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Gezamenlijke bijdrage van U10 gemeenten voor 

Manifest Utrecht ivm. provinciale verkiezingen 
 

Aanleiding 

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Ook voor gemeenten een belangrijk 

moment. Het bestuur van de VNG Utrecht wil daarom een ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’ aanbieden aan 

de lijsttrekkers c.q. mogelijke onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het is de hoop 

en verwachting dat dit Manifest een inhoudelijke plek krijgt in het provinciaal beleid voor de komende 

bestuursperiode en dat het werkt ten gunste van de gemeenten en een goede samenwerking tussen provincie en 

gemeenten. 

  

De VNG Utrecht heeft een beroep gedaan op de gemeenten om aan de hand van onderstaande onderwerpen kort 

en bondig aan te geven wat zij van belang vinden om in het Manifest op te nemen: 

 de bestuurlijke samenwerking van provincie en gemeenten 

 economie en bedrijvigheid 

 mobiliteit 

 landelijk gebied 

 woningbouwopgaven 

 energietransitie en klimaatadaptatie 

 cultureel erfgoed en recreatie.  

 

Alle reacties en de opbrengsten van het najaarscongres VNG Utrecht worden verwerkt in het Manifest, dat het 

bestuur van de VNG Utrecht in zijn vergadering van 1 februari a.s. vaststelt. Het zal vervolgens worden 

aangeboden aan de commissaris van de Koning en vertegenwoordigers van de aan de verkiezingen deelnemende 

politieke partijen. Nadien biedt VNG Utrecht het ook de (in)formateur van een nieuw college van Gedeputeerde 

Staten aan.  

 

 

RIB # 05  

 

Regionale 
samenwerking 
U10 
 

Nr. 02 / 17 januari 2019  

 

 



 

 
2 RaadsInformatieBrief | 17 januari 2019 

  
1 juni 2012 

Gezamenlijke bijdrage vanuit de U10 gemeenten 

Door de U10 gemeenten is een gezamenlijke bijdrage geschreven voor het Manifest. Hiervoor is gekozen, omdat 

daarmee de gezamenlijke positie richting de Provincie krachtig wordt neergezet. In de bijdrage is beschreven dat  

Gezond Stedelijk Leven het verbindende thema is in de samenwerking binnen de U10 regio.  

 

De regio is aantrekkelijk en blijft groeien. Het is de ambitie om deze groei te gebruiken om de regio groener, 

gezonder en slimmer te maken. Voor de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, mobiliteit, 

energietransitie en economische ontwikkeling wordt gewerkt aan een gezamenlijk en integraal programma, waarbij 

de balans met het mooie landschap en culturele waarden in de omgeving wordt gezocht.  

 

 

Voor de tekst van het Manifest is geput uit documenten die al eerder vanuit de U10 zijn opgesteld zoals de 

Ruimtelijk Economische Koers en de 4 analyse rapporten die vorige week ook aan uw raad zijn aangeboden (RIB, 

special Regionale samenwerking U10, uitgave 1).  

 

De tekst voor de bijdrage aan het Manifest vindt u in het Raadsinformatiesysteem. 

 
----------------  

 

U10 Beraad(t) 30 januari in Zeist 
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor een U10 Beraad(t) in Zeist. Het college wil deze uitnodiging 

graag nog een keer bij u onder de aandacht brengen.  

 

Het gaat om een informatieve avond over de 4 analyse rapporten die uw raad vorige week zijn aangeboden 

(RIB02, special Regionale samenwerking U10, nr 1): 

 het Site rapport over Woningbouwlocaties; 

 het rapport van de vereniging Deltametropool over knooppunt ontwikkeling; 

 het rapport van Rienstra over Economisch Beeld en Werklocaties; 

 het rapport van Generation Energy en Quintel over huidig en toekomstig energieverbruik.   

 

De rapporten kunt u vinden op: https://www.utrecht10.nl/nl/news/analyses-voor-u10-ruimtelijke-economisch-

programma-166/. De rapporten zullen bouwstenen zijn voor de regionale verstedelijkingsstrategie.  

 

Nu de rapporten zijn aangeboden, zijn de gemeenten aan zet om de  rol en positie in de regio te bepalen. De 

bijeenkomst van het U10 Beraad(t) legt een basis om de komende periode hierover het gesprek te voeren. 
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