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PvdD 1 Opwaarderingsverzoek:

“Natuur, Milieu, Klimaat, Water en Bodem” wordt 
geclassificeerd als tertiair dossier en daarmee van 
ondergeschikt belang verklaart in de public affair 
strategie. De specifieke motivatie hiervoor wordt 
onvoldoende duidelijk in de bijbehorende stukken. 
Daarnaast lijkt ons dit onwenselijk in het kader van de 
klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis, etc, etc. 
Waarom zijn deze onderwerpen geen topprioriteit? 

De Public Affairs strategie is opgesteld om inzicht te bieden in de 
belangenbehartiging vanuit de provincie Utrecht naar het Rijk. Het 
geeft dus niet weer waar de focus van de provincie in haar brede 
verantwoordelijkheid ligt, maar alleen waar de belangenbehartiging 
nodig is om bij te sturen. Dat betekent dat de dossiers waar de 
provincie Utrecht zelf verantwoordelijkheid draagt in beleid of 
uitvoering buiten beschouwing worden gelaten. Tevens wordt de 
bestuurlijke samenwerking die we van nature hebben als 
medeoverheden buiten beschouwing gelaten en de focus gelegd op 
dossier waarbij Provincie en Rijk het niet altijd eens zijn (over 
wetgeving, verdeling van middelen etc). Na een brede inventarisatie in 
2021 (voor het verschijnen van het Regeerakkoord) bleek dat op 
dossiers ‘Natuur, Milieu, Klimaat, Water en Bodem’ minder 
samenhangende lobby speerpunten te identificeren zijn (minder lobby 
speerpunten en score onder 10 op de geformuleerde criteria). In 
andere woorden, het gaat hier relatief goed; we kunnen ons eigen 
beleid uitvoeren of zitten op 1 lijn met het Rijk. 

Inmiddels zijn we een Regeerakkoord rijker en kunnen we stellen dat er 
de komende jaren enorm veel gaat veranderen op gebied van stikstof, 
landbouw, natuur en klimaat. Hierop zullen we de PA-prioriteiten dan 
ook gaan herijken. Zoals benoemd in de strategie is daar jaarlijks 
ruimte voor. Omdat het Regeerakkoord nog erg algemeen is op deze 
onderwerpen is het wel belangrijk eerst meer zicht te verkrijgen op de 
uitwerking hiervan. Dat houden we nauw in de gaten en zodra we 
voldoende helder hebben wat welke belangen van PU in het geding 
komen zullen we daarop acteren.

SGP 2 Vraag: De Public Affairs strategie is opgesteld om inzicht te bieden in de 
belangenbehartiging vanuit provincie Utrecht naar het Rijk. Het geeft 
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Kunt u toelichten waarom er niet voor is gekozen de 
prioritering met de Staten te bespreken?

dus niet weer waar de focus van de provincie in haar brede 
verantwoordelijkheid ligt, maar alleen waar de belangenbehartiging 
nodig is om bij te sturen. Dat betekent dat de dossiers waar de 
provincie Utrecht zelf verantwoordelijkheid draagt in beleid of 
uitvoering buiten beschouwing worden gelaten. Tevens wordt de 
bestuurlijke samenwerking die we van nature hebben als 
medeoverheden buiten beschouwing gelaten en de focus gelegd op 
dossiers waarbij Provincie en Rijk het niet altijd eens zijn (over 
wetgeving, verdeling van middelen etc). 

Het dagelijks bestuur heeft goed zicht op de voortgang van onze 
bestuurlijke vastgelegde plannen en ambities. Deze zijn gebaseerd op 
politiek vastgestelde uitgangspunten. Dit stelt GS goed in staat te 
identificeren waar belangenbehartiging nodig is om de voortgang te 
bewaken. Dat leidt tot een prioritering van de belangenbehartiging: 
welke inzet is nodig om onze doelen te behalen. Het gaat hierbij niet 
om de brede agenda van de provincie maar alleen om de 
belangenbehartiging die noodzakelijk is om onze uitvoeringskracht te 
vergroten. 
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