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Bijlage 2 
Informatie over ontstaan en aard van de bijeenkomsten van de Regionale Klimaattafel voor 
Ruimte en Mobiliteit in de Utrechtse Regio U10   
 

 
 
Introductie 
De Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio U101 is opgericht op 24 oktober 2018 als 
burgerinitiatief om urgentie en de samenhang van mobiliteit en ruimtegebruik en CO2-vermindering in de 
Utrechtse regio aan de orde te stellen bij lokale en regionale politici en deskundigen. Met inwoners, 
experts en volksvertegenwoordigers hebben we een kennisplatform gevormd. We zijn geen bestuurstafel. 
Inmiddels hebben zich 30 raadsleden en 6 Statenleden bij de tafel aangesloten, afkomstig uit een breed 
spectrum van fracties. Gemeenteraadsleden en Statenleden hebben ons in vier klimaattafel-bijeenkomsten 
vragen gesteld en eyeopeners 2aangereikt. Voorts hebben wij gebruik gemaakt van inzichten van experts, 
bedrijven en kennisinstellingen als de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.   
 
In een separaat (einde april 2019) verschenen notitie hebben wij voor bestuurders, politici, inwoners en 
bedrijven aanbevelingen opgesteld om de CO2 belasting door mobiliteit in de regio Utrecht te 
verminderen en dragen wij bouwstenen aan voor steviger keuze voor de transitie naar CO2-vrije 
mobiliteit.  
 
Tips om naast de Landelijke Klimaattafels een eigen regionale Klimaattafel op te richten 
Midden 2018 werd duidelijk dat de Landelijke Klimaattafels behoefte kregen aan extra inbreng vanuit het 
land. Op initiatief van de Kracht van Utrecht is in een bijeenkomst met de gemeente Utrecht afgestemd 
welke informatie vanuit de regio Utrecht bij de Landelijke Mobiliteitstafel kon worden ingebracht.  Begin 
juni nodigde Ed Nijpels de voorzitter van het Klimaatberaad ook de Kracht van Utrecht uit voor een 
bijeenkomst om vanuit burgers en maatschappelijke organisaties, die niet vertegenwoordigd zijn in de 
deeltafels, input voor het Klimaatakkoord te leveren. Onze inbreng hebben wij is aan Ed Nijpels 
toegezonden en op onze website gepubliceerd: http://www.krachtvanutrecht-
initiatief.nl/joomla/nieuws-2/517-bijdrage-kracht-van-utrecht-aan-de-mobiliteitstafel-van-het-
klimaatakkoord. Ondertussen ontvingen we  van diverse kanten tips voor de vorming van een regionale 
klimaattafel Ruimte en Mobiliteit.  
 
1. De verkeersstromen zijn het grootst in de Utrechtse regio (2/3 is op dtad en op regio gericht, slechts 1/3 
is landelijk doorgaand). Daarom kun je het beste vanuit de regio de grote verkeersstromen analyseren en 
een omslag in denken over een meer duurzame mobiliteit in beeld brengen. Ook Annemiek Nijhof, 
voorzitter van de Landelijke Mobiliteitstafel adviseerde ons om door te gaan met onze regionale 
benadering voor klimaat en mobiliteit.  
2. Zorg dat je gemeenteraadsleden uit de regio betrekt in je initiatief, want bestuurders in de regio krijgen 
te maken met de uitwerking van wat er landelijk op het gebied van de energietransitie wordt afgesproken. 
Colleges van burgemeester en wethouders zullen moeten gaan overleggen met raadsleden en raadsleden 
zullen met tal van vragen zitten en behoefte hebben aan informatie van actieve goed ingelichte inwoners.  
3. Blijf wel een burgerinitiatief omdat het belangrijk is dat de overheid wordt geprikkeld door burgers, 
want die invalshoek zorgt voor veel ruimer denken dan wat er binnen de overheid en de politiek gebeurd.  
4. Zorg ook dat de thema's Ruimtelijk Beleid en Mobiliteit, die met elkaar samen hangen onderwerpen 
worden, die met je met deelnemers aan het initiatief uitwerkt: Stel vragen hoe je de omslag in denken  
over deze thema's bewerkstelligt. Welke ideeën heeft de politiek over duurzame mobiliteit, welke plannen 
hebben landelijke, regionale en locale overheden op dit gebied? En hoe kunnen die ideeën de landelijke 
politiek beïnvloeden? We deelden met elkaar onze zorg hoe de politiek het groeiende auto verkeer in 
betere en duurzame banen zou kunnen leiden.  Welke argumenten hebben we naar de politiek om op 
belangrijke beleidsterreinen als Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Klimaat als 
sturingsvariabele/uitgangspunt te nemen? 

                                                        
1 1 U10 is de naam van het regionale samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten. Het aantal samenwerkende 
gemeenten is inmiddels groter dan 10.  
 
2 In een separaat verschenen bijlage hebben we deze eyeopeners opgenomen. 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/517-bijdrage-kracht-van-utrecht-aan-de-mobiliteitstafel-van-het-klimaatakkoord
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24 oktober 2018:  
Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio U10 opgericht 
Deze vier tips hebben we ter harte genomen toen we vanuit ons burgerinitiatief Kracht van Utrecht een 
eerste bijeenkomst voor een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit organiseerden. Dat deden we 
tijdens de Duurzame Week, in oktober 2018. Op het Jaarbeursplein stond een grote aardbol. Mensen uit 
stad en regio kwamen er op af, mensen die betrokken waren bij de locale politiek in de regio. Mensen van 
heel verschillende leeftijden en achtergronden. Met brede politieke interesse, met klimaatambities. We 
vonden met elkaar dat het debat in de regio over een meer duurzame mobiliteit verder aangezwengeld en 
onderbouwd kon worden. Twaalf burgers uit de Utrechtse regio U10 spraken die avond de intentie uit om 
een Regionale Klimaattafel Mobiliteit U10 te starten. De omschrijving voor Duurzame Mobiliteit, zoals 
vermeld in de voorgelegde stukken is door de deelnemers aanvaard. Ze vonden dat het landelijke 
klimaatdebat een extra zet vanuit regionale klimaattafels mobiliteit kan gebruiken. Op regionale 
klimaattafels mobiliteit kunnen concrete oplossingen voor duurzame mobiliteit integraal en voor de eigen 
regio als voorbeeldregio worden uitgewerkt.  
De eerste uitdaging is om de tafel i.o. verder uit te breiden in de U10 regio en deze nog in 2018 officieel 
van start te laten gaan. Aan een ontwikkelgroep werd overgelaten om de bijeenkomsten voor te bereiden 
en voor de volgende bijeenkomst contact met de U10 en de provincie te leggen en externe adviseurs uit te 
nodigen.  Ook is de suggestie gedaan om raadsleden uit te nodigen uit gemeenten, die rond het Utrecht 
Science Park gelegen zijn.  In de daarop volgende weken is een handreiking opgesteld voor U10-
raadsleden om vanuit de regio invulling te geven aan het Klimaatakkoord van het Kabinet, op weg naar de 
U10 als voorbeeldregio Meer Duurzame Mobiliteit, met landelijke uitstraling.  
 
28 november 2018 Tweede bijeenkomst Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit voor de Utrechtse Regio 
Op deze bijeenkomst namen maar liefst 9 gemeenteraadsleden en oud-raadsleden van D66, Groenlinks, 
VVD en Liberalen Bunnik deel, afkomstig uit de Bilt, Utrecht, Bunnik, Houten en Nieuwegein, allen 
afkomstig van gemeenten rond de Uithof/USP.  Gezamenlijke conclusie was om in deze fase als 
kennisplatform te fungeren voor gemeenteraadsleden uit de Utrechste regio, zoals ook in de voorgelegde 
Handreiking was voorgesteld.  
Als aandachtsvelden en fasering in de deelname van gemeenteraadsleden aan onze tafel werd 
aangenomen:  
1. kennis en inzicht ophalen & brengen 
2. selectie van belangrijke scenario's  voor duurzame bereikbaarheid /mobiliteit ("keuzemenu met 
opties") 
3. voorkeuren voor scenario's met consequenties keuzen / gezamenlijke visie vanuit gemeenten & regio 
4. duiding en afstemming met Colleges / Regio / Provincie / Landelijk 
 
In een beeldplaat werd doel en motto van de Tafel weergegeven:  
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Uitnodiging voor onze derde Klimaattafel (op 21 december 2018 verzonden aan alle deelnemers 
en via de griffie van U10-gemeenten verspreid) 
 

 
Van: de Regionale Klimaattafel Ruimte en Duurzame Mobiliteit 
 
Aan: Raadsleden U10 gemeenten 
 
Utrecht, 21 december 2018 
  
Geachte mederaadsleden in de U10 gemeenten, 
 
Op 28 november jl. heeft een groep betrokken burgers, aangevuld met raadsleden uit enkele U10 gemeenten, 
uitgesproken samen te gaan werken in een Regionale Klimaattafel Ruimte en Duurzame Mobiliteit. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat specifiek in de U10 gemeenten 40%(!) van de totale regionale CO2-uitstoot samenhangt met 
mobiliteit. Deze 40% is een optelsom van stads- en regionaal gericht bestemmingsverkeer en transitverkeer.  Het 
autoverkeer op autosnelwegen is voor 2/3-deel afkomstig uit stad en regio.   
 
Het ontwerp-Klimaatakkoord van vandaag (21.12, zie https://www.klimaatakkoord.nl/actueel ) zal in 2019 regionaal 
ingevuld moeten worden. Als basis hiervoor wordt er bestuurlijk gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). 
Terwijl hiervoor ook in onze regio op het terrein van CO2-reductie van de gebouwde omgeving zowel lokaal als 
regionaal veel beweging is te zien, missen we nog, op eenzelfde schaal, de inzet op het voor onze regio zo belangrijke 
terrein van duurzame mobiliteit, ruimtegebruik en de samenhang hiertussen. 
 
De nationale opgave van het Klimaatakkoord is om tot 49% CO2-reductie te komen ten opzichte van 1990. De relatief 
grote bijdrage van mobiliteit aan de CO2 uitstoot in onze regio vraagt om specifieke maatregelen op gebied van 
duurzame mobiliteit als onderdeel van de RES in de U10.  
 
Hoe deze inzet vorm te geven, daarover zal het gesprek in deze Regionale Klimaattafel in 2019 wat mij betreft 
gevoerd gaan worden. 
 
De initiatiefnemers van deze Regionale Klimaattafel willen betrokken inwoners, lokale/regionale experts en 
raadsleden een eigen forum geven voor kennisdelen en beeldvorming. De initiatiefnemers zien de tafel als 
maatschappelijke aanvulling op de vaak meer besloten bestuurstafels van de U10. Voor raadsleden biedt deze 
Regionale Klimaattafel volgens mij kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over de 
mogelijke rol van CO2-reductie in relatie tot duurzame mobiliteit en ruimtegebruik. 
 
Raadsleden kunnen zich opgeven voor de eerstvolgende bijeenkomst op 16 januari (19.30 - 22,30u), te houden in het 
Provinciehuis via mailto:contactenkvu@gmail.com 
 
Tip: U kunt zich laten vergezellen door een u bekende, locale expert uit uw gemeente. Graag ontvangen we weer de 
bevestiging van uw komst via een reply op deze mail of via mailto:contactenkvu@gmail.com 
 
Geeft u dan ook de naam van uw metgezel op? 
 
Raadsleden die interesse hebben om de verbinding tussen de U10 raden te helpen vorm te geven als onderdeel van 
deze maatschappelijke Regionale Klimaattafel kunnen met mij, raadslid in de gemeente De Bilt, contact opnemen via 
mailto:m.vanweele@debilt.nl 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Michiel van Weele 
De Bilt 

 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel
mailto:contactenkvu@gmail.com
mailto:contactenkvu@gmail.com
mailto:m.vanweele@debilt.nl
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Derde bijeenkomst: 16 januari 2019 
Deze drukbezochte bijeenkomst werd niet alleen een groot succes omdat 40 deelnemers aanwezig waren, 
waaronder 25 raadsleden uit de regio U10 van verschillende partijen maar ook omdat inhoudelijk veel 
aanbevelingen werden besproken. We hadden drie zalen van het Provinciehuis nodig om de vier 
gevormde werkgroepen ruimte te beiden. Blij waren dat de gedeputeerde voor mobiliteit, de heer Dennis 
Straat, ons het Provinciehuis ter beschikking had gesteld. Deelnemers waren erg te spreken over de 
gelegenheid om elkaar in werkgroepen te spreken, juist om gemeente-overstijgende ideeën3 uit te 
wisselen. Als gemeenten kunnen we veel zaken niet alleen oplossen en hebben we een regio en provincie 
nodig voor regie.  
 
Vierde bijeenkomst: 27 maart 2019 
Voor de vierde bijeenkomst waren naast raadsleden ook enkele nieuw verkozen Statenleden uitgenodigd. 
In totaal namen maar liefst 35 personen deel. Op deze bijeenkomst, deze maal in de grote foyer van het 
Provinciehuis werden de resultaten besproken van een scenario-analyse met een voorstel om tot 2030 
een forse verhoging in de capaciteit en het gebruik van OV-bus en rail en fiets te realiseren. Ook werden 
ontstaan, werkwijze en doelen besproken van de U15, de in de provincie samenwerkende werkgevers om 
de bereikbaarheid van de provincie te verbeteren en een bijdrage te leveren aan duurzame 
bereikbaarheid.  In 4 werkgroepen werden aanbevelingen opgesteld voor gemeenten, de regio U10, de 
provincie en voor bedrijven/U15. Na afloop werd de twee gehouden presentaties en de verslagen van de 4 
werkgroepen aan alle deelnemers toegezonden.   
 
In een separaat (einde april 2019) verschenen notitie hebben we voor bestuurders, politici, inwoners en 
bedrijven aanbevelingen opgesteld om de CO2 belasting door mobiliteit in de regio Utrecht te 
verminderen en dragen wij bouwstenen aan voor steviger keuze voor de transitie naar CO2-vrije 
mobiliteit. Deze notitie is samengesteld door de Ontwikkelgroep van de Regionale Klimaattafel: Jan 
Fransen, Jan Korff de Gidts en Ben Slijkhuis 
 
 
 
 
Jan Korff de Gidts 
 
Utrecht, 17 april 2019 
 
  
 
 
 

                                                        
3 Zie daarvoor ook de separaat verschenen bijlage met 71 eye-openers van de Regionale Klimaattafel 




