U10 Jaarverslag 2016
Najaar 2015 werd in alle gemeenteraden van U10 het U10 convenant besproken, en vervolgens
hebben tien burgemeesters hun handtekening kunnen zetten. 2016 was dus het eerste echte jaar van
U10 samenwerking, al werd er ook in 2015 al “op z’n U-tiens” samengewerkt.
Dit jaarverslag is bedoeld om aan raadsleden kort en zakelijk verslag uit te brengen van de activiteiten
van 2016. Alle onderstreepte tekst bevat een link die u naar een relevant bericht op de U10 website
brengt voor meer informatie.

Communicatie met en tussen raadsleden
U10 Beraad(t)
In 2016 heeft vier keer een U10 Beraad(t) plaatsgevonden. Doel van het U10 Beraad(t) is nadere
kennismaking tussen raadsleden en wethouders van U10 gemeenten, die met elkaar opiniërende
gesprekken voeren over voor de regio relevante ontwikkelingen die later in de eigen gemeenteraad
aan de orde kunnen komen. Tijdens de U10 Beraden gingen de aanwezige raadsleden en wethouders
met elkaar in gesprek over de U10 prioriteiten voor 2016, de ontwikkeling van de Utrechtse
kenniseconomie, de ruimtelijk-economische koers van U10 en de stimulering van de circulaire
economie in onze regio. De U10 beraden zijn georganiseerd door de griffies en vonden plaats in de
gemeentehuizen van resp. Utrecht, Zeist, Nieuwegein en De Bilt. Bezoekersaantallen lagen tussen de
80 en de 110.
Website utrecht10.nl
De website utrecht10.nl bevat alle informatie over de samenwerking in U10 verband. Andere
communicatiemiddelen zoals de maandelijkse nieuwsbrief, U10 tweets en het kwartetspel zijn bedoeld
om de doelgroep (raadsleden, wethouders en overige betrokkenen) attent te maken op de website.
Maandelijks wordt de website door gemiddeld 750 unieke bezoekers bekeken. Op de dagen dat de
nieuwsbrief uitkomt is het aantal bezoekers ruim 2 keer zo hoog als het gemiddelde van die maand.
Deze cijfers wijzen erop dat raadsleden de weg naar de informatie op de website gevonden hebben.
Betrekken raadsleden
Het eerste gesprek van de “werkgroep” Backhuijs in september 2015 resulteerde in een pamflet en de
introductie van de nieuwsbrief. Deze werkgroep kreeg een vervolg op 12 oktober 2016 in een
bijeenkomst van raadsleden die diverse aanbevelingen deden. Deze aanbevelingen hebben geleid tot
een andere opzet van het U10 beraad(t), te beginnen op 30 november 2016. Daarnaast zal begin 2017
de website een andere indeling krijgen, zodat raadsleden sneller de voor hen relevante informatie
kunnen vinden. Tenslotte is duidelijk dat de informatie over bestuurstafels richting raadsleden
verbetering behoeft.

Communicatie tussen college leden
De jaarlijkse college dag was dit jaar op 4 oktober in het gemeentehuis van Zeist. De besproken crossovers gaven aanleiding voor een andere organisatie van bestuurstafels, waardoor een meer integrale
aanpak van sommige regionale opgaven mogelijk moet worden. De burgemeesters hebben de
ontwikkelingen in de regio besproken tijdens een korte bijeenkomst op 28 november. Wethouders
hebben elkaar veelvuldig ontmoet aan de bestuurstafels Economie, Ruimte, Wonen, Sociaal Domein,
Duurzaamheid en Mobiliteit. Voor Asiel en Integratie is een bestuurlijke kerngroep in het leven
geroepen. De sportwethouders zijn bijeengekomen op 25 september om sport beter te verbinden met
de lokale opgaven in het sociaal domein. Over de activiteiten en resultaten van de bestuurstafels vindt
u meer in de rest van dit verslag.

Regionale databank
Op 9 september 2016 is de U10 buurtmonitor gelanceerd. De U10-buurtmonitor is een bron van
actuele onderzoeks-informatie, die door inwoners, medewerkers van gemeenten en onderzoekers via
een website vrij te raadplegen is. De U10-buurtmonitor geeft op een eenduidige manier informatie op
buurt-, gemeentelijk en regionaal niveau over uiteenlopende onderwerpen.
De U10-buurtmonitor ontwikkeld zich in 2017 verder naar een regionale databank door onder andere
een regionale ‘sociale krachtmonitor’, waarin de informatie van de gemeentelijke sociale
krachtmonitor wordt gebundeld.

Asiel en Integratie
Tijdens de U10-collegebijeenkomst op 29 september 2015 bleek bij de gemeenten behoefte te zijn
aan meer regionale afstemming over het vervolgtraject na crisis- en noodopvang van vluchtelingen.
Deze behoefte is daarna verder verkend, er zijn gezamenlijke acties in gang gezet en wordt
toegewerkt naar een bestuursovereenkomst. Deze activiteiten worden afgestemd met de U16gemeenten via de bestuurstafels Wonen en Sociaal domein.
Verkenning vluchtelingenproblematiek
Door de verhoogde asielinstroom zijn gemeenten voor een extra inspanning gesteld op gebied van
huisvesting en integratie. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van de nieuwe stimuleringsregelingen
voor extra huisvesting, maar het bleek vaak moeilijk om hiermee tot een sluitende financiering te
komen en het streven naar gemengde bewoning bleek ook een bottleneck. Ook de tekortschietende
doorstroming van asielzoekers naar onderwijs en arbeidsmarkt vormde aanleiding voor onze
gemeenten om samen aanvullende maatregelen te nemen.
Gezamenlijke activiteiten


Op 23 maart vond een werkconferentie over huisvestingsarrangementen voor vluchtelingen plaats.
Deze goed bezochte bijeenkomst was gericht op kennisuitwisseling en om concrete problemen
van gemeenten te helpen oplossen, samen met gespecialiseerde ontwerp- en adviesbureaus uit de
bouw- en architectuurwereld.



Hierna zijn door onze gemeenten beperkende regels en uitvoeringspraktijken in kaart gebracht en
is een gezamenlijke lobby gevoerd voor een verbeterd uitwerkingsakkoord over de verhoogde
asielinstroom.



Op 22 juni 2016 vond in het gemeentehuis van Woerden een geslaagde werkconferentie plaats
over de integratie van vluchtelingen in de regio Utrecht. In workshops is dit thema verder
uitgediept voor de onderwerpen omgaan met weerstand, culturele integratie, integratie door
maatschappelijke begeleiding, onderwijs, werk en inkomen.



Om kennis van gemeenten en betrokken instellingen te delen en samen te werken aan
gezamenlijke acties, zijn enkele werkgroepen gestart.



In november hebben de U-16 gemeenten in een gezamenlijke brief aan het Rijk bezwaar gemaakt
tegen het wetsvoorstel om een deel van de verblijfskosten voor asielzoekers in een COA-opvang
voortaan te verhalen op de gemeenten.

Bestuurlijke afspraken
Om de bestuurlijke samenwerking in onze regio te markeren hebben onze gemeenten afgesproken om
hierover een bestuursovereenkomst met elkaar aan te gaan. Om de uitgangspunten in de
overeenkomst daadwerkelijk te realiseren wordt reeds toegewerkt naar een concreet plan van aanpak,
waarin de verschillende onderdelen hieruit concreet worden uitgewerkt. In dit kader wordt toegewerkt
naar afspraken met het COA om ‘de doorlopende lijn’ van opvang naar huisvesting en integratie
binnen onze regio mogelijk te maken.

Sport
Sport gaat in U10 verband over kennisontwikkeling over de maatschappelijke betekenis van sport en
hoe deze concreet toegepast kan worden in verenigingen en wijken. Van strategische vraagstukken tot
praktische kwesties. En daarnaast gaat het ook over evenementen, met een soms nationaal tintje.
De Academie van de stad heeft voor U10 een onderzoek uitgevoerd naar “maatschappelijk
verantwoorde sportverenigingen”. Deze cross-over is ook op de college-dag aan de orde geweest,
waar gemeentelijke sportadviseurs nieuwe opdrachten en richting ontvingen van de
portefeuillehouders. De wethouders sport vormen geen bestuurstafel, maar komen wel eens per jaar
bijeen op initiatief van FC Utrecht, waar het maatschappelijk programma van FC Utrecht wordt
besproken, naast andere zaken. Zo ontstaat er meer verbinding tussen sportverenigingen en
zorginstellingen in gemeenten enerzijds en FC Utrecht anderzijds. Op evenementen gebied werken de
U10 daarnaast samen bij de opening van de nationale sportweek en het strongher festival. Tevens zijn
we in gesprek met de KNHB (hockey) om het tekort aan hockeyvelden in de regio te bespreken.
Tenslotte heeft Albert Heijn een pilot met AH sportweken uitgevoerd in de U10 gemeenten.

Sociaal Domein
Doelgroepenvervoer
Doelgroepenvervoer heeft betrekking op leerlingenvervoer, vervoer naar dagbesteding of de regiotaxi.
De toekomst van het doelgroepenvervoer geeft voldoende aanleiding (nieuwe concessies, wijziging
verantwoordelijkheid, innovaties) voor regionale afstemming en samenwerking. In april 2016 is aan de
bestuurstafel Sociaal Domein afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken met als doel het
doelgroepenvervoer te verbeteren, zowel voor de gebruiker als de financiële beheersbaarheid.
Aangezien de regiotaxi nu nog door de provincie Utrecht wordt gefaciliteerd is ook de provincie bij dit
thema betrokken.
Op 16 november 2016 hebben de betrokken wethouders een aantal keuzes gemaakt. Onder ander om
de concrete samenwerking in deelregio’s te organiseren. Eventuele aanbesteding als U16 kan in een

later stadium (bijvoorbeeld regiotaxi) financieel aantrekkelijk zijn. De verdere bespreking van deze
keuzes vindt plaats aan de bestuurstafel van 18 januari 2017.
Wonen en zorg
Voor het verbeteren van de relatie tussen wonen en zorg is een actieplan opgesteld. Achtergrond voor
het actieplan is het rijksbeleid om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het actieplan wordt
gedragen door zowel de bestuurstafel sociaal domein als de bestuurstafel wonen. Een deel van het
actieplan is uitgevoerd in 2015 waarbij de nadruk vooral lag bij kennisuitwisseling. In 2016 zijn de
acties opgepakt waarvan resultaten zijn terug te vinden bij de afspraken over de uitstroom
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, doelgroepenvervoer en de regels voor
woonruimteverdeling. In 2017 worden deze afspraken verder uitgewerkt, bij de woonruimteverdeling
wordt bijvoorbeeld een regionale indicatie voorbereid voor passende huisvesting van mensen met een
fysieke beperking.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en
voorzieningen voor beschermd wonen (BW) in de U16. Het gaat onder meer om voorzieningen voor
opvang van dak- en thuislozen en beschermd wonen vanuit de Regionale Toegang. Jaarlijks doet een
aantal bewoners van deze gemeenten een beroep op voorzieningen voor MO en BW in de stad Utrecht,
de zogeheten instroom. Bedoeling is dat deze cliënten weer terug gaan naar een zelfstandige woning
in de gemeente van herkomst, de uitstroom. Voor de uitstroom van de MO bestaat al langer een
convenant tussen acht gemeenten. Afspraak bij dit convenant is dat de instroom naar verhouding ook
weer wordt verdeeld over de gemeenten waar de instroom vandaan komt.
De betrokken wethouders in de regio hebben afgesproken om een nieuw convenant over de uitstroom
te sluiten. In vergelijking met het oude convenant zijn er twee verschillen. Eén: het convenant wordt
uitgebreid naar zestien gemeenten. Twee: het convenant maakt niet alleen afspraken over de
uitstroom van MO maar ook voor BW. De afspraken hebben betrekking op de huisvesting, de
woonbegeleiding en (meestal) de financiën van het huishoudens.
Het concept van het convenant is op 8 december besproken aan de bestuurstafel wonen en op 14
december in een regionaal overleg van de wethouders WMO. De verwachting is dat de ondertekening
van het convenant in het voorjaar van 2017 kan plaatsvinden na akkoord van de colleges.

Wonen
Woningmarktregio Regio Utrecht (U16)
Minister Blok heeft op 30 augustus 2016 de woningmarktregio U16 aangewezen. Hiermee heeft de
minister het advies overgenomen van de 16 gemeenten in de regio. Namens alle gemeenten (16X
collegebesluit) heeft de gemeente Utrecht dit advies aan de minister uitgebracht. Naast de U10
gemeenten gaat het om Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Wijk bij Duurstede en Utrechtse
heuvelrug. Zie ook de landelijke data waarbij U16 als regio wordt gekenmerkt (Data over wonen en
waarstaatjegemeente.nl).
Evaluatie Woonruimteverdeling
Gemeenten hebben een directe regie op de verdeling van sociale woonruimte door middel van de
huisvestingsverordening. In de regio Utrecht hebben 16 gemeenten de huisvestingsverordeningen op
elkaar afgestemd door deze merendeels eenduidig te maken (resultaat van juli 2015). Bij het
vaststellen van deze verordening is ook afgesproken deze na één jaar te evalueren. Deze evaluatie is

opgesteld aan het einde van 2016, de conclusies worden besproken aan de bestuurstafel van
18 januari 2017 en zullen vervolgens worden gepubliceerd.
16 x
In de regio zijn de 16 huisvestingsverordeningen één keer aangepast, ingangsdatum 1 juli 2016.
Voornaamste wijziging was die van de huur-inkomentabel. Het gaat hier om een wettelijke bepaling
(Woningwet) zodat de woningcorporaties kunnen voldoen aan de zogeheten passendheidsnorm.
Kortweg betekent dit dat huishoudens met een laag inkomen (tot de huurtoeslaggrens) voor 95% (de
norm) moet worden gehuisvest in een huurwoning met een lage huur. Dit betekent ook dat het aanbod
van sociale huurwoningen met een lage huur moet worden verhoogd. De eerste resultaten zijn
meegenomen in de evaluatie.
Splitsing sociale woonvoorraad
De sociale woonruimte in de regio is schaars. In 2014 heeft de regio dit al laten onderzoeken (Rapport
Schaarste in de regio Utrecht, november 2014) in de aanloop naar eenduidige
huisvestingsverordeningen (16 keer vastgesteld per 1 juli 2015). In 2015 is de nieuwe Woningwet in
werking getreden. Hierin staat de bepaling dat woningcorporaties hun voorraad moeten splitsen in een
sociaal deel en een commercieel deel. Deze splitsing (vooralsnog administratief) wordt gerealiseerd in
2018. Aan het einde van 2016 moet een verhuurder, met een zienswijze van de gemeente, aan de
minister doorgeven wat er wordt gesplitst.
Bij de splitsing hoort de vraag aan welke sociale voorraad is in de regio behoefte. De U10 heeft
opdracht gegeven om deze vraag te laten onderzoeken voor de regio Utrecht.
Afspraken regionale voorraad
Op 1 juli 2016 heeft in Nieuwegein een bijeenkomst plaatsgevonden tussen wethouders Wonen en
bestuurders van woningcorporaties om regionaal afspraken te maken. In het vervolg van deze
bijeenkomst is een project geformuleerd ten aanzien van de groei sociale woningvoorraad. Aan de
Bestuurstafel wonen van 29 september 2016 is het project bevestigd. Het project beoogd een beperkt
aantal regionale afspraken tussen de gemeenten en woningcorporaties in 2017 met als doel de sociale
voorraad te vergroten. Afgesproken is dat gemeenten woningbouwlocaties voor sociale nieuwbouw
verkennen en woningcorporaties de financiële ruimte om te investeren.

Ruimte
Herijking Structuurvisie en Verordening (PRS)
Door de provincie Utrecht zijn de gemeenten verzocht om een zienswijze in te dienen op de herijking
van de Provinciale Structuurvisie en verordening(PRS). Dit onderwerp is aan de gecombineerde
bestuurstafel Ruimte/Economie besproken en leidde tot een gezamenlijke actie. Inmiddels heeft de
provincie een reactie op onze zienswijze gegeven. Deze reactie stemde ons niet tevreden. Wij hebben
hier inmiddels, ook weer gezamenlijk, opgereageerd.
Ruimtelijk-economische koers Regio Utrecht
In 2016 is voortvarend verder gegaan samen met raden, bedrijfsleven en (kennis)instellingen een
ruimtelijke/economische koers op te stellen. Een gezamenlijke koers van tien gemeenten, die
enerzijds dient als richtinggevende bouwsteen voor de (strategische) beleidsstukken van de
individuele gemeenten, en anderzijds richting geeft aan de samenwerking, positionering en lobby van
gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in de Utrechtse regio. De
koers houdt in dat we een Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living willen zijn. Via zes
toekomstbeelden wordt specifieker beschreven hoe we als regio onze gezamenlijke toekomst tot en

met 2030 voor ons zien en tot welke keuzes/acties dit gaat leiden.
Nadat eind 2015 diverse workshops, voor oa raadsleden, over dit onderwerp is gehouden is in 2016
de zgn Peilnota ruimtelijke/economische koers door de bestuurstafels aan alle raden gezonden om
daarmee de raden zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces te mee te kunnen laten sturen.
Na de zomer 2016 is de eerste Proeve van de Koers naar alle raadsleden gezonden tbv het U10
Beraad(t) van 28 september. Dit Beraad(t) was geheel gewijd aan deze nota. De proeve is op 2
november besproken tijdens een samen met de EBU georganiseerde avond voor
ondernemers/kennisinstellingen en andere belanghebbenden.

In het voorjaar van 2017 zal de focus vooral liggen op het besluitvormingstraject van deze nota en
geheel 2017 in de verdere opbouw , in triple helix verband, van het uitvoeringsprogramma hiervan.
De regionale woningbouwopgave
Bij de start van de samenwerking van de tien gemeenten in de regio Utrecht is de woningbouwopgave
tot één van de grote vraagstukken benoemd. De Noordvleugel van de Randstad, zal naar verwachting
nog langdurig een grote druk op de woningmarkt kennen. Er moeten dan ook nog veel woningen
worden toegevoegd. De vraag is waar dat moet, waar dat kan en voor wie die woningen dan vooral
bestemd zullen zijn. In 2015 zijn daar verkenningen naar verricht en die hebben geleid tot een aantal
tussentijdse conclusies. Een van die conclusies is dat het goed is om met behulp van verschillende
partijen tot een verfijnder beeld te komen, voordat zinvolle conclusies getrokken kunnen worden over
verdere programmering en eventuele regionale afspraken daarover te maken. Dat meer verfijnde beeld
kon worden verkregen via een drietal workshops, voor elke deelregio (West, Zuid en Oost) één.
Regionale inbreng in samenwerking Utrecht-oost/Sciencepark Utrecht
Het Utrecht Science Park (USP) in Utrecht Oost groeit hard. Daarom wordt intensief samengewerkt aan
de bereikbaarheid, de ontwikkelruimte en Healthy Urban Living. Overheden, onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven werken samen aan de ambitie om een internationaal toonaangevend vestigingsklimaat te
realiseren op het USP.
In 2016 is langs drie sporen gewerkt: bereikbaarheid, ontwikkelruimte en Healthy Urban Living. Met
name bij ontwikkelruimte hebben U-10 gemeenten een bijdrage geleverd.
Er is onderzocht welke locaties rondom het USP een bijdrage kunnen leveren aan het toonaangevende
internationale vestigingsmilieu. In dat onderzoek komen locaties als de Utrechtseweg in Zeist,
Rijnsweerd en Berg en Bosch in Bilthoven naar voren als kansrijke locaties voor USP-gerelateerde
activiteiten. Voor 11 locaties in de omgeving van USP is inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelruimte er
is en welk profiel deze locatie zou kunnen hebben. Daarnaast wordt onderzocht hoe door
transformatie en verdichting op het USP zelf ruimte kan worden gecreëerd. In 2017 zal langs de
genoemde sporen verder worden gewerkt, waarbij ook U10 gemeenten participeren. De uitdaging voor
2017 is onder andere om een bijdrage van het Rijk te verkrijgen om de bereikbaarheid van het gebied
ook in de toekomst te garanderen.

Economie
Gezamenlijke afspraken voor retailgebieden
Dit veranderende toekomstbeeld is aanleiding geweest om regionaal tot afspraken te komen ter
bescherming van onze retailgebieden. Hiertoe is een uitgangspunten notitie opgesteld, waarin ook
voorzichtig eerste afspraken zijn gemaakt omtrent perifere locaties. Wij verwachten in 2017 tot
concrete resultaten te komen in de vorm van een regionaal detailhandel kader is het vaststellen van
een visie op (de ontwikkeling van) de detailhandelsstructuur in de stadsregio en het vastleggen van
afspraken tussen de deelnemende gemeenten.
Breedband
De ontsluiting van het buitengebied door snel internet is van groot belang om de economische en
maatschappelijke kansen te vergroten en te versterken. Daarom zijn dit jaar partijen, de Provincie
Utrecht, Gebiedsraad O-gen, Gebiedscommissie Utrecht-West en de U10 gemeenten overeengekomen
zich in te spannen voor de realisatie van snel internet in de buitengebieden in de periode 2017 – 2019.
Het betreft de zogenaamde witte percelen in het buitengebied, met een downloadsnelheid die lager
ligt dan 30 Mbit/s. Het initiatief vanuit de gemeente gaat tot en met de zogenaamde pre-competitieve
vraagbundeling, waarin de bereidheid van eigenaren tot de afname van snel internet wordt gepeild. Of
dit leidt tot daadwerkelijke uitrol van snel internet is afhankelijk van de markt.
Regionaal toeristisch profiel
Ondanks het bestaan van vele initiatieven in onze regio op het gebied van (inter)nationaal toerisme,
ontbreekt het aan een sterke samenhang in het toeristisch product. Er is in sterk toenemende mate
draagvlak en behoefte op zowel bestuurlijk als privaat niveau om de regio als één geheel te profileren.
Het is nu het juiste moment om in de komende tijd de omslag van stad naar regio in het toeristisch
product te maken. Nagenoeg alle U10 gemeenten hebben deelname aan het project toegezegd. Er is
een operationele kerngroep gevormd van drie marketingbureaus (Amersfoort, Utrecht en Utrechtse
Heuvelrug) die het project trekt. Deze kerngroep staat in contact met de overige marketingbureaus en
de ambtelijke adviseurs van de deelnemende gemeenten.
Bedrijventerreinen
In het kader van Bedrijventerreinen heeft de U10 het Regionaal Convenant Bedrijventerrein Regio
Utrecht 2011-2020, overeengekomen door het BRU en de provincie Utrecht, geëvalueerd. Sinds de
totstandkoming van het convenant is door gemeenten gewerkt aan de uitwerking van de afspraken. In
de evaluatie is gebleken dat de herstructureringsopgave gestaag vordert, echter we alle ruimte als
regio nodig hebben, zoals overeengekomen in het convenant. Dit is een belangrijk onderdeel geweest
van de zienswijze op de herijking PRS/PRV van de provincie.
Provada
Ook in 2016 was er een gezamenlijke stand van de u10 gemeenten op de PROVADA. Vanaf 2017 zal
deze stand rechtstreeks door de gemeenten worden gefinancierd, en dus niet meer via collectief
budget. De 10 colleges hebben dit besloten op voorstel van de bestuurstafel.
Kantoren
De U10 neemt haar eigen verantwoordelijkheid en streeft naar een vitale kantorenmarkt, hiertoe is
eerder een convenant opgesteld met concrete afspraken tussen deelnemende gemeenten. Gelet op het
provinciaal inpassingsplan kantoren is de monitoring van ons convenant opgeschoven naar 2017.

Vooruitlopend op de monitor kan al gezegd worden dat de afgelopen periode een groot deel van het
met het inpassingsplan gewenste effect al bereikt is. Voor de meeste locaties die hierin zijn
beschreven werken de betrokken gemeenten inmiddels in overleg met grondeigenarenen/of
ontwikkelaars aan alternatieve bestemmingen. Het jaar 2016 heeft zich op het gebied van kantoren
vooral gekenmerkt door de gesprekken met de provincie over dit inpassingsplan, uiteindelijk
resulterend in een gezamenlijke zienswijze op dit plan.

Mobiliteit
Regionaal pakket mobiliteitsprojecten
De deelnemende gemeenten hebben met elkaar en met de provincie Utrecht bepaald welke projecten
op het gebied van fiets en OV-doorstroming belangrijk zijn voor het regionale netwerk. Deze
projecten worden met voorrang uitgevoerd en ingebracht voor de RUVV-regeling van de provincie. De
RUVV-regeling houdt in dat van elk project de helft door een gemeente wordt betaald en de helft door
de provincie.
Vervoerplannen U-OV
We hebben gezamenlijke reacties opgesteld naar aanleiding van de door de provincie Utrecht en
Qbuzz gepresenteerde vervoerplannen, waarin nieuwe OV-dienstregelingen werden vastgesteld voor
respectievelijk juli 2016 en december 2016. We hebben bij de provincie Utrecht het belang van
doorstroming van het regionale OV onder de aandacht gebracht.
Gebiedsverkenning Utrecht Oost
Op initiatief van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu is gewerkt aan de gebiedsverkenning Utrecht Oost, waarin staat hoe de as Utrecht Centraal –
Utrecht Science Park zich in de toekomst kan ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor
bereikbaarheid. Ideeën hiervoor zijn ingebracht door de bestuurstafel. Op 13 oktober 2016 heeft het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwikkelen van een programma-aanpak,
die op initiatief van de regio in 2017 wordt uitgewerkt.
Besluit vervoerkundige koppeling Uithoflijn en SUNIJ-lijn
De provincie is in samenwerking met de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht gekomen tot
een definitief besluit over vervoerkundige koppeling van de in aanleg zijnde Uithoflijn en de bestaande
SUNIJ-lijn. Hiervoor kunnen reizigers uit het zuiden van de regio met de tram rechtstreeks naar de
binnenstad van Utrecht en het Utrecht Science Park.
Samenwerking op het gebied van de provinciale meerjarenraming
Aan de bestuurstafel Mobiliteit nemen vooralsnog alleen de negen voormalige BRU-gemeenten deel.
De aanleiding hiervoor is dat met de provincie is afgesproken dat deze gemeenten betrokken blijven
bij de bestemming van geld voor bereikbaarheid door de provincie. In 2016 is samen met de provincie
volledig inzichtelijk gemaakt welke budgets en welke risico’s beschikbaar zijn voor gemeentelijke
mobiliteitsprojecten.
Samenwerking
Aan de bestuurstafel waren enkele keren wethouders van Zederik en Leerdam aanwezig, met het oog
op de naderende fusie met Vianen. Vanuit Woerden en Wijk bij Duurstede is interesse getoond in
deelname aan deze bestuurstafel.

Energietransitie en duurzaamheid
De bestuurstafel energietransitie en duurzaamheid kiest ervoor om de focus te leggen op twee
onderwerpen, te weten energiebesparing in de bestaande bouw en circulaire economie stimuleren.
UThuis
Bewoners stimuleren tot energiebesparing in de bestaande kopwoningen doen 15 gemeenten in een
gezamenlijke programma, UThuis. Dit programma werd ook in 2016 gefinancierd vanuit een subsidie
van BZK / VNG. Vanuit UThuis en een digitaal energieloket opgezet, waar bewoners informatie en hulp
kunnen krijgen om in hun eigen huis energie te besparen en direct offertes kunnen vragen. Vanuit
UThuis (en is samenwerking met o.a. de omgevingsdienst ODRU en de Natuur en Milieufederatie
Utrecht) worden cursussen energiebesparing voor VVE’s gegeven en energieambassadeurs getraind.
Daarnaast wordt meegedaan aan de duurzame huizenroute. In april 2016 is een tussentijdse
evaluatie van het UThuis programma gepubliceerd.
Andere acties
In 2016 heeft de bestuurstafel een collectief geluid laten horen richting “Den Haag”: In het kader van
de energiedialoog is gevraagd om aanpassing van energieregels die de energietransitie vertragen. De
handtekeningen die in 2015 al gezet zijn voor de vehicle-to-grid laadpalen bleken in 2016 een
waardevolle bedrage te zijn voor de start van “we drive solar” . Tenslotte hebben Lopik, Utrecht en
Woerden op initiatief van iChoosr de een collectieve inkoopactie van zonnepanelen opgezet.
Tenslotte is het vermeldenswaard dat voor de energietransitie in de regio waar mogelijk de
smanewerking wordt aangegaan met andere overheden zoals de provincie , het Amersfoortse en het
waterschap (HDSR), het bedrijfsleven (via de Economic Board Utrecht) en met maatschappelijke
organisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Utrecht.
Circulaire economie
Gemeenten kunnen de circulaire economie op drie terreinen stimuleren: bij inzameling en verwerking
van huishoudelijk afval, door zelf zoveel mogelijk circulair in te kopen en door het bedrijfsleven te
stimuleren om productieketens te sluiten. In 2016 zijn op lokaal niveau vooral binnen de gemeente
Utrecht concrete stappen gezet: bij inkoop van bedrijfskleding, bij ontwikkeling van het
centrumgebied, bij afspraken met de “betonketen” en bij concrete bouwprojecten als de
knoopkazerne. Deze en andere kennis wordt zoveel mogelijk verspreid in de regio, bijvoorbeeld via
het rapport dat TNO heeft gemaakt over de circulaire potentie in de regio, en bijeenkomsten van de
EBU . Op 30 november tijdens het U10 beraad(t) zijn kennis en mogelijkheden gedeeld met de
aanwezige raadsleden. Zij formuleerden stevige ambities, waar de bestuurstafel in 2017 mee verder
kan

Partners en netwerken
“Er staat geen hek om de U10” was één van de afspraken en dit uitgangspunt stelt U10 in staat om
samen te werken met andere gemeenten. Er is een samenwerking met Ronde Venen, Lopik,
Oudewater, Montfoort, Wijk bij Duurstede en Utrechtse heuvelrug bij energietransitie en bij wonen.
Met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Nyenrode wordt samengewerkt op
bestuurskundig gebied, maar ook bij bijvoorbeeld energietransitie, sport in sociaal domein en
ontwikkeling van de koers. Via de Economic Board Utrecht wordt samengewerkt met bedrijven aan een
circulaire economie en afvalvrije kantoren.

Financiën 2016

Inkomsten 2016
Bunnik

17.595,60

De Bilt

50.605,20

Houten

58.353,60

IJsselstein

40.852,80

Nieuwegein

73.519,20

Stichtse Vecht

76.725,60

Utrecht

400.967,00

Vianen

23.551,20

Woerden

60.872,40

Zeist

74.000,40

Doorlopende

137.500

Reserveringen uit
2015
U10 Budget 2016

1.014.543

Uitgaven 2016
Salariskosten (6fte)

649.000

Doelverkennend onderzoek

124.729

Provadastand

98.085

Communicatie middelen (drukkosten, website

19.893

ed.)
Bijeenkomsten (zaalhuur, catering en presentjes

15.797

sprekers)
Externe inhuur

4505

Overig

695

Restant werkbudget 2016

101.839

Totaal

1.014.543

NB: De ‘doorlopende reservering’ uit 2015 had betrekking op de kosten voor de stand op de Provada,
de evaluatie van het BRU convenant bedrijventerreinen en het plan van aanpak circulaire economie.
Deze uitgaven zijn in 2016 daadwerkelijk verricht. Het restant werkbudget van 2016 gaat mee naar
2017, om eventuele tegenvallers in dat jaar op te kunnen vangen.
NB: de bijdragen van 9 gemeenten i.k.v. het separate convenant inzake mobiliteit (30 cent per
inwoner) is geheel aan salariskosten (2 fte) besteed.

