10 neemt een bezoek voor haar rekening in het kader van mobiliteit (regionale

verstedelijkingsopgave, zie ook op pagina 2 van dit memo).

•

Utrechtborrel. Wanneer er meer zicht is op versoepeling van de coronamaatregelen wordt weer

aanstalten gemaakt voor een XL Utrechtborrel in Den Haag. Daar komen Utrechtse overheden,
kennisinstellingen en ondernemers samen om in gesprek te gaan met Haagse beslissers en
beleidsmakers.

•

Infographic. Momenteel wordt nog gewerkt aan een infographic die digitaal te delen is, met de
headlines op gebied van de Utrechts Aanbod thema’s.

Regionale verstedelijkingsopgave (Nationaal Groeifonds)

Separaat aan het traject rondom het Utrechts Aanbod, loopt ook een lobby op de verstedelijkingsopgave.
Wat dat betreft hebben de U10-gemeenten, samen met de provincie Utrecht, in het Nationaal Groeifonds

een aanleiding gezien om de benodigde investeringen te doen verwezenlijken. De beoordelingscommissie
heeft deze propositie niet gehonoreerd en het kabinet is hierin meegegaan.

De inzet van ons en de provincie richt zich nu op de formatie en samenwerking met het nieuwe kabinet,

om op deze manier de zo nodige investeringscapaciteit voor onze opgave vrij te spelen. Dit wordt onder
andere besproken met formerende partijen. Vooralsnog gericht op het waarschijnlijke ‘motorblok’ van
VVD en D66.

Samen met de provincie en andere ondertekenaars / stakeholders is een position paper en een

infographic gemaakt. Tevens wordt via een mediacampagne aan bekendheid en bewustwording van onze
propositie gewerkt. Eerder deze maand vond een campagne plaats via social media en op 23 april stond

een groot artikel in AD Utrecht.

