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Interventie premier 

Geachte heren Schaddelee en Van den Dikkenberg, 

Toelichting: 
U geeft aan in de media (o.a. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/08/extra-geld-is-hard-nodiq-maar-waar-vind-je 
dat-a3182884) te hebben vernomen dat premier Rutte met de betrokken wethouders van de vier grote steden, 
waaronder stad Utrecht, heeft overlegd over ruimtelijke inrichting en mobiliteit. Volgens de NRC zijn volgende 
week naast de premier ook minister Ollongren en minister Van Nieuwenhuizen aanwezig bij het overleg met de 
stad Utrecht. 

1. Bent u op de hoogte van dit artikel? 

Antwoord: 
Ja. 

2. Bent u het met ons eens dat de besproken thema's deel uitmaken van de primaire provinciale taken? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Ja. 
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3. Zijn de portefeuillehouders Mobiliteit en Ruimtelijke ordening ook bij dit overleg aanwezig? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord: 
Nee. 
Tijdens de formatie van het kabinet Rutte Ill is tussen de burgemeesters van de G4 en de premier 
afgesproken om met elkaar in overleg te gaan over de alternatieven voor bekostiging van de grote 
verstedelijkingsopgave (woningbouw, economie, mobiliteit en energietransitie). 

4. Uit het artikel leiden wij af dat premier Rutte de provincie als midden-bestuur negeert en zelf direct in 
contact treedt met vier individuele gemeenten. Hoe waardeert u deze interventie van de premier in 
twee van uw primaire taken? 

Antwoord: 
Het overleg vond plaats in het kader van een informele overleglijn tussen kabinet en G4. Naar onze 
mening is het heel gebruikelijk dat het kabinet direct overlegt met gemeenten. Wij vertrouwen erop dat 
de resultaten ook aan het IPO worden voorgelegd. Er wordt een afspraak gepland met gemeente 
Utrecht om bij te praten over deze overleggen, mede omdat wij concessieverlener zijn in het gebied. 

5. Bent u voornemens de belangen van Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde 
Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, 
Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij 
Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist op een gelijkwaardige wijze bij het kabinet onder de 
aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 

Antwoord: 
Als provinciaal bestuur dienen wij altijd de belangen van alle gemeenten. Binnen IPO is er 
samenwerking over dezelfde thematiek en via deze wijze worden de belangen van alle gemeenten 
onder de aandacht gebracht. 

Tenslotte: er is zowel een kabinetsbrief als een raadsbrief verstuurd naar aanleiding van de gesprekken. Deze 
treft u ter informatie aan in de bijlage. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 
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