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(GroenLinks), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Intentiebesluit Algemene Besturen Veluwe en Vallei & Eem inzake Fusie 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Brief BZK over gemeentelijke herindelingen 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 8 maart 2010  
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Alsem. 
- De voorzitter deelt mede dat de commissie als nazending de statenbrief over de 

dossiers die worden beïnvloed door de kabinetscrisis heeft ontvangen. Dit is op de 
herziene agenda als bespreekpunt onder agendapunt 8 opgenomen. 

- De voorzitter memoreert dat de commissie op 19 maart jl. per mail een afschrift heeft 
ontvangen van de brief van GS aan het Ministerie van BZK over extra gelden 
fusieproces Vecht en Venen.  

 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- De voorzitter deelt mede dat bij agendapunt 8 ten onrechte de heer Binnekamp als 

portefeuillehouder staat vermeld; dit moet mevrouw Haak zijn.  
- De voorzitter deelt mede dat op de desks een memo ligt over de stand van zaken 

herziening verdeelmodel Provinciefonds. 
 Mevrouw Raven licht – onder verwijzing naar haar mededeling ter zake in de vorige 

vergadering – toe dat in IPO-verband een akkoord is gesloten over de verdeling van de 
korting van € 300 mln op het Provinciefonds voor het jaar 2011. Er is 
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overeenstemming bereikt over een korting van € 290 mln. In 2012 zal de taakstelling 
van de provincies incidenteel met € 10 mln worden verhoogd.  
Bij het opstellen van de Begroting is de provincie Utrecht uitgegaan van een korting 
van € 15,5 mln. Dit is voor Utrecht in 2011 € 19,9 mln geworden. De negatieve 
bijstelling zal worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2010.    
In IPO-verband is geen overeenstemming bereikt over een structureel voorstel voor de 
herziening van het verdeelmodel provinciefonds vanaf 2012. Dit wordt thans opgepakt 
door de staatssecretaris van BZK.  

 De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie betreurt dat in IPO-verband  
geen overeenstemming is bereikt over een nieuw verdeelmodel vanaf 2012. In de visie 
van de ChristenUnie is dit wederom een signaal van het ontbreken van de kracht bij 
het IPO. 

 De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks er behoefte aan heeft de inhoud van het 
voorliggende memo nader te bestuderen. GroenLinks behoudt zich derhalve het recht 
voor hierover desgewenst vragen te stellen.  

 Mevrouw Raven deelt de mening dat te betreuren valt dat het IPO er niet is 
uitgekomen. De Staatssecretaris heeft aangekondigd thans zelf met een verdeelmodel 
te zullen komen, waarbij het definitief vastgestelde rapport van de commissie 
Stuiveling niet meer als uitgangspunt zal worden gehanteerd.   

 
5. Rondvraag 
De heer Ruys pleit in het kader van het duurzaamheidbeleid voor het gebruik van karaffen 
met water in plaats van flessen water bij vergaderingen.    
De heer Robbertsen deelt mede, dat deze suggestie serieus zal worden overwogen. 
 
De heer Nugteren deelt mede dat de Staten ter zake van de huisvesting een brief van de OR en 
het rapport van Twijnstra Gudde hebben ontvangen. GroenLinks heeft een aantal vragen naar 
aanleiding van dit onderwerp. De vragen spitsen zich toe op de volgende drie punten. 

1. De feitelijke jaarlasten. In de vergadering van de commissie BEM d.d. 15 september 
2009 heeft gedeputeerde Binnekamp meegedeeld, dat GS erin zijn geslaagd de 
jaarlasten van de optie Fortis te reduceren tot € 5,4 miljoen per jaar. In het stuk van 6 
juli, dat de grondslag vormde voor de uiteindelijke besluitvorming, staat o.a. dat een 
verdere reductie van de jaarlast mogelijk moet zijn waardoor de maximale jaarlast 
uitkomt op € 5,4 miljoen. Er zijn vragen gesteld over de opbouw van de kosten in de 
komende jaren. Daarop is geen antwoord gegeven anders dan dat de grondslagen 
nogmaals werden verduidelijkt. Ook in de reactie op de vragen van de OR wordt niet 
in detail ingegaan op de feitelijke jaarlasten in de komende 40 jaar.  
Spreker begrijpt dat conform de afschrijvingssystematiek in de eerste jaren sprake zal 
zijn van een jaarlast van ca € 10 - 11 miljoen en dat de jaarlijkse last van € 5,4 miljoen 
pas wordt bereikt in 2030 om vervolgens in 2050 op 0 uit te komen.  
GroenLinks staat op het standpunt dat GS, indien vorenstaande uitleg correct is, dit 
ook als zodanig duidelijk moeten communiceren.  

2. In het rapport van Twijnstra Gudde wordt gesteld, dat er geen rekening is gehouden 
met een vervangingsinvestering van zaken die in minder dan 40 jaar worden 
afgeschreven. Het gaat o.a. om het inbouwpakket dat na 20 jaar is afgeschreven. De 
vervanging van deze zaken kost enkele miljoenen per jaar. Op grond van het 
vorenstaande staat GroenLinks op het standpunt, dat de berekeningswijze nooit 
gemaximaliseerd had kunnen worden op € 5,4 miljoen per jaar. De vraag is waarom 
GS dit niet verduidelijken aan de hand van een staatje.  

3. In het rapport van Twijnstra Gudde zijn de cijfers weggelakt; daarvan kan 
vertrouwelijk kennis worden genomen. Een aantal weggelakte cijfers betreft echter 
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informatie dat allang in GS-stukken heeft gestaan. De vraag is waarom stukken en 
cijfers vertrouwelijk worden behandeld, terwijl daartoe geen aanleiding is.  

De heer Ruys deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van GroenLinks over 
de jaarlasten. Het CDA is benieuwd naar de wijze waarop nieuwe fondsvorming wordt 
gerealiseerd om de egalisatie als gevolg van de lineaire afschrijvingen te regelen.  
 
De heer Binnekamp wijst erop dat  in alle stukken staat dat uitgegaan wordt van 
gemiddelde jaarlasten van € 5,4 miljoen. Dat uitgangspunt is genoegzaam bekend, 
ongeacht het feit dat om welke reden dan ook in het besluit wordt gesproken van 
maximale jaarlasten.   
Spreker bevestigt dat de lasten aan het begin hoger zijn dan aan het eind. Hij verwijst in 
dit kader naar het Statenvoorstel, waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd. De 
uitgangspunten zijn o.a. dat lineair wordt afgeschreven, gekeken zal worden naar een 
gemiddelde jaarlast berekening over een periode van 40 jaar, gekeken zal worden naar een 
voorziening voor groot onderhoud en dat daarin niet alle investeringen zijn begrepen. 
Als gevolg van het feit dat de besluitvorming over de huisvesting steeds is uitgesteld, is de 
afgelopen jaren weinig uitgegeven aan onderhoud. De daardoor opgebouwde reserve in 
het kader van de voorziening groot onderhoud is meegenomen in de dekkingsmiddelen 
voor de nieuwe huisvesting.   
Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt spreker dat van belang is dat de 
voorzieningen en de dekkingsmiddelen er zijn. In de begroting is dat kader ook al als 
zodanig meegenomen. Een en ander gebeurt conform de rekenmethode die de provincie 
hanteert.   
De heer Nugteren merkt op dat het uitgangspunt van de lineaire afschrijving op 
verschillende manieren kan uitpakken nl. in een horizontale- dan wel een steile lijn. Indien 
het laatste het geval is, dienen GS dit in de visie van GroenLinks duidelijk uit te spreken.  
De heer Binnekamp bevestigt dat de eerste jaren meer wordt uitgegeven dan € 5,4 
miljoen. De laatste jaren zal dit beduidend minder zijn (€ 1,1 miljoen), waarmee 
gemiddeld wordt uitgekomen op € 5,4 miljoen per jaar.  
 
De heer Ruys is van mening dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de 
begrotingstechnische discussie en de projectbegrotingstechnische discussie. Beide 
discussies zijn relevant. GroenLinks informeert naar de dominantie voor de begroting. De 
vraag is op welke wijze technisch wordt omgegaan met die gemiddelde jaarlasten. Het 
CDA pleit ervoor ieder jaar € 5,4 miljoen ten laste van de begroting in een fonds stoppen. 
Dat fonds zal in het begin negatief en aan het eind positief zijn, waarmee een en ander per 
saldo wordt waargemaakt. Indien in de begroting in het eerste jaar ruim € 10 miljoen 
wordt uitgegeven, zou dat kunnen betekenen dat € 5 miljoen moet worden bezuinigd. Dat 
is niet de bedoeling. Wellicht verdient het aanbeveling dat een keer goed schriftelijk te 
verduidelijken.   
 
Mevrouw Smit merkt op, dat sprake is van een gemiddelde jaarlast van € 5,4 miljoen. In 
het begin is de jaarlast hoger; dat wordt afgevlakt door de vorming van een reserve. Er zal 
derhalve in 2012 nooit sprake zijn van een jaarlast van € 11 miljoen, omdat deze door de 
reserve wordt afgevlakt.  
De heer Nugteren hecht aan de precieze cijfers. In de visie van GroenLinks moeten de 
feitelijke jaarlijkse lasten in de begroting te geven zijn.   
 
Mevrouw Raven licht toe dat er een voorziening komt, waarin inmiddels € 53,6 miljoen 
kan worden gestort als gevolg van de beschikbaar gekomen middelen uit o.a. NOVA. Op 
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grond hiervan en o.a. de vrijval van rente en afschrijving, toevoeging aan reserves behoeft 
in de begroting 2012 geen € 10 miljoen te worden opgenomen.  
Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt spreekster dat jaarlijks een post van € 5,4 
miljoen in de begroting zal worden opgenomen voor de huisvesting.  
De heer Ruys voegt hieraan toe dat voorts bij de Kapitaaldienst een bedrag komt te staan, 
dat het probleem van de afvlakking oplost.   
De heer Nugteren is van mening dat, indien GS een en ander eerder op deze wijze hadden 
toegelicht, veel verwarring en onrust van de afgelopen maanden was weggenomen.  
 
De heer Binnekamp merkt met betrekking tot de vervangingsinvestering op dat de huidige 
methodiek blijft gehandhaafd. Dat betekent dat uitgangspunt is, dat voor de voorziening 
groot- en klein onderhoud jaarlijks ca € 1 miljoen wordt gereserveerd. Conform het 
huidige beleid zullen GS in geval van onverwachte grote vervangingen een nieuw 
investeringsplan aan de Staten voorleggen. 
Zolang het project nog niet is aanbesteed, hechten GS aan de vertrouwelijkheid.  
 
De heer Nugteren staat op het standpunt dat de Staten recht hebben op informatie, waarbij 
spreker onderschrijft dat vertrouwelijkheid soms noodzakelijk is. Welke informatie echter 
al dan niet vertrouwelijk dient te worden verstrekt, vereist in de visie van GroenLinks een 
secure benadering. Het feit dat in het rapport van Twijnstra en Gudde cijfers zijn 
weggelakt, die allang in GS-stukken hebben gestaan, wekt niet het vertrouwen dat 
hiernaar serieus wordt gekeken.    
Spreker benadrukt nogmaals, dat in het  rapport van Twijnstra Gudde staat dat geen 
vervangingsinvestering is opgenomen na de afschrijvingsperiode. Het betreft o.a. 
vervanging van het inbouwpakket. In het kader van de vervanging gaat het om een bedrag 
van enkele miljoenen. Dat geld moet worden gereserveerd. GroenLinks stelt vast dat dit 
niet in de berekeningsgrondslag is meegenomen. De vraag is derhalve aan welke orde van 
grootte in deze moet worden gedacht en hoe dat financieel wordt verwerkt.    
De heer Binnekamp benadrukt nogmaals – onder verwijzing naar het statenvoorstel 
waarin de uitgangspunten staan geformuleerd – dat ter zake van de vervangingsinvestering 
niet wordt afgeweken van de gebruikelijke methodiek.   
 
Nadat hij heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter
de discussie over dit onderwerp af.  
 

6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 12 april 
2010). 
 
De heer Van Kranenburg memoreert dat op 28 juni a.s. in de Staten een finale discussie 
plaatsvindt over de kerntaken. Dit betekent dat dit onderwerp geagendeerd dient te worden 
voor de commissievergadering van 14 juni 2010.  
De voorzitter licht toe dat de discussie over dit onderwerp, conform het vastgestelde proces,  
rechtstreeks in de Staten plaatsvindt.  
 
De heer De Vries deelt mede dat het punt VRU (toezeggingen) in de vorige vergadering is 
afgedaan en derhalve kan worden afgevoerd.   
 
7. Statenbrief Rapportage financiën programma Huisvesting 
De voorzitter deelt mede dat de statenbrief ter kennisneming is aangeboden, maar besloten is 
deze toch op de bespreekagenda te zetten zodat een reactie vanuit de commissie mogelijk is.  
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De heer Pollmann deelt mede, dat de voorliggende rapportage een helder overzicht biedt. De 
PvdA maakt van deze gelegenheid gebruik te informeren naar de stand van zaken met 
betrekking tot de second opninion van het inbouwpakket en de samenvoeging van de twee 
PvE’s tot één PvE.  
 
De heer De Vries deelt mede, dat de financiën in de voorliggende rapportage voldoende 
inzichtelijk worden gemaakt. 
Spreker rapporteert dat er in het fractievoorzitterconvent voor is gepleit de Staten via een 
informatiebijeenkomst in aanwezigheid van de architect te informeren over het kader van het 
pakket, dat ten aanzien van de politieke ruimten wordt voorgestaan met daarbij de 
alternatieven. Indien tijdens de informatiebijeenkomst blijkt dat met dit kader kan worden 
ingestemd, kan dat vervolgens worden bekrachtigd in de commissie BEM. Het lijkt het 
fractievoorzitterconvent gewenst dat het Presidium teruggekoppeld krijgt of zij op de juiste 
lijn zit en dit ook als zodanig wordt teruggekoppeld naar de ambtelijke organisatie. 
Spreker informeert op welke termijn het document met betrekking tot de politieke ruimten 
tegemoet kan worden gezien.  
 
De heer Duquesnoy vestigt de aandacht op tabel 3, met name op Bloeyendael II. 
Geïnformeerd wordt of de huurkosten en de huuropbrengsten elkaar opheffen.  
 
Mevrouw Smit spreekt haar waardering uit voor het duidelijke inzicht. Zij informeert of de 
incentive al is verrekend in de exploitatiekosten ingebruikname. Voorts informeert zij naar de 
kosten die worden uitgespaard nu een deel van het ambtelijk apparaat is verplaatst naar 
Bloeyendael I. 
 
De heer Binnekamp heeft begrepen dat voor de Staten een informatiebijeenkomst wordt 
georganiseerd met de architect om de (on)mogelijkheden met betrekking tot de politieke 
ruimten te bespreken. 
De second opinion met betrekking tot het inbouwpakket kan tegemoet worden gezien, zodra 
het PvE ten aanzien van de politieke- en ambtelijke ruimten is vastgesteld. Conform het 
tijdpad moet het PvE eind april gereed zijn. Hieraan wordt hard gewerkt.  
De voorzitter voegt hieraan toe dat het onderwerp herijking programma van eisen huisvesting 
op de Termijnagenda als bespreekpunt staat opgenomen voor 17 mei a.s.  
De heer Binnekamp licht toe dat de herijking met name te maken heeft met de uitgangspunten 
over o.a. flexwerken, ontmoeten.   
Met betrekking tot Bloeyendael II licht spreker toe dat de huurkosten worden terugverdiend, 
omdat de provincie dit pand vanaf het begin doorverhuurt aan Fortis/ASR. Dit betreft 
derhalve een budgettair neutrale post.  
De incentive is in het overzicht verwerkt. De provincie is ook al bezig deze te incasseren.  
Met het feit dat niet behoeft te worden opgeknapt, wordt naar schatting ca €2 - 2,5 miljoen 
bespaard. Dat is meegenomen in de reserve groot onderhoud, dat in de dekkingsmiddelen is 
opgenomen.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie over dit onderwerp af. 
 
8. Statenbrief Overzicht van dossiers die door de ontstane kabinetscrisis in hun 
voortgang, uitvoering dan wel voorbereiding worden geraakt 
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De voorzitter stelt vast dat gedeputeerde Haak niet aanwezig is. Op zijn voorstel wordt 
besloten dit agendapunt wel te behandelen en eventuele vragen terug te koppelen naar 
gedeputeerde Haak met verzoek om schriftelijke beantwoording.   
De heer De Vries spreekt zijn erkentelijkheid uit voor het voorliggende overzicht. Spreker 
maakt van deze gelegenheid gebruik de aandacht te vestigen op het memo over Vecht & 
Venen, waarin een kort verslag is verstrekt over het debat in de Tweede Kamer. Het meest 
essentiële is daarin echter weggelaten nl. de kritiek op de provincie van een aantal fracties in 
de Tweede Kamer naar aanleiding van de brief van de provincie over het proces. Spreker is 
van mening dat hiermee duidelijk de onderlinge verhouding tussen de Tweede Kamer en 
provincies wordt aangegeven als het gaat om herindelingen. D66 staat op het standpunt dat op 
deze wijze bestuurlijk niet met elkaar om zou moeten worden gegaan.  
In de tweede plaats merkt spreker op dat blijkbaar twee brieven van de provincie richting de 
Tweede Kamer zijn gegaan; één  met de ‘gewraakte’ passage over het proces en welke rol de 
provincie en de Tweede Kamer daarin zouden moeten spelen en één zonder deze passage. 
Naast het feit dat dit tot de nodige verwarring in de Tweede Kamer heeft geleid, is hierdoor in 
eerste instantie geen eensluidend signaal vanuit de provincie afgegeven. D66 betreurt deze 
gang van zaken.   
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn sluit hij de 
behandeling van dit onderwerp af.  
 
9. Statenbrief Startnotitie voor de uitvoeringsagenda Utrecht 2040 
De heer Duquesnoy plaatst namens de SP de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 3, Belangrijke uitwerkingsvragen per thema: Ruimte. De SP mist hierbij de 
Structuurvisie.   
Blz. 4, Sociale leefomgeving m.n. inzake actief burgerschap. De SP staat op het standpunt dat 
nagenoeg alle gemeenten in de provincie al met burgerschap bezig zijn geweest. De SP pleit 
er derhalve voor hierin vooralsnog niet te veel energie te steken en in eerste instantie te 
luisteren naar de wijze waarop gemeenten verder vorm denken te geven aan actief 
burgerschap in een veranderde bestuurlijke en democratische omgeving.   
Blz. 4, Sociale leefomgeving m.n. inzake lager opgeleiden. Met betrekking tot de vraag welke 
specifieke acties in de onderwijskolom nodig zijn, vraagt de SP zich af wat de provincie aan 
onderwijs gaat doen voor de lager opgeleiden. 
Met betrekking tot het boekje ‘Utrecht 2040 Samen zorgen voor een duurzame aantrekkelijke 
regio’ vestigt spreker de aandacht op blz. 19, waarin als optie het stimuleren van 
energielandbouw bv door C02 reductieachtige absorptie en energieproductie wordt genoemd. 
Geïnformeerd wordt hoe wordt gedacht over het feit dat hiermee voedselproductie wordt 
verstoten. 
Op blz. 21 wordt gesproken over de opties om meer concepten voor functiemenging van 
wonen, werken, leren en zorg te ontwikkelen door o.m. het creëren van groene 
ontmoetingsplekken. In de visie van de SP moet dit niet te ver weg worden ontwikkeld van 
plekken waar mensen wonen. Bij het creëren van groene ontmoetingsplekken denkt de SP aan 
parken. Die maken echter veelal deel uit van de gemeente. De vraag is derhalve of de 
provincie daarin veel energie moet steken.  
 
Mevrouw Fokker memoreert dat in 2008 de eerste conferentie heeft plaatsgevonden. Op dat 
moment is ook voor het uitgangspunt van de drie P’s gekozen. Deze zijn voor de PvdA altijd 
belangrijk geweest. De PvdA vindt de drie P’s echter wat onevenwichtig terug in de 
startnotitie.  
In 2008 zijn rode kaarten uitgedeeld. In het eerste boekje van de Staat van Utrecht had het 
thema Biodiversiteit de belangrijkste rode kaart. Op dat moment is uitgesproken dat hieraan 
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echt iets moest gebeuren. Op grond hiervan is de PvdA enigszins teleurgesteld over hetgeen 
daarover in de startnotitie staat genoemd.  De gedeputeerde zegt toe, alsnog aandacht hieraan 
te geven. 
In de Staat van Utrecht, het onderliggende rapport van het boekje, staat dat ruimte vooral 
nodig is voor wonen en natuur. Dat vraagt transitie van landbouwgrond. Op termijn zou 11% 
nodig zijn om die ruimtelijke behoefte te vervullen. Daarover wordt in de voorliggende notitie 
weinig gezegd. Er wordt weliswaar aangegeven dat aan de slag zal worden gegaan met 
transitie maar de PvdA had daarbij een doelstelling willen zien, gekoppeld aan de 
waarnemingen uit de Staat van Utrecht. 
Ter zake van Ruimte wordt aangegeven, dat dit is afgekaart in de Staat van Utrecht. Voor de 
PvdA is dit echter nog geen uitgemaakte zaak. Zij staat op het standpunt dat opengehouden 
dient te worden dat wellicht toch nog andere locaties nodig zullen zijn.  
De PvdA is van mening dat het actief burgerschap wel dient te worden begrensd in de zin dat 
het niet tot cliëntelisme mag leiden. De provincie beschikt reeds over een aantal instrumenten 
dat  het actieve burgerschap kan vormgeven w.o. het burgerinitiatief.   
Aangegeven wordt dat participatietrajecten na verloop van tijd vastlopen. De vraag is wat 
hiervan de oorzaken zijn.  
Bij Economie wordt in de eerste bullit de vraag gesteld of een sterkere relatie met Food 
Valley kan worden gelegd. Voor de PvdA is dat een nieuw uitgangspunt. De voorkeur van de 
PvdA gaat ernaar uit te kiezen voor het leggen van een sterkere relatie met de universiteit van 
de Randstad en daarbij vooral te oriënteren op life science.    
Er zijn nog niet veel Icoonprojecten. De PvdA hoopt dat hieraan nog vele projecten zullen 
worden toegevoegd.  
Met betrekking tot het thema Identiteit en Vitaal Platteland geeft de PvdA de suggestie mee 
dit thema te verbreden met het leggen van een relatie naar de stad en daarbij dan ook een 
terzake deskundige te betrekken.  
 
De heer Nugteren spreekt zijn waardering uit voor de inhoud van het voorliggende stuk dat hij 
een goede en stimulerende basis acht om mee verder te gaan.  
GroenLinks is van mening dat het element Natuurbehoud/Natuurversterking teveel is 
gekoppeld aan het begrip Vitaal Platteland. GroenLinks pleit ervoor hierbij behoud en 
versterking van EHS, Biodiversiteit centraler aan de orde te laten komen.   
Met betrekking tot de Food Valley staat GroenLinks op het standpunt dat de 
ontwikkelingsgang meer in de gezondheidszorg zit. Ca 20% van de beroepsbevolking in de 
regio is werkzaam op het gebied van gezondheidszorg. Daarbij is van belang dat de 
gezondheidssector zich ook internationaal enorm aan het profileren is.   
 
De heer Bisschop sluit zich aan bij de waarderende woorden. Het is goed dat dit onderwerp is 
geagendeerd. Op grond van de inhoud van het rapport over de bestuurskrachtmeting is het ook 
een logische stap. De SGP ziet dit als een mogelijkheid om de strategische visie wat meer te 
compartimenteren en in de tijd uit te zetten.   
Problematisch is dat dit onderwerp ook sterk interfereert met de kerntakendiscussie en met de 
bezuinigingslijn zoals die thans loopt. De SGP ziet nog niet van alle voorstellen en suggesties, 
die nader zouden moeten worden uitgewerkt in het kader van deze uitvoeringsagenda, het 
strategische belang. De SGP stemt derhalve in met het verder uitwerken van dit thema onder 
het nadrukkelijke voorbehoud dat dit een eerste verkenning betreft, dat daarin straks in ieder 
geval de resultaten van de kerntakendiscussie worden verdisconteerd en de Staten medio dit 
jaar een eerste inhoudelijke discussie voeren over de vraag of deze dan wel andere punten 
moeten worden meegenomen in het kader van de strategieontwikkeling. De SGP acht het te 
prematuur zich thans volledig te committeren aan het voorliggende stuk. Deze exercitie moet 
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wel voortgang vinden en al werkende zal tot heldere keuzes moeten worden gekomen. In de 
visie van de SGP kan dat in wisselwerking met andere trajecten heel goed vorm krijgen. 
De heer Barneveld Binkhuyzen sluit zich aan bij de waarderende woorden en het betoog van 
de SGP. Het stuk bevat een globale samenvatting van al bekende stukken. De VVD is evenals 
de SGP benieuwd hoe een en ander vorm zal krijgen en met name hoe de afzonderlijke leden 
binnen GS vorm zullen geven aan de verschillende onderwerpen.  
De PvdA gaf aan de doelstellingen met betrekking tot Planet te missen. De VVD voegt 
daaraan toe dat daaraan in dat geval direct doelstellingen met betrekking Profit zouden 
moeten worden toegevoegd. Zonder Profit- zijn geen Planetdoelstellingen mogelijk.  
Met GroenLinks is de VVD het eens dat de focus moet worden gericht op de zorgeconomie, 
omdat 25% van de beroepsbevolking van de provincie Utrecht hierin werkzaam is. 
De VVD wacht de verdere ontwikkelingen vooralsnog af, mede met het oog op de discussies 
die nog zullen plaatsvinden over de kerntaken en de bezuinigingen.  
 
De heer Buiting sluit zich aan bij de waarderende woorden. People, Planet, Profit betreft 
feitelijk een trias uit het bedrijfsleven. De vraag is of Profit als zodanig wel typisch iets is 
voor de provincie. Onlangs vernam spreker een andere trias nl. Mens, Milileu en 
Maatschappelijke Prestatie. Die trias is in dit kader wellicht beter van toepassing.   
Het is spreker bekend dat het uit bestaande stukken komt, maar het CDA was toch enigszins 
teleurgesteld over de missie en doelen. De doelen zijn erg open geformuleerd. Van de 
commissie Bestuurskrachtmeting is vernomen, dat de gedachte van een lange termijnvisie 
goed kan passen om een nadere samenspraak te creëren met andere partijen in en buiten de 
provincie. Daarbij acht het CDA wat concreter geformuleerde doelen en een aansluiting bij de 
Staat van Utrecht van belang. Wellicht kunnen daarin ook wat horizonnen worden geplaatst in 
de zin van wat de toekomstvisie 2040 nu betekent voor 2020 of 2030.  
In de missie staat dat de provincie ervoor moet waken dat de ambities een negatief effect 
sorteren op andere delen van het land en de wereld. De vraag is of het niet gewenst is een 
verkenning te doen naar wat er in Nederland zelf gebeurt. Zichtbaar is dat in sommige regio’s 
sprake is van ontvolking terwijl bv in de regio Utrecht nog steeds sprake is van enorme druk. 
Die druk kan voor de Utrechtse economie positief zijn, terwijl de ontvolking in die andere 
regio een groot drama kan betekenen. Wellicht is het goed te verkennen hoe door 
samenwerking met andere regio’s de druk hier enigszins kan afnemen en de ontvolking in 
regio’s elders wat minder zwaar kan doorzetten. Dat heeft ook grote betekenis voor o.a. 
mobiliteit.  
Het CDA sluit zich aan bij het pleidooi de zorgeconomie hierbij te betrekken. De 
zorgeconomie is hier niet alleen van belang in kwantitatieve- maar ook in kwalitatieve zin. Op 
het gebied van die zorg is zowel nationaal als internationaal veel ontwikkeling.  
Bij de Sociale Leefomgeving mist het CDA de integraliteit. Het gaat het CDA er niet zozeer 
om dat de provincie die taken allemaal zelf op zich moet nemen, maar daarin wellicht wel een 
regiefunctie kan vervullen.   
Ingegeven door milieuoverwegingen maar ook door herijkingen van de economie is 
internationaal zichtbaar dat in de komende jaren niet alleen wordt gedacht in grote, 
ingewikkelde, transportstromen maar dat tevens een herbezinning plaatsvindt over de 
mogelijkheden in de nabijheid. Nabijheid is wat het CDA betreft een interessant 
ijkingprincipe, dat kan worden toegepast om na te gaan welke activiteiten op allerlei gebied  
wenselijk zijn in en wijk, een dorp, een stad of in samenhang tussen stad en platteland. Het 
nabijheidprincipe kan ook richtinggevend zijn voor RO- en infravraagstukken. 
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie het voorliggende stuk aanmerkt als 
een volgende stap in een moedig proces, vanwege het feit dat de provincie 30 jaar vooruit 
durft te kijken. De ChristenUnie acht van belang dat de provincie op de lange termijn een 
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duurzame overheid tracht te zijn. Duurzaam nadrukkelijk in samenhang met de omgeving. 
Die interactie tussen openbaar bestuur, bedrijfsleven, gezondheidszorg moet goed op gang 
komen. Gezien haar schaal en positie binnen bestuurlijk Nederland is de provincie daarvoor 
het uitgelezen platform.  
De voorliggende notitie is nog niet gedetailleerd, hetgeen ook nog niet de bedoeling is. Het 
tijdpad is helder.  
De ChristenUnie sluit zich aan bij de opmerking van GroenLinks over de EHS en pleit ervoor 
de EHS expliciet te noemen op grond van de ambities die op dit punt zijn geformuleerd.  
Aansprekend vindt de ChristenUnie het met naam en toenaam noemen van de verschillende 
actoren i.c. de gedeputeerden die vanuit hun eigen vakgebied daarmee aan de gang zullen 
gaan. Dat is een essentiële stap indien wordt gedacht aan integraliteit van beleidsvorming op 
de lange termijn. Behalve dat iets moois wordt gemaakt van de provincie wordt daarmee 
bestuurlijk politiek hard gewerkt aan een nieuwe cultuur.  
 
De heer Snyders sluit zich aan bij de opmerking over de Structuurvisie. Voorts acht Mooi 
Utrecht de communicatie over de aanpak richting direct belanghebbenden van belang. Spreker 
pleit ervoor dit element mee te nemen bij de nadere invulling van de thans nog globale doelen.  
 
De heer De Jong memoreert dat sprake is van een open proces, waarbij de inbreng van de 
Staten graag wordt benut. In dat opzicht waardeert spreker de thans naar vorengebrachte 
suggesties. De Staten zullen uiteraard betrokken blijven bij het proces. 
De verhouding met de kerntaken staat weliswaar in het voorliggende stuk verwoord, maar kan 
niet genoeg worden benadrukt. De Strategie Utrecht 2040 gaat met name over grondgebied en 
samenleving van de provincie, waarbij nog niet precies wordt aangegeven wat daarbinnen de 
taak is van de provincie of andere betrokken partners in het gebied. Het resultaat van de 
kerntakendiscussie heeft daarop nog invloed. Zo is het procesmatig opgezet. Er zal voor 
worden zorg gedragen, dat de uitkomst van de kerntakendiscussie weer voedend kan zijn voor 
de projecten en thema’s waar de provincie met name zelf aan zet is. Tegelijkertijd heeft de 
provincie ook een taak om in signalerende zin zaken op het gebied van samenleving en 
grondgebied aan te kaarten. Dat wil niet zeggen dat de provincie zaken zelf ter hand neemt; 
zij heeft echter het overzicht en het inzicht, kan de verbanden leggen en kan samen met haar 
partners knelpunten identificeren, agendapunten aanreiken en doelen neerzetten.   
De structuurvisie is van groot belang. De uitkomsten van de ruimtelijke discussies zal daarin  
zijn neerslag vinden. De voordocumenten, die in dat kader van belang zijn, worden in het 
voorliggende stuk vermeld. 
In het kader van de Strategie Utrecht 2040 wordt nog een aantal zaken uitgewerkt. Er zal in 
verschillende platforms worden gesproken over o.a. ruimte voor economie, energie en natuur. 
Dat heeft ook gevolgen voor discussies in het kader van de Structuurvisie. Dat gaat elkaar 
derhalve wederzijds beïnvloeden. Spreker acht het een goede aanvulling in het vervolg 
nadrukkelijk te benoemen hoe die interactie tussen structuurvisie en dit proces er verder 
uitziet.  
In signalerende zin is sprake van een vraagstuk ter zake van o.a. participatie, lageropgeleiden, 
onderwijs. Er wordt veel gesproken over Kenniseconomie, hoogopgeleiden en de kansen op 
dat gebied. Een van de rode kaarten uit de Staat van Utrecht was echter, dat er een 
aansluitingsvraagstuk ligt. Dat is de reden dat wordt voorgesteld daarover een bijeenkomst te 
beleggen om te bezien of samen met het onderwijsveld kan worden geïdentificeerd wat 
daaraan zou kunnen worden gedaan. Het is vervolgens de taak van het onderwijsveld daaraan 
uitvoering te geven. Ter illustratie vestigt spreker op de bijeenkomst over “Wel Thuis”. 
Sommige domeinen zijn zeer aangelegen aan de provincie o.a. het ruimtelijk fysieke domein. 
Deze zullen dan ook veel sterker op het bordje van de provincie komen te liggen dan andere 
zaken.  
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Met betrekking tot het stimuleren van duurzame energie in de agrarische sector en hoe zich 
dat verhoudt tot voedselproductie merkt spreker op dat de provincie zich bewust is van de 
dilemma’s op het vlak van biomassaproductie in relatie tot voedselproductie. Het is niet de 
bedoeling dat voedselproductie verdwijnt als gevolg van duurzame energieproductie. Soms 
kunnen zaken echter samengaan. Een voorbeeld daarvan is de rieteconomie. In marginale 
delen van het Veenweidegebied heeft de landbouw weinig agrarische productiewaarde meer, 
maar riet kan daar goed groeien. Riet is één van de snelst groeiende gewassen ter wereld, is 
bijzonder geschikt voor biomassa en kan een positieve rol spelen bij waterbeheer. Indien een 
en ander met elkaar kan worden gecombineerd, kan sprake zijn van een duurzame oplossing 
op het gebied van energie/water en een extra inkomstenbron (Profit) voor de landbouw.   
De drie P’s zijn het uitgangspunt. Getracht is zo duidelijk mogelijk in de missie te formuleren, 
dat het van belang is in alle gevallen het evenwicht te bewaren. Dit is ook geformuleerd in 
termen van voorkomen van afwenteling naar andere gebieden en generaties. Dat staat nog 
steeds hoog in het vaandel. De Staat van Utrecht wordt tweejaarlijks uitgebracht. Daarmee 
wordt derhalve iedere twee jaar de staat van de duurzaamheid in de provincie Utrecht 
gemonitord op de drie P’s. Op basis daarvan wordt bekeken waar zich rode kaarten voordoen, 
waar de provincie nog onder haar doelen zit en daarop zal vervolgens extra energie moeten 
worden ingezet. 
Onderschreven wordt dat biodiversiteit een belangrijke rode kaart was. Met dat onderwerp 
moet de provincie zeker verder. Hetzelfde geldt voor Ruimte voor Natuur, EHS en dat gebeurt 
ook nu al in de vorm van het verminderen van nutriënten, het tegengaan van verdroging in 
natuurgebieden en het voltooien van de EHS.   
De vraag of met de NV Utrecht de benodigde ruimte voor o.a. wonen en natuur voldoende 
aan bod is gekomen, zal in het kader van de discussie over de Structuurvisie nadrukkelijk 
moeten worden gevoerd. Overigens sluit spreker persoonlijk niet uit dat de woonbehoefte, die 
in het kader van de NV Utrecht is vastgesteld, op grond van de economische crisis naar 
beneden moet worden bijgesteld.   
Spreker onderschrijft dat bij participatie moet worden gewaakt voor cliëntelisme. Spreker acht 
het een goede suggestie bij de nadere uitwerking ook te kijken naar de oorzaken van het 
vastlopen van zaken.  
Door meerderen is aandacht gevraagd voor de zorgeconomie (life sciences). Dat gebeurt ook.  
De drie feitelijke speerpunten in de economie zijn life sciences, duurzaamheid en serious 
gaming. Met betrekking tot Food Valley is slechts de vraag of het niet goed zou zijn eens te 
kijken naar de relatie met Food Vallely. Food Valley, dat gedeeltelijk op Utrecht- en 
gedeeltelijk op Gelders grondgebied ligt, wordt stevig op de kaart gezet. Er vinden daar 
belangrijke ontwikkelingen plaats. Food Valley zou wel eens een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan een aantal vraagstukken dat wereldwijd speelt.   
Ook naar de profit sector wordt gekeken. Zonder profit geen planet, maar zonder planet ook 
geen profit. Het is van belang dat de balans tussen de drie P’s niet ontspoort. Als alleen naar 
het economisch gewin wordt gekeken, zullen de natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput. 
Dat voltrekt zich thans wereldwijd. Er moet echter niet alleen worden gekeken naar wat hier 
en nu kan worden gedaan aan de klimaatdoelstellingen. Indien De economie zal blijvend 
gestimuleerd moeten worden om zaken te kunnen blijven betalen. Door juist goed naar de 
typen economie te kijken, wordt verwacht dat een type economische groei kan worden bereikt 
dat veel minder negatief wordt afgewenteld op andere gebieden en generaties. 
Aan het verkrijgen van icoonprojecten wordt veel aandacht besteed. Overwogen wordt ook na 
te gaan of lopende projecten van dat label kunnen worden voorzien.  
Vitaal Platteland is een element, maar er zal zeker ook worden gekeken naar de biodiversiteit 
en de relatie tussen stad en platteland.   
De suggesties om de opgave van de Staat van Utrecht erbij te betrekken wordt meegenomen. 
Dat is in feite een van de belangrijke doelstellingen om het aantal rode kaarten te 
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verminderen. Iedere twee jaar zou via de monitoring moeten worden gemeten of daarin wordt 
geslaagd.  
De suggestie om te kijken naar de relatie tussen druk en krimp is interessant. Nabijheid is 
echter ook een belangrijk principe. Indien in Nederland wordt voorgestaan de 
overdrukproblemen op te lossen in de krimpgebieden kan over het algemeen niet meer 
worden gesproken over nabijheid. Het is echter een interessant vraagstuk, dat in de visie van 
spreker zeker aan de orde moet komen in het kader van de Structuurvisie.  
 
De heer Buiting is van mening dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen life 
sciences en zorgeconomie, alhoewel hij onderschrijft dat wel sprake is van enige overlap. Life 
sciences spitst zich  met name toe op wetenschappelijk onderzoek en wat op dat gebied 
allemaal speelt. Bij zorgeconomie gaat het met name om de wijze waarop de zorg wordt 
geleverd en wat er op dat gebied allemaal speelt. Spreker pleit ervoor het vorenstaande bij de  
life sciences te betrekken. 
 
Mevrouw Fokker is enigszins gerustgesteld over de toelichting met betrekking tot de intenties 
op het gebied van de biodiversiteit. Dit zou zich dan echter ook moeten uiten in concrete 
icoonprojecten. Ook op broeikaseffect is een rode kaart gegeven. Broeikaseffect komt voor 
een groot deel van de landbouw. Dat daar echt iets moet gebeuren, zou wat de PvdA betreft 
uit de iconen moeten blijken. 
Met betrekking tot Food Valley dan wel life sciences merkt spreekster op dat het in de visie 
van de PvdA juist de kunst is, dat de provincie zich focust en niet op allerlei paarden gaat 
wedden. Zij pleit voor inzet op de life sciences. In een verdeelde inzet van energie schuilt het 
gevaar dat nergens tot optimale resultaten wordt gekomen.   
 
De heer De Jong neemt de suggestie met betrekking tot de icoonprojecten mee.   
Het is altijd de bedoeling geweest om life sciences in de volledige kolom te bezien en niet 
alleen te focussen op het topniveau van wetenschappelijk onderzoek. Als het gaat om de vraag 
wat nu de motor voor de economie in deze regio is, wordt aan dit onderwerp gedacht.   
Er moet voor worden gewaakt dat teveel alleen wordt gekeken naar wat zich afspeelt in een 
straal van ca 15 km van het provinciehuis. Iets verder kunnen ook hele interessante zaken 
plaatsvinden, die veelbelovend en innovatief zijn en daarmee een belangrijke bijdrage zouden 
kunnen leveren aan de drie P’s. Food Valley is daar in de visie van spreker een belangrijk 
voorbeeld van. Op grond hiervan staat in het voorliggende stuk, dat serieus moet worden 
onderzocht of Food Valley niet ook kansrijk is. Spreker acht dit geen versplintering van 
energie.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Fokker merkt spreker op dat 
wat hem betreft niet alles dat de Visitatiecommissie heeft aangereikt even overtuigend is .  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie over dit onderwerp af.  
 
TER KENNISNEMING 
 
10. Statenbrief MTO 
 
11. Statenbrief Businessplan exploitatie Paushuize 
De heer Nugteren merkt op dat volgens GroenLinks sprake is van een aanzet voor een 
businessplan. In het voorliggende stuk wordt een financiële inschatting gemist over met name 
de vraag of de genoemde huursom realistisch is. De huursom is thans gebaseerd op de kosten. 
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Gepleit wordt voor een marktverkenning waaruit blijkt tegen welke prijs het pand feitelijk 
verhuurbaar is. GroenLinks vreest dat de thans genoemde huursom wat te optimistisch is.  
De heer Binnekamp licht toe, dat GS een en ander heeft laten onderzoeken en van mening zijn 
dat daarmee gedegen is gekeken naar mogelijkheden van exploitatie. Het rapport is wat hem 
betreft helder. Daarin staat een aantal aannames w.o. dat het een moeilijk bereikbare locatie is 
en dat er veel concurrentie is.   
Voorts is een kostenneutrale exploitatie uitgangspunt. Op grond daarvan hebben GS zich 
gericht op de pandgerelateerde kosten. De gevraagd huurprijs is marktconform om 
‘paracommercialisme’ te voorkomen.  
 
Nadat mevrouw Fokker heeft aangegeven dat de PvdA ook vragen heeft, wordt op voorstel 
van de voorzitter besloten dit onderwerp te agenderen voor de volgende vergadering.    
 
12. Statenbrief Duurzaam inkopen 
 
13. Memo Rapport Bestuurskrachtmeting Waterschap Vallei en Eem 
 
14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
 


