
In deze RaadsInformatieBrief:  
 

Nieuwe notitie U10 Governance 2020-2025 
 

Het college heeft op 28 januari ingestemd met de notitie U10 Governance 2020-2025. Op verzoek van het 

burgemeestersoverleg is gewerkt aan de vernieuwing van de governance voor de langere termijn, passend bij een 

perspectief waarin de U10 steeds meer gezamenlijk opgaven en uitvoeringsprogramma’s wil realiseren.  

 

De U10 is bij de oprichting in 2014, als reactie op de toenmalige BRU, ingericht als een open en licht netwerk, 

zonder al te veel nadere afspraken over sturing en besluitvorming. Het netwerk heeft zich door de jaren heen 

organisch ontwikkeld. Het aantal leden is toegenomen en het verandert langzamerhand van een verkennende 

samenwerking waarin vooral afstemming plaatsvindt, naar een meer realiserend netwerk. De totstandkoming en 

uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) is daarvan een voorbeeld. De ervaring is, dat we in de 

huidige bestuurlijke organisatievorm tegen diverse problemen aan lopen. Daarom is in 2019 gestart met het 

onderzoeken van de vraag welke bestuurlijke organisatie het beste past bij een realiserend en uitvoeringsgericht 

netwerk. 

 

Na een zorgvuldig proces in 2019 is door de netwerkdirectie een notitie U10 Goverance 2020-2025 geschreven. 

De notitie is na gedegen onderzoek en het delen van ervaringen van andere samenwerkingsverbanden tot stand 

gekomen.  

 

De notitie is besproken tijdens het burgemeestersoverleg van 11 november 2019, waarna nog enkele 

aanscherpingen hebben plaatsgevonden.  

 

Bij brief van 6 december hebben de heren J. van Zanen en F. Backhuijs de notitie U10 Governance 2020-2025 

aangeboden aan de colleges, met het verzoek hiermee in te stemmen. 

 

De belangrijkste elementen uit de notitie zijn: 

 

Samenwerking op 2 niveaus 

Niet alle opgaven hoeven in elke fase met alle deelnemers in regionaal verband opgepakt te worden. Er zijn 

namelijk in een open netwerk als de U10 ook opgaven die vooral van betekenis zijn voor een deel van de 

gemeenten, soms met andere partners en soms buiten de grenzen van het netwerk. Dit wordt ondersteund door de 

samenwerking op 2 niveaus te organiseren: 

 

a) Het Netwerk, een basis die als platform kan dienen voor een brede groep deelnemers in een bepaald 

gebied vanuit een gezamenlijke lange termijn strategie. 

b) Allianties, waar gemeenten elkaar op concrete opgaven vinden.  
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Het Netwerk is en blijft een open netwerk. Formele deelname aan de U10 staat in beginsel onder bepaalde 

voorwaarden open voor gemeenten in de regio Utrecht. In het Netwerk werken wethouders met elkaar samen aan 

diverse integrale bestuurstafels, waar alle gemeenten zijn vertegenwoordigd. Stakeholders (bijv. Provincie) kunnen 

ook worden uitgenodigd als de agenda daartoe aanleiding geeft. Het blijft echter een netwerk van gemeenten.  

 

Allianties kunnen worden gevormd om de slagkracht rondom opgaven en projecten te vergroten.  

Een netwerk waar het realiserend vermogen steeds meer voorop staat, vraagt om een organisatie die flexibel, 

daadkrachtig, effectief en wendbaar is. In de huidige samenwerking is het gebruikelijk dat alle gemeenten op alle 

onderwerpen of projecten met elkaar samenwerken. Dit is goed te verklaren in een fase waarin de focus lag op 

gezamenlijke verkenning. In een meer realiserende samenwerking zullen er steeds meer allianties ontstaan 

rondom opgaven en projecten. Dit vergroot de slagkracht van het netwerk.  

 

In de praktijk zullen er verschillende projecten en programma’s ontstaan met gemeenten en stakeholders die dit 

van belang achten. Een alliantievorming zou kunnen ontstaan binnen een U10 programma zoals het Ruimtelijk 

Economisch Perspectief. Andere stakeholders zoals de provincie, corporaties, waterschappen en bedrijven, 

bijvoorbeeld energiemaatschappijen, kunnen desgewenst aansluiten, waar dat bijdraagt aan de realisatie van de 

opgave. 

 

Een bijkomend voordeel van allianties is dat lokaal eerder commitment kan worden verkregen, gelet op de urgentie 

van concrete opgaven en projecten, met als resultaat dat daar de energie op wordt gericht. Voorts zorgen we er 

hiermee voor dat partijen die wel willen ook door kunnen zonder hinder te ervaren van degenen die niet willen of 

juist willen inzetten op andere projecten. Denkbare allianties zijn bijvoorbeeld: gemeenten rond de A12, gemeenten 

die te maken hebben met bodemdaling, gemeenten die samen met rijk en provincie de schaalsprong mobiliteit 

gaan uitvoeren en gemeenten die een regiodeal uitvoeren.  

 

Besluitvorming: primair op basis van consent (toestemmen) 

Zowel de raden als de colleges dragen, gezien het fundamentele karakter van de onderwerpen van de U10-

samenwerking, geen van hun bevoegdheden over aan een regionaal gremium zoals een Gemeenschappelijke 

Regeling. Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming niet stagneert (bv door een stapeling van amenderingen aan 

het eind van een proces), is het van belang om de besluitvorming anders in te richten. Allereerst door bij 

belangrijke strategische opgaven in twee fasen te laten besluiten, zodat gemeenten aan de voorkant van een 

proces invloed hebben op de kaderstelling. Dit gebeurt nu binnen de U10 ook al. En verder door gemeenten te 

vragen vanuit een ander perspectief over samenwerking te besluiten. Gestimuleerd wordt dat de besluitvorming 

over regionale voorstellen primair plaats vindt op basis van consent (toestemmen). Dat betekent dat gevraagd 

wordt in te stemmen met de voorstellen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.  

 

Betrokkenheid van de raden 

De U10 blijft een netwerk van colleges met de raden als besluitvormend orgaan. Om de raden effectief te 

betrekken is afgesproken dat primair de colleges hun eigen raden informeren en betrekken. Daarnaast worden in 

regionaal verband informerende bijeenkomsten georganiseerd vanuit de U10, op initiatief van de bestuurstafels.  

 

 

Vervolg: nieuw U10 convenant 
 

Na positieve besluitvorming door alle colleges wordt een hernieuwd U10-convenant opgesteld. Dit convenant wordt 

u dit voorjaar ter informatie aangeboden.  
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Inhoudelijke informatie over Ruimtelijk Economische 

Programma (REP) en Regionale Energie Strategie 

(RES) 
 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een eerste contour voor de REP en een concept bod voor de RES. Binnen 

enkele weken kunt u een RIB special ontvangen, waarin het college de raad inhoudelijk bijpraat over deze 

onderwerpen. Op dinsdag 18 februari vindt weer een informatieve commissie plaats, waarin u ook wordt bijgepraat 

over deze ontwikkelingen. 

 


