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Inleiding
Sinds januari 2004 voert de provincie Utrecht Public Affairs-beleid, teneinde de belangen van de
provincie Utrecht professioneler te behartigen bij de Rijksoverheid. Uw commissie Bestuur en
Middelen heeft aangegeven jaarlijks op de hoogte gehouden te willen worden over de voortgang van
het Public Affairs-beleid. In deze notitie wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen
op het terrein van Public Affairs. Daarbij komt aan de orde: de organisatie van de Public Affairs, een
analyse van de huidige politieke situatie, de lobbydossiers die in 2005 een ontwikkeling hebben
doorgemaakt, het traject rond de Rijksbegrotingsbehandeling en de verwachte ontwikkelingen in 2006.

Organisatie Public Affairs
Het Public Affairs-beleid van de provincie Utrecht wordt gevoerd vanuit de Bestuurs- en
Managementstaf (BMS) in samenwerking met de verschillende vakdiensten. Vanaf augustus 2005 is
de Public Affairs-functie bij BMS volledig ingevuld. Er is nu 1,0 fte beschikbaar (verdeeld over twee
medewerkers) om de Haagse agenda te monitoren en lobbystrategieën te ontwikkelen en uit te voeren.
De Public Affairs adviseurs informeren het college van GS en de ambtelijke organisatie over Haagse
ontwikkelingen en sporen hen aan tot actie als dat nodig is.
De provincie Utrecht behartigt haar belangen niet alleen zelfstandig richting het Rijk. Een drietal
samenwerkingsverbanden is relevant als het gaat om de belangenbehartiging van de provincie Utrecht,
te weten de NV Utrecht, het IPO en Regio Randstad. De NV Utrecht is momenteel het belangrijkste
lobbyinstrument van de regio Utrecht. In de lobby van de provincie Utrecht wordt rekening gehouden
met de drie centrale boodschappen van de NV Utrecht: infrastructurele draaischijf, hoogwaardig
woonklimaat en economische motor. Het IPO wil in 2006 een professionaliseringsslag in haar
lobbyactiviteiten maken, die het college van GS ondersteunt. De lobbyactiviteiten van het IPO richten
zich op Rijksbeleid dat voor alle twaalf provincies gevolgen heeft, en richt zich dus met name op het
instrumentarium van de provincies (bv. Wro, ILG, Jeugdzorg). De ontwikkelingen binnen Regio
Randstad bewegen in tegenovergestelde richting. Vanwege de evaluatie en daaruit voortvloeiende
reorganisatie van Regio Randstad is de verwachting dat deze lobbyactiviteiten in 2006 afnemen. Het
college van GS volgt de ontwikkelingen op Randstadniveau, maar speelt hierin geen actieve rol.

Huidige politieke situatie
Om de Public Affairs-inzet van de provincie Utrecht effectief te laten zijn, is het van belang goed zicht
te hebben op de actuele politieke situatie in Den Haag. Twee aspecten vragen momenteel uw
bijzondere aandacht.
Het Kabinet en de Tweede Kamer hebben in 2005 een aantal belangrijke Rijksnota’s vastgesteld, te
weten de Nota Ruimte, de Agenda Vitaal Platteland en de Nota Mobiliteit. De kaders van het
Rijksbeleid zijn uitgezet. In het begin van 2006 moeten de WABO, WMO en Pieken in de Delta nog
door de Tweede Kamer worden vastgesteld, maar de nadruk zal in 2006 liggen op uitvoering. Het
Kabinet moet oogsten om de kiezers ervan te overtuigen dat zij haar werk goed heeft gedaan. Dat
betekent dat de provincie Utrecht de kans heeft om aansprekende projecten, en daarmee ook zichzelf,
te etaleren. Aan de andere kant betekent dat ook dat er in deze kabinetsperiode geen ruimte is meer om
belangrijke beleidswijzigingen te agenderen. Als de provincie Utrecht agendasettend wil opereren
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moet zij zich richten op de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en het straks nieuwe
coalitieakkoord.
Het Kabinet heeft veel aandacht voor de Randstad als krachtige economische motor van Nederland,
waarin investeringen terugverdiend worden. De Randstad is voor het Kabinet een belangrijk
investeringsgebied, redenerend vanuit kracht in plaats van achterstand. De afgelopen maanden heeft er
in politiek Den Haag een verschuiving plaatsgevonden in het Randstadsentiment. De aandacht is
verschoven naar regio’s als Noord-Nederland, Twente en Brabant. De Tweede Kamer lijkt
Randstadmoe. Dat is enerzijds te wijten aan de nadruk die het Kabinet steeds weer legt op de
Randstad, waaraan de Tweede Kamer zich ergert. En anderzijds aan de bestuurlijke discussie in de
Randstad, waar geen energie vanuit gaat. Met dit in het achterhoofd moet de provincie Utrecht ervoor
waken dat zij geen belangrijke rijksinvesteringen misloopt.

Public Affairs dossiers in 2005
Het college van GS heeft op 29 maart 2005 drie prioritaire lobbydossiers gekozen:
• De herbestemming van het Vliegveld Soesterberg in het Hart van de Heuvelrug
• Het geven van een impuls aan de Utrechtse kenniseconomie, in het bijzonder Science Park
• Rijksinvesteringen voor de Utrechtse Ring + (aanpassen N230, NRU, A2, A12 en A27) en De

Driehoek (capaciteitsvergroting A1, A12, A27, A28)
Op deze dossiers zijn inmiddels al een aantal resultaten te benoemen. Het platform Hart van de
Heuvelrug, het samenwerkingsverband tussen zeventien betrokken partijen waaronder verschillende
ministeries, heeft op 19 januari 2006 de visie op de herinrichting van vliegbasis Soesterberg
gepresenteerd. Het college van GS is tevreden over de samenwerking met het ministerie van Defensie,
Rijkswaterstaat en Domeinen. Ook in Den Haag is dit project niet onopgemerkt gebleven. In
verschillende publicaties van het ministerie van VROM is Hart van de Heuvelrug genoemd als
voorbeeld van gebiedsgericht werken.
In de nota van het ministerie van Economische Zaken ‘Pieken in de Delta’ heeft de Utrechtse
kenniseconomie, als onderdeel van de Noordvleugel, een betere positie gekregen. Het ministerie van
EZ heeft begin januari € 8 miljoen verdeeld, waarvan ook een deel voor Utrechtse projecten is
bestemd. Bijvoorbeeld het project Utrecht Innovatie Partner, dat zich richt op het verbeteren van
businessplannen van innovatieve mkb’ers en starters.
In december 2005 is zowel de behandeling van de Nota Mobiliteit, als de begroting van Verkeer en
waterstaat voor 2006, als het MIT afgerond in de Tweede Kamer. De Utrechtse Ring + (aanpassen
N230, NRU, A2, A12 en A27) en De Driehoek (capaciteitsvergroting A1, A12, A27, A28), staan goed
vermeld in deze onderdelen van rijksbeleid. Ook het ongelijkvloersmaken van de spoorkruisingen op
het traject Utrecht – Arnhem is nu opgenomen in het MIT.
De Haagse ontwikkelingen voor wat betreft deze prioritaire lobbydossiers worden ook in 2006 op de
voet gevolgd en zonodig worden lobbyacties ingezet. Andere ontwikkelingen op het terrein van Public
Affairs in de tweede helft van 2005 waren de Wgr-plus, luchtkwaliteit en het Groene Hart. De Wgr-
plus is, na een kritisch debat, aangenomen in de Eerste Kamer en daarmee is de behandeling afgerond.
Verder heeft de provincie Utrecht, samen met de steden Utrecht en Amersfoort op 3 november 2005
het regionaal aanbod luchtkwaliteit aangeboden aan staatssecretaris Van Geel. Het Kabinet heeft een
basisbedrag van € 5 miljoen per regio beschikbaar gesteld voor maatregelen ter bestrijding van de
luchtverontreiniging. En tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer is een motie
aangenomen waarin de Tweede Kamer heeft € 15 miljoen vrijgemaakt om het Groene Hart versneld in
te richten als Nationaal Landschap. Het ontwikkelingsporgramma Groene Hart is vervolgens
aangeboden aan het Kabinet en goed ontvangen.

Reactie op de Rijksbegroting 2006  
In 2005 is de procedure rond de reactie van de provincie Utrecht op de Rijksbegroting 2006 (die op
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Prinsjesdag werd gepresenteerd) aanzienlijk verbeterd. De reactie van de provincie Utrecht is langs
twee sporen verlopen.
Het eerste spoor was een persbericht en een eerste reactie op 20 september 2005, Prinsjesdag. Deze
reactie is gegaan naar de regionale pers, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, de Utrechtse
parlementariërs en de regionale partners die in de reactie werden genoemd of er een direct belang bij
hadden. Al voor het zomerreces is een inventarisatie gehouden naar onderwerpen die naar verwachting
een prominente plaats in de Rijksbegroting 2006 zouden krijgen. Actuele afspraken in het Paasaccoord
en rond de luchtkwaliteit, vormden hiervoor de basis. In deze eerste reactie is aandacht gevraagd voor
zes onderwerpen die voor de provincie Utrecht en voor de Randstad als geheel van groot belang zijn:
luchtkwaliteit, het Groene Hart, kennis en innovatie, infrastructuur, verstedelijking en
monumentenzorg. De reactie op Prinsjesdag had een sterk PR-karakter, waarin het college van GS
heeft laten zien waar zij zich inhoudelijk sterk voor maken en wat zij in de nabije toekomst, met
behulp van het Rijk, willen realiseren.
Het tweede spoor was het vaststellen van een lobbytraject voor de hoofdstuksgewijze
begrotingsbehandelingen in het najaar. Het tweede spoor is direct na Prinsjesdag ingezet. Er is, naar
aanleiding van de plannen in de Rijksbegroting, nader bepaald op welke dossiers er een lobbytraject
moet worden opgezet. Dit met het oog op de behandeling van de afzonderlijke begrotingsvoorstellen
die vanaf oktober 2005 plaatsvonden. Op 11 oktober werd de inventarisatie van de
begrotingshoofdstukken en een advies over het te volgen lobbytraject aan het college van GS
voorgelegd. De door de vakdiensten geadviseerde lobbyactiviteiten van de provincie Utrecht zijn
vergeleken met de lobbyactiviteiten van het IPO en Regio Randstad, zodat een helder beeld werd
verkregen van waar de provincie nog een meerwaarde kan of moet leveren. Besloten is om de
begrotingsbehandelingen van VROM, LNV, V&W, EZ, OCW en BZK in de Tweede Kamer actief te
volgen, zodat snel kon worden ingegrepen als zaken niet zouden gaan zoals verwacht. De
begrotingsbehandelingen waren uiteindelijk in geen enkel geval aanleiding tot een snelle lobbyactie
richting de Tweede Kamer. De begrotingsbehandelingen zijn voorspoedig en volgens verwachting
verlopen. De reactie op de Rijksbegroting van de provincie Utrecht zal in 2006 volgens dezelfde
procedure worden voorbereid en begeleid richting de Tweede Kamer.

Verwachtingen in 2006
Gelet op de discussies in de Tweede Kamer tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling is de
verwachting dat de volgende (voor de provincie Utrecht relevante) thema’s in 2006 op de Haagse
agenda staan:
Toekomst van het middenbestuur/het bestuur in de Randstad: In mei 2006 zijn de inhoudelijke agenda
en een overzicht van bestuurlijke scenario’s die worden opgesteld door de ministers Dekker en
Remkes in samenwerking met de Holland Acht, gereed. Dan stellen het Kabinet en de Holland Acht
een ‘comité van wijzen’ in dat voor 1 oktober 2006 zijn bevindingen presenteert. Eind 2006 vervolgen
de Holland Acht en het Kabinet hun overleg en neemt het Kabinet een standpunt in.
Ontsluiting van Almere/directe verbinding A6-A9: In januari 2006 ligt een eerste verkenning van de
ontsluitingsmogelijkheden van Almere op tafel. Voor het zomerreces moet het Kabinet
investeringsafspraken maken met Almere. Aandachtspunt is de (voor de provincie onwenselijke)
mogelijkheid van een directe verbinding tussen de A6 en de A9.
Netwerkanalyse van de regio Utrecht: In juni 2006 moet de netwerkanalyse van de regio Utrecht klaar
zijn. De netwerkanalyse moet een volledig beeld opleveren van de investeringen die nodig zijn voor de
infrastructuur rond Utrecht. Daarna moeten onderhandelingen met het Rijk worden gevoerd over de
financiering. De Tweede Kamer hecht sterk aan de regionale netwerkanalyses en wil deze leidend
laten zijn voor het komende MIT.
Kenniseconomie: In de eerste helft van 2006 moeten de projectplannen in Noordvleugelverband zijn
goedgekeurd om aanspraak te kunnen maken op de Rijksgelden in de nota Pieken in de Delta. In 2006
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zal eveneens meer duidelijkheid worden verkregen over de gelden en besteding van de Europese
structuurfondsen..
Monumentenzorg: De Tweede Kamer hecht belang aan een goede invoering van het Besluit
Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (Brim) vanaf 2006. Daarvoor moet de huidige
restauratieachterstand zijn weggewerkt. Het Kabinet heeft de inspanningsverplichting (motie-Van
Vroonhoven) om geld te vinden voor de restauratieachterstanden.
Jeugdzorg: Het Kabinet heeft de provincies toegezegd in 2006 meer geld beschikbaar te maken voor
jeugdzorg. Jeugdzorg blijft een constant aandachtspunt, met name vanwege de kritische houding van
de Tweede Kamer ten opzichte van de rol van de provincies (ook i.v.m. het advies van Van Eijck).
Verminderen van regelgeving bij VROM en LNV: Middels een brief aan het Kabinet heeft het IPO te
kennen gegeven dat de provincies, net als de gemeenten, in 2008 de WABO willen invoeren. Het
Kabinet zal in 2006 een aantal majeure stappen moeten zetten, om deze ambitie haalbaar te maken. De
Tweede Kamer blijft aandringen op spoed.
Water: Op 25 januari 2006 vergadert de vaste kamercommissie Verkeer en waterstaat over Ruimte
voor de Rivier. In 2006 moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemmen met de PKB Ruimte
voor de Rivier.
Luchtkwaliteit: Uit de € 900 miljoen die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld om de luchtkwaliteit te
verbeteren, is € 100 miljoen bestemd voor regionale en lokale maatregelen. Ter bestrijding van de
luchtverontreiniging krijgen de grote overschrijdingsgebieden een basisbedrag van € 5 miljoen per
regio voor maatregelen. Het wetsvoorstel luchtkwaliteit wordt begin 2006 naar de Tweede Kamer
gestuurd voor behandeling.
Het Groene Hart: In de eerste helft van 2006 verschijnt het uitvoeringsplan Groene Hart. Er moeten
dan afspraken gemaakt worden met het Rijk over de financiering. De Tweede Kamer moet dan ook
betrokken worden bij de plannen van de drie provincies.
Vanuit de Public Affairs functie worden deze ontwikkelingen op de voet gevolgd. En zo nodig wordt
extra inzet gepleegd richting ministerie, Kabinet of Tweede Kamer. Het komend half jaar zal de lobby
richting de Tweede-Kamerleden zich voor namelijk richten op het Groene Hart, de
Verstedelijkingsopgave en de Infrastructurele opgave. Daarnaast zullen de Utrechtse Eerste- en
Tweede-Kamerleden worden uitgenodigd voor het jaarlijkse Botterevenement op 23 juni 2006.  Er
wordt in 2006 eveneens geïnvesteerd het verder uitbouwen van de ambtelijke contacten met de
ministeries.


