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Nieuwegein, 26 mei 2011 
 

Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Bijgaand biedt het bestuur van de VNG afdeling Utrecht u het Manifest van de Utrechtse Gemeenten 
voor de Staten van Utrecht aan, ook al realiseren wij ons dat dit Manifest velen van u bekend zal zijn. 
 
Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht hoopt dat dit Manifest een inhoudelijke plek kan krijgen in 
de provinciale plannen voor de komende vier jaar. Wat ons betreft ligt de focus op de kracht van de 
relatie tussen het provinciaal bestuur en de gemeentebesturen. 
 
Voorafgaande aan de Statenverkiezingen van 2011 hebben wij de Utrechtse gemeenten gevraagd 
aan te geven wat zij belangrijke thema’s vinden voor dit Manifest waarmee de VNG afdeling Utrecht 
in de richting van de provinciale politiek ook na de verkiezingen haar invloed wil laten gelden ten 
gunste van een goede samenwerking tussen provincie en gemeenten. 
 
De heer J. Kamminga, informateur bij de coalitieonderhandelingen heeft dit Manifest op 24 maart jl. 
van ons ontvangen. Het was ook al beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het door de VNG 
afdeling Utrecht georganiseerde lijsttrekkersdebat, dat op maandag 14 februari jl. werd gehouden. 
De heer K. Janssen, voorzitter van ons bestuur en burgemeester van Zeist, overhandigde op 4 april 
jl. tweemaal ‘het eerste exemplaar’, te weten aan de heer R. Robbertsen, commissaris van de 
Koningin en voorzitter van Provinciale Staten, en aan de heer R. van Lunteren, fractievoorzitter van 
de VVD, de grootste partij in de Utrechtse Staten. De voorzitters van de tien andere in Provinciale 
Staten van Utrecht vertegenwoordigde fracties kregen daarna ook een exemplaar uit handen van de 
voorzitter. 
 
Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

Drs. P.C.M. van Elteren, 

Secretaris 


