
 

 

 
 
 
2021BEM116 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 
 
Aan Provinciale Staten 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM 1-6-2021 NUMMER PS - 
DOMEIN BDO COMMISSIE BEM 
STELLER Niels Hubregtse, Janna Groot en 

Sjors Aartsen 

TELEFOONNUMMER 06 342 795 22 

NUMMER 8226770C4 PORTEFEUILLEHOUDER CvdK 

 
 
Onderwerp Statenbrief: 
Lobbyactiviteiten omtrent het Utrechts Aanbod 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Tijdens de informatiesessie ‘Utrechts Aanbod aan de Haagse formatie’ van 4 november 2020 is toegezegd u 
nader te informeren over de lobbyactiviteiten die worden uitgevoerd omtrent het Utrechts Aanbod. Langs deze 
weg wordt u op de hoogte gebracht van alreeds uitgevoerde activiteiten en de stappen die nog worden 
ondernomen tijdens het formatieproces.  
 
Inleiding  
Zoals al naar voren is gekomen tijdens de informatiesessie van 4 november 2020 is het Utrechts Aanbod de inzet 
van de provincie Utrecht, alle Utrechtse gemeenten plus de regio Foodvalley en de regio Gooi- en Vechtstreek 
richting het volgende kabinet. Deze inzet is tot stand gekomen in samenwerking met onze maatschappelijke 
partners en het regionale bedrijfsleven. Om aandacht voor het Utrechtse Aanbod te genereren onder Haagse 
stakeholders zijn en worden er verschillende lobbyactiviteiten ondernomen.  
 
Lobbyactiviteiten Utrechts Aanbod 
 
Individuele afspraken met Haagse stakeholders 
De voornaamste wijze waarop het Utrechts Aanbod onder de aandacht wordt gebracht bij relevante stakeholders 
in Den Haag is voornamelijk middels soms fysieke en veelal digitale gesprekken. De afgelopen maanden hebben 
wij samen met de burgemeesters en wethouders van de aangesloten gemeenten, maatschappelijke partners en 
het regionale bedrijfsleven contact gehad met verschillende Haagse stakeholders. De relevante departementen 
zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk door de provincie en gemeenten benaderd met een overzicht van kansen en 
uitdagingen die onze regio met het volgende kabinet wil aanpakken. Dit soort gesprekken hebben ook 
plaatsgevonden met hooggeplaatste kandidaten op de verkiezingslijst voor de Tweede Kamer. Deze gesprekken 
worden voortgezet gedurende de kabinetsformatie, om goed de vinger aan de pols te blijven houden. 
 
Digitaal ontbijt met kandidaat-Kamerleden 
Op 17 februari 2021 heeft provincie Utrecht een digitaal ontbijt georganiseerd voor (kandidaat-) Kamerleden uit 
de regio. Na een korte toelichting van het Utrechts Aanbod hebben de deelnemende bestuurders en de 
maatschappelijk partners nader kennis kunnen maken met (kandidaat-) Kamerleden tijdens meerdere break-out 
sessies. Verschillende (kandidaat-) Kamerleden hebben uitgesproken deze kennismaking te waarderen en vaker 
op dergelijke wijze geïnformeerd te willen worden over regionale belangen en ontwikkelingen. In navolging op dit 
digitaal ontbijt met kandidaat-Kamerleden worden tijdens de kabinetsformatie dan ook kleinschalig ontmoetingen 
georganiseerd met de onlangs verkozen Kamerleden uit de Utrechtse regio.  
 



 

  

 

Contact met de informateur tijdens de kabinetsformatie 
De informateur (Mariette Hamer) is op de hoogte gesteld van het Utrechts Aanbod middels een brief in de week 
van 27 mei 2021. Deze brief is tevens in afschrift naar de Tweede- en Eerste Kamer verzonden. Deze brief is 
aangehecht als bijlage.  
 
Felicitaties (op)nieuw gekozen Tweede Kamerleden. 
Na de installatie van de (op)nieuw gekozen Tweede Kamerleden op 26 maart 2021, hebben zij een speciaal 
vormgegeven felicitatiekaart ontvangen. Deze felicitatiekaart geeft aan de voorkant geïllustreerd de opgaven uit 
het Utrechts Aanbod weer. Binnen in de kaart staan de felicitaties aan de (op)nieuw gekozen Tweede 
Kamerleden namens de betrokkenen bij het Utrechts Aanbod en is ondertekend door commissaris van de Koning. 
Naast deze felicitatie voor de gehele Tweede Kamer hebben de verkozen Utrechtse Kamerleden persoonlijk een 
felicitatiebrief van de commissaris van de Koning ontvangen. Daarbij is de hoop op een succesvolle en vruchtbare 
samenwerking uitgesproken.  
 
Werkbezoeken met Haagse stakeholders 
Naar verwachting worden de coronamaatregelen in de komende maanden dusdanig versoepeld dat het 
kleinschalig organiseren van werkbezoeken voor Haagse stakeholders weer mogelijk wordt. Omtrent de 
verschillende opgaven uit het Utrechts Aanbod zullen werkbezoeken worden georganiseerd. Bij ieder van deze 
werkbezoeken gaat één van de betrokken partners het voortouw nemen, maar alle werkbezoeken worden in 
gezamenlijkheid georganiseerd. Tijdens deze werkbezoeken worden de Utrechtse opgaven in beeld gebracht. De 
nadruk ligt daarbij op het naar voren brengen van de mogelijkheden die onze regio te bieden heeft als 
bouwstenen om uiteindelijk heel Nederland verder te brengen.  
 
Utrechtborrel  
De jaarlijkse Utrechtborrel in Den Haag vindt normaliter in het voorjaar plaats. Afgelopen jaar heeft de borrel door 
de beperkingen van de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden en ook dit jaar wordt de borrel helaas 
uitgesteld. Mogelijk zal dit najaar de Utrechtborrel voor het eerst weer kunnen plaatsvinden. De voorbereidingen 
hiervoor gaan spoedig van start. Het Utrechts Aanbod zal hier centraal staan.  
 
Samenwerking maakt de lobby sterker 
Het succes van het Utrechts Aanbod staat of valt bij de kracht van de samenwerking. Het is dan ook essentieel 
om het Utrechts Aanbod op zoveel mogelijk plekken en manieren voor het voetlicht te brengen. Wij nodigen 
Provinciale Staten dan ook uit om hier gezamenlijk in op te (blijven) trekken.  
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De aangegeven nog te ondernemen stappen zullen in de komende maanden worden gerealiseerd. Bij bijzondere 
ontwikkelingen die extra stappen vereisen, zullen we u hier nader over informeren.  
 
Bijlage: 
Brief aan informateur Mariette Hamer Utrechts aanbod 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


