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Geachte heer Bannink,

De VNG heeft aan de gemeenten van de provincie Utrecht gevraagd om aan te geven 
welke onderwerpen zij van belang vinden om op te nemen in het Manifest Utrechtse 
Gemeenten. Dit ten behoeve van de voorbereiding op de verkiezingen van 
Provinciale Staten. 
Vanuit de gemeente Nieuwegein wil college en raad graag de volgende inbreng 
leveren voor dit Manifest:

1. Samen optrekken in het bepleiten van een solide financiële basis 
voor gemeentelijke begrotingen:
Gezien de onzekere financiële situatie vanaf 2026 en de toenemende kosten 
op diverse dossiers vanwege onze grote maatschappelijke opgaven, 
gecombineerd met een enorme inflatie is het in stand houden van de huidige 
voorzieningen in onze gemeente een belangrijk punt van aandacht. Het is in 
onze ogen essentieel dat de provincie met de gemeenten optrekken richting 
het Rijk om te bepleiten dat er een stabiele solide financiële basis is, ook na 
2025. 
Zolang het Rijk niet over de brug is gekomen met voldoende middelen 
vragen wij de provincie in hun rol als toezichthouder, zoals nu ook het geval 
is, coulance te tonen voor tekorten vanaf 2026.

2. Samen optrekken in het mogelijk maken van maatschappelijke 
opgaven: 
De maatschappelijke opgaven zijn groot: realisatie van de regionale energie 
strategie, voldoen aan de stikstofnormen, biodiversiteit, voldoende groen en 
recreatiemogelijkheden, en tegelijkertijd realisatie van veel extra woningen. 
We werken in onze regio samen om dit alles te realiseren onder het motto 
‘Gezond Stedelijk Leven’, zoals door u vastgesteld in Utrecht Nabij en door 
ons in het Integraal Ruimtelijk Perspectief. De komende jaren staan in het 
teken van het realiseren van deze ambities. 
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Daarnaast zullen we, door de toename van vluchtelingen de komende jaren 
een tour de force moeten uithalen om voldoende plekken voor opvang te 
realiseren. We hebben de provincie niet alleen nodig in haar rol als trekker 
van de PRT maar ook als partner om realisatie van deze opgave planologisch 
en financieel mogelijk te maken. 

3. De mobiliteit in de Utrechtse regio
In de huidige bestuursperiode is de provincie een goed partner gebleken 
waar het gaat om de mobiliteit in de regio en van de gemeente Nieuwegein 
in het bijzonder. Een goede ontsluiting van onze gemeente, zowel voor het 
openbaar vervoer als voor verkeer, is onontbeerlijk voor het welvaren van 
onze gemeente en dat vraagt nog meer aandacht. In het BO Mirt van 
afgelopen november hebben we een belangrijke stap gezet in het versnellen 
van de Merwedelijn en daarmee een impuls gegeven aan een voor 
Nieuwegein cruciale spaak in het zogenaamde ‘Wiel met spaken’; Daarmee is 
het volledige Wiel nog lang niet gerealiseerd. We vragen u om samen met 
ons op te blijven trekken in het verbeteren van de OV kwaliteit door verdere 
stappen te zetten in de realisatie van het ‘Wiel met spaken’. We denken dan 
met name aan een HOV verbinding tussen Leidsche Rijn en Westraven en 
tussen Westraven en Lunetten Koningsweg. Daar waar HOV geen 
mogelijkheid is, bijvoorbeeld in Nieuwegein Zuid, dringen wij er op aan dat u 
de buslijnen zodanig organiseert dat openbaar vervoer voor alle inwoners 
van Nieuwegein een alternatief is voor de auto. 

Voordat we deze toekomstplannen (lange termijn) kunnen realiseren vragen 
we op korte termijn van de Provincie extra inzet in de huidige prestatie. Op 
dit moment is het OV niet op het niveau van voor corona, waardoor steeds 
verder wordt afgeschaald. Dat betekent dat OV voor steeds meer mensen 
geen alternatief is, en dat terwijl we juist vooruit willen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts Frans Backhuijs
secretaris burgemeester
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