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Onderwerp Statenbrief: Bestuurlijke samenwerking Hilversum-Provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van een bezoek van het ons college aan het college van Burgemeester en Wethouders van 
Hilversum vorig jaar is besloten om een verkenning uit te voeren van thema’s/onderwerpen waarop de 
bestuurlijke samenwerking kan worden geconcretiseerd en versterkt.  
 
Voorgeschiedenis 
De gemeente Hilversum ligt niet in de provincie Utrecht maar er zijn veel onderwerpen waarbij de provincie 
Utrecht en Hilversum met elkaar verbonden zijn. In verband hiermee waren wij uitgenodigd door Hilversum.  
 
Essentie / samenvatting: 
Op basis van een inventarisatie van samenwerkingsonderwerpen is geconcludeerd dat vooralsnog op drie 
thema’s de samenwerking nader wordt uitgewerkt en bestuurlijk geborgd met de volgende doelstellingen: 

1. Nationaal Park Heuvelrug/Geoparken/Zonnestraal (zie Bijlage 1) 

* Versterking van het bestuurlijk draagvlak voor het Nationaal Park Heuvelrug.  
* De burgerinitiatieven voor de twee Geoparken via samenwerking en het delen van kennis 
ondersteunen met als inzet komen tot één aanvraag. 
* De ontwikkeling van Zonnestraal als te ontwikkelen toeristisch knooppunt ondersteunen  
Verantwoordelijk bestuurders Gedeputeerde mevrouw M. Maasdam en Wethouder van Vroonhoven voor 
Nationaal Park Heuvelrug. Mevrouw M. Maasdam is ook coördinerend gedeputeerde voor Geoparken. 
Gedeputeerde mevrouw M. Pennarts-Pouw is verantwoordelijk voor Zonnestraal. 

2. MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam (zie Bijlage 2)  

* Beoordeling en bespreking van de ontwikkelde maatregelpakketten in het kader van het MIRT 
Onderzoek Oostkant Amsterdam.  
* Versterking van de economische component binnen het MIRT.  
* Samenwerking met het Provinciaal Programma Toekomst N201. 

Verantwoordelijk bestuurders Gedeputeerde mevrouw J. Verbeek-Nijhof en wethouders F. Voorink / W. 
Jaeger. 

3. Bereikbaarheid (zie Bijlage 3) 

* Verbeteren van de OV bereikbaarheid op de lijn Utrecht-Gooi-Almere 



 

  

* Vergroten van de frequentie op de lijn Schiphol Hilversum Utrecht 
* Aanpassing Station Hilversum Sportpark 
* Inrichten van een gezamenlijk lobbytraject met alle betrokken partijen richting NS 
Verantwoordelijk bestuurders Gedeputeerde mevrouw J. Verbeek-Nijhof en F. Voorink. 
 

Om de bestuurlijke samenwerking goed te verankeren wordt 2x per jaar een bestuurlijk overleg tussen de 
portefeuillehouders georganiseerd. 
 
De verkenning van potentiele samenwerkingsonderwerpen heeft een nauwere ambtelijke samenwerking 
opgeleverd op diverse deelterreinen/onderwerpen. Gebleken is dat op uitvoeringsniveau meerwaarde zit in de 
verdergaande samenwerking tussen Hilversum en de Provincie Utrecht. 
Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als Het Jaar van de Stijl, Toeristische routenetwerken, duurzaamheids-
trajecten, Campusontwikkelingen en Internationalisering. Deze samenwerking wordt voortgezet. Mocht deze in de 
toekomst aanleiding geven om bestuurlijk op te schalen dan zal dit worden ingericht. 
Vooralsnog zal de bestuurlijke samenwerking zich beperken tot de drie hiervoor genoemde thema’s. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De bestuurlijke samenwerking op onderwerpen te concretiseren en te borgen. Het relatienetwerk (bestuurlijk en 
ambtelijk) te verbeteren en te versterken.  
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De betrokken portefeuillehouders zullen in bilaterale contacten de bestuurlijke samenwerking nader vormgeven. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
  
De secretaris,  
 


