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BEKNOPT VERSLAG van de extra vergadering van de commissie Bestuur, Europa en 

Middelen d.d. 15 december 2014 in het Provinciehuis Utrecht 

 

Aanwezig: 

Mw. P. Doornenbal-van der Vlist (voorzitter), W.I.I. van Beek (cvdK), R.W. Krol (gedepu-

teerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde),  R.E. de Vries (gedeputeerde), J.W.R. van 

Lunteren (gedeputeerde), F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw. A.C. Boelhouwer (Groen-

Links), J.G. Boerkamp (D66), mw. E.J. Broere-Kaal (PVV),  J.M. Buiting (CDA), R.G.J. 

Dercksen (PVV), J. Germs (VVD), C. de Heer (ChristenUnie), N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. 

W.M.M. Hoek (50PLUS), H. IJssennagger (PVV), A.H.L. Kocken (VVD), C. de Kruijf 

(PvdA), Y.S. Lutfula (SP), mw. M.W.J. Maasdam (CDA), A.M. Meijer (SP), A.J. Schaddelee 

(ChristenUnie), mw. Y. Smit (VVD), W.J. Ubaghs (PVV) en W. van Wikselaar (SGP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: R. Poort (griffier) en mw. G. van Weerd (verslag) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter, mevrouw Doornenbal, opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

2. Statenbrief overdrachtsdossier nieuwe bestuursperiode 

Gedeputeerde Van Lunteren licht het overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode 

toe. Nu het einde van deze collegeperiode nadert, wordt in dit document weergegeven wat de 

prestaties van GS in de afgelopen jaren zijn geweest in relatie tot de provinciale plannen, ka-

ders en doelstellingen. Tevens worden er aandachtspunten voor de nieuwe coalitie meegege-

ven. Het overdrachtsdocument kan als input dienen voor de nieuwe coalitie. 

De eindstatus van enkele beleidsplannen kon nog niet worden beschreven daar deze nog in 

uitvoering zijn. Nu ligt de eerste versie voor, maar deze zal in de komende maanden mogelijk 

nog worden bijgesteld.  

GS hebben er bewust voor gekozen om een financiële doorrekening achterwege te laten, aan-

gezien dat een taak is voor de nieuwe coalitie. Zo krijgen de partijen alle ruimte om vanuit 

hun verkiezingsprogramma’s keuzes te maken. 

Dit document wordt de commissie BEM ter kennisneming aangeboden. 

 

D66 merkt op dat de EBU provinciale fondsen ontving om met het economisch beleid in de 

provincie aan de slag te gaan. Kan de EBU bij de provincie aanhaken, mocht de provincie 

extra willen gaan investeren? Zijn er met de EBU langjarige afspraken gemaakt? 

Hoe staat het met de middelen voor VERDER en kan er binnenkort een evaluatie van VER-

DER worden verwacht? 

 

De ChristenUnie vindt het overdrachtdocument niet volledig. Hoe kan er in worden voorzien 

dat ontbrekende onderwerpen (bv. winkelleegstand waarover de commissie t.z.t. een presenta-

tie krijgt) alsnog in het overdrachtdocument worden verwerkt? 
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De PVV verwijst naar de opsomming van de doorlopende verplichtingen van de provincie 

Utrecht. De PVV pleit voor een duidelijk onderscheid tussen: 

 Investeringen die extra geld en toegevoegde waarde opleveren 

 Investeringen die meer geld kosten indien de investeringen stoppen dan dat daarmee 

wordt doorgegaan.  

 

Het CDA vindt de Omgevingswet van groot belang, maar deze wordt in het overdrachtsdo-

cument wat te kort gedaan. Meer aandacht voor die wet is nodig. 

In het overdrachtsdocument staat dat het middenbestuur in de volgende bestuursperiode zeker 

weer terug zal komen op de agenda, terwijl in de trendverkenning wordt aangegeven dat regi-

onalisering steeds meer van belang wordt. Hoe sluit dit op elkaar aan? 

Het CDA pleit ervoor de trendverkenning door te vertalen naar proactief beleid. Twintig jaar 

geleden werd bv. al gesignaleerd dat er grote kantorenleegstand zou gaan volgen, maar het 

heeft lang geduurd voordat daar actief beleid op werd gevoerd. Het CDA zou het een goede 

zaak vinden de trendverkenning om te zetten in proactief beleid. 

 

De PvdA vraagt of er meerdere versies van het overdrachtdocument te verwachten zijn. De 

PvdA suggereert een schriftelijke ronde in te lassen, zodat commissieleden alsnog schriftelij-

ke aanvullingen op het overdrachtsdocument kunnen inbrengen. Tevens wordt gevraagd naar 

de verdere procedure.  

 

De SP vindt het overdrachtsdocument goed bruikbaar voor de komende verkiezingen van PS 

en voor de onderhandelingen nà de verkiezingen. Het document is, naast het eigen netwerk 

van de fracties in de samenleving, een goede ondersteuning voor de opbouw van de verkie-

zingscampagnes. De SP mist in het overdrachtsdocument: 

 Accenten in de economie (zie moties SP) 

 Sociale woningbouw 

 Luchtkwaliteit. 

 

De VVD sluit zich aan bij de vraag van het CDA over de trendverkenning. 

 

GroenLinks constateert dat de modellering van het overdrachtsdocument, de programmabe-

groting en de Strategische Agenda niet identiek zijn, waardoor het lijkt alsof de invalshoeken 

verschillend zijn. GroenLinks pleit ervoor om voortaan een eenduidige strategie-indeling in 

genoemde documenten aan te houden. 

GS hebben er bewust voor gekozen om geen financiële informatie op te nemen. Echter, de 

positie van GS en PS wat betreft (financiële) informatievoorziening is niet hetzelfde. Groen-

Links stelt het op prijs wanneer er meerdere beleidsopties, voorzien van een financiële door-

rekening, beschikbaar worden gesteld. 

In het overzicht “Financiële stromen” is het onduidelijk hoe de Europese geldstroom kan aan-

haken bij de geldstroom van de provincie. Dat zou meer inzichtelijk moeten worden gemaakt.  
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Voorts suggereert GroenLinks concreter aan te geven hoe de trendverkenning (bv. schaarste 

aan grondstoffen) in de praktijk kan worden gebruikt. 

Wat betreft de bestuurlijk-juridische kaders is het, inzake het natuur- en soortenbeleid, be-

langrijk de nodige vrijheid te behouden, zolang een aantal beleidsvraagstukken nog niet hel-

der is. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren reageert als volgt: 

 GS willen de provinciale P&C cyclus handhaven maar wilden ook de strategische lijn 

van GS (de Strategische Agenda) presenteren. 

 GS presenteren de trendverkenning aan PS. Dit document is vooral van belang voor de 

periode na de PS-verkiezingen. De eindstreep van dit college van GS is in zicht en om 

die reden wordt er nu geen nieuw beleid (op grond van de trendverkenning) opgesteld.  

 GS willen nu de beleidsopties niet inzichtelijk maken, dat is pas zinvol bij de onder-

handelingen van de nieuwe coalitie. Het is niet de bedoeling dat het door GS gevoerde 

beleid nu ter discussie wordt gesteld. Aan de hand van het overdrachtsdocument pre-

senteren GS nu aan PS de actuele stand van zaken op basis van het gevoerde beleid.  

 De ChristenUnie gaf aan dat er onderwerpen in het overdrachtsdocument ontbreken. 

GS leveren nu informatie aan en de nieuwe PS kunnen besluiten of het huidige  beleid 

al dan niet moet worden voortgezet, eventueel in aangepaste vorm. Dat vraagstuk is nu 

nog niet aan de orde. 

 D66 vroeg wanneer de financiële informatie gekoppeld aan beleidsopties beschikbaar 

zal zijn. Dzee financiële informatie zal nog niet bij de verkiezingen beschikbaar zal 

zijn, maar wel tijdens de coalitieonderhandelingen. De vraag van de PvdA, of die in-

formatie voor alle fracties tegelijkertijd beschikbaar komt, wil hij niet beantwoorden; 

dat is geen verantwoordelijkheid van GS. Overigens kunnen de beleidsopties op basis 

van de begroting, die voor iedereen beschikbaar is, worden afgewogen; daarin zijn ook 

de vrije middelen inzichtelijk. 

 In de statenbrief staat dat er aanvullende financiën beschikbaar zullen worden gesteld. 

Binnenkort zal er een update worden gemaakt, ook van de bestuurlijke en juridische 

verplichtingen die de provincie is aangegaan. Daarover zal, voorafgaand aan de ver-

kiezingen, een geactualiseerd overzicht aan PS beschikbaar worden gesteld.  

 Binnenkort ontvangen PS nadere informatie over de problematiek rond de winkelleeg-

stand. Echter, dit maakt geen onderdeel uit van het beleid van de huidige GS en der-

halve is dat niet opgenomen in het overdrachtdocument. Overigens staat dit onderwerp 

nadrukkelijk op de politieke agenda; zeer waarschijnlijk zal dat terugkomen in de vol-

gende bestuursperiode. 

 De provincie is met de EBU financiële verplichtingen aangegaan tot het jaar 2020. 

Gewerkt wordt met een subsidieplafond en ieder project wordt op zijn merites beoor-

deeld.  

 De evaluatie van VERDER stagneerde omdat dit bij gemeenten moeilijk lag. Vorige 

week is er overeenstemming bereikt. Binnenkort wordt er een jaarrapportage uitge-

bracht die min of meer als evaluatie kan dienen. Voor de projecten zijn nieuwe kaders 
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opgesteld. PS zullen deze informatie in ieder geval voor de komende PS-verkiezingen 

ontvangen. 

 In het overdrachtsdocument is niet uitgebreid op de Omgevingswet ingegaan, omdat 

dit wetsvoorstel nog in behandeling is. Wel zijn er over de nieuwe Omgevingswet met 

PS goede procesafspraken gemaakt.  

 In het overdrachtsdocument wordt aandacht gevraagd voor de discussie over het mid-

denbestuur. GS verwachten dat dit thema ook in de volgende bestuursperiode weer op 

de agenda zal worden gezet. GS vragen PS hierover na te denken en voorbereid te zijn 

op nieuwe discussies. 

 Gedeputeerde Van Lunteren kan zich vinden in de suggestie van de PvdA om een 

schriftelijke ronde voor PS in te bouwen voor de aanlevering van aanvullingen en aan-

passingen in het overdrachtsdocument. 

 

2.b Presentatie over de Staat van Utrecht 

De heer Michiel Linskens geeft een presentatie over de Staat van Utrecht 2014, die een ander 

karakter heeft gekregen dan voorheen. De inhoudelijke presentatie zal vanmiddag in de Rabo-

bank plaatsvinden en daarna zal het document ook online beschikbaar zijn.  

 De Staat van Utrecht is niet meer van de provincie, maar voor de provincie Utrecht. 

 De afzender van de Staat van Utrecht is Netwerk Utrecht2040, bestaande uit vele 

maatschappelijke organisaties en instellingen. De verzamelde data zijn neutraal gepre-

senteerd. 

 In februari/maart 2015 zal er een werkconferentie over de Staat van Utrecht worden 

georganiseerd, zodat partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de vraag hoe 

vraagstukken in de regio met elkaar kunnen worden verbonden en hoe deze gezamen-

lijk kunnen worden opgepakt.  

 

Tijdens de discussie komt het volgende naar voren: 

 De SP pleit ervoor na de verkiezingen (en niet voorafgaand aan de verkiezingen) een 

werkconferentie te houden, op het moment dat er een nieuw college van GS is ge-

vormd. De heer Linskens meent dat er argumenten zijn om de conferentie zowel voor 

als na de verkiezingen te houden. Zijn voorkeur gaat er naar uit dit voor de verkiezin-

gen te doen, zodat duidelijk is wat de partners willen en dat kan in de coalitieonder-

handelingen worden meegenomen. Overigens betreft het hier een samenwerking met 

de EBU die hier ook een stem in heeft.  

 GroenLinks heeft in een andere setting ervaren dat overleg tijdens de coalitieonder-

handelingen met provinciale maatschappelijke partners in de vier belangrijkste domei-

nen waardevolle input levert. Naast dat overleg zou er vervolgens na de verkiezingen 

een werkconferentie kunnen worden georganiseerd.  

 De PVV begreep zojuist dat er met de voorgaande versies van de Staat van Utrecht 

weinig is gedaan. Hij vraagt wat daarvan de reden was. Waarom leeft de verwachting 

dat er nu wel iets zal worden gedaan met de Staat van Utrecht 2014? 

De heer Linskens licht toe dat de Staat van Utrecht 2010 relatief onbekend is geble-

ven. Inmiddels worden, o.a. tijdens voorrondes, vele partners betrokken bij de nieuw-
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ste Staat van Utrecht. O.a. is gesproken over de vraag hoe deze het meest effectief kan 

zijn. Ook zijn er plannen gemaakt voor een werkconferentie. Deze aanpak is anders 

dan voorgaande keren, maar de tijd zal moeten leren of deze Staat van Utrecht het ge-

wenste effect zal hebben.  

 De ChristenUnie vraagt of andere provincies ook de methodiek voor hun Staat hebben 

aangepast, zoals de provincie Utrecht nu heeft gedaan, om zo correcte datavergelijking 

ook in de toekomst mogelijk te maken.   

De heer Linskens licht toe dat 5 andere provincies een Staat hebben gemaakt; hij weet 

niet of de methodiek daarvan wordt aangepast. Wellicht kan dat worden nagevraagd. 

Veel data zijn openbaar maar het blijft per provincie maatwerk.   

De SP tekent hierbij aan dat vergelijkingen altijd moeten worden gerelativeerd, temeer 

daar de verschillende omstandigheden en situaties mede bepalend zijn voor de uitkom-

sten. 

 De ChristenUnie pleit voor vergelijking tussen provincies als het gaat om de hoeveel-

heid leegstand van kantoren en winkelpanden Vooral moeten de inspanningen, die 

worden gepleegd om de problemen op te lossen, in kaart worden gebracht.  

 

2.c  Trendverkenning versie voor GS 

De heer Harry Louwenaar vraagt, naar aanleiding van deze trendverkenning, te reageren op 

een aantal stellingen. 

 

Het veilig beschikbaar stellen van open data en het stimuleren van andere partijen het-

zelfde te doen is een belangrijke opgave; de overheid heeft een voorbeeldrol. 

 De SP kan zich daar wel in vinden mits de data toegevoegde waarde hebben en de pri-

vacy gewaarborgd blijft. Ook moeten protocollen en standaarden in acht worden ge-

nomen.  

 Het CDA kan zich in de stelling vinden omdat het beschikbaar stellen van meer data 

een impuls geeft aan de zelforganisatie van burgers, de netwerken e.d. Tegelijkertijd 

blijft waarborging van de privacy een belangrijk punt en moet er oog zijn voor de 

functionaliteit van de data. 

 D66 pleit ervoor dat overheden, w.o. de provincie, een register van data opstellen, zo-

dat de inwoners van de provincie data makkelijk kunnen gebruiken. 

 

Vooral door het faciliteren van innovatieve netwerken dragen we bij aan een sterk eco-

nomisch regionaal profiel 

 De SP vindt innovatie een goede zaak, maar dat waarborgt op zich geen sterke regio-

nale economie. Om dat te bewerkstelligen is het belangrijk juist de lokaal gewortelde 

bedrijven te ondersteunen. 

 De VVD meent dat organisaties zichzelf in een veranderende omgeving opnieuw moe-

ten gaan uitvinden. Innovatie heeft vaak een mondiaal karakter en hoeft niet tot regio-

nale profilering te leiden. De rol van de provincie in dit geheel is vooral accentueren 

en bekendmaken dat de provincie Utrecht een uitstekende vestigingsplek voor bedrij-

ven is. Niet de overheid, maar bedrijven kunnen innovatieve ontwikkelingen sturen. 



6 
 

De provincie kan voorts kaderstellend en faciliterend optreden als het gaat om vesti-

ging van bedrijven in de stadsranden. 

 GroenLinks vindt een goed vestigingsklimaat voor bedrijven van belang. Om innova-

tie te bereiken is er focus en massa nodig. De succesvolle branches in de provincie 

Utrecht (lifesciences, creatieve industrie, consultancy) moeten meer over het voetlicht 

worden gebracht.  

 De SP meent dat de tijd voorbij is dat er door de overheid banenplannen worden opge-

steld. De SP vindt het van groot belang de lokaal gewortelde bedrijven te versterken. 

De leegstand van winkels moet met elan worden opgepakt. Een suggestie is bv. het 

profiel van winkels online te zetten; dit kan door de provincie worden gestuurd. Om 

bedrijven aan te trekken, kan de provincie gericht acquisitie plegen en prioriteren aan 

welke bedrijven behoefte bestaat. De SP wil voorkomen dat er uitsluitend prestigieuze 

ondernemingen worden aangetrokken.  

 Het CDA vindt het belangrijk dat de provincie Utrecht een leidende rol heeft in maat-

schappelijke initiatieven zoals het flexibiliseren van de silostructuur (netwerk met vele 

crossovers).  

 

Schaarste grondstoffen en impact ecologische vraagstukken: 

Dit vraagt bovenal om het krachtig stimuleren van de circulaire of kringloopeconomie.  

 GroenLinks vindt dit een belangrijk vraagstuk. De provincie Utrecht houdt zich reeds 

bezig met duurzame energie en energietransitie; dat heeft een ruimtelijke impact en 

dat moet in het beleid worden meegenomen. (Her)gebruik van grondstoffen moet 

steeds meer een regionaal karakter krijgen om grote transportbewegingen te voorko-

men. Bedrijven moeten dat vooral zelf organiseren maar ondersteuning van regionale 

overheden is wenselijk, bv. netwerk organiseren, faciliteren, verbinden en wellicht 

aanpassing infrastructuur. De provincie kan eerst een verkenning gaan uitvoeren wat 

er op dat vlak ontbreekt.  

 50PLUS vraagt nadrukkelijk aandacht voor een betere afstemming van de interactieve 

datasystemen tussen gemeenten, provincie en buurprovincies. Via het IPO moet wor-

den ingezet om de koppeling tussen gemeentelijke administratieve bestanden te verbe-

teren.   

 Het CDA meent dat er veel meer op wijk- en dorpsniveau moet worden georganiseerd 

om de circulaire economie op gang te brengen. Dienaangaande wordt naar Duitsland 

verwezen, waar breed invulling wordt gegeven aan de coöperatiegedachte en samen-

werking om tot energieneutrale organisaties te komen.  

 

Zelforganisatie burgers: onze grootse opgave bij deze trend is vooral om los te laten en 

waar mogelijk initiatieven indirect te stimuleren.  

 De VVD bevestigt deze stelling.  

 Het CDA onderschrijft deze stelling eveneens. Belangrijk is het dat de provincie sti-

muleert, en dat hoeft niet perse met financiën, om initiatieven lokaal tot stand te laten 

komen.  Goede voorbeelden moeten worden uitgedragen en mede dankzij de provincie 

moet er een klimaat ontstaan dat partijen kunnen verbinden en vernieuwen. 



7 
 

 GroenLinks sluit daarbij aan. Ruimte moet worden gegeven aan de vele initiatieven 

op het gebied van de zelforganisatie van burgers. Overigens wil ‘loslaten’ niet zeggen 

dat de provincie verantwoordelijkheid naast zich neer legt. De provincie blijft staan 

voor de collectieve belangen die in het geding zijn, maar geeft ruimte aan partijen om 

dat in te vullen. 

 Ook de SP onderschrijft de stelling, zij het dat “loslaten” een wellicht wat negatieve 

connotatie heeft. De overheid blijft verantwoordelijkheid houden voor burgers die niet 

tot zelforganisatie in staat zijn en dient te voorkomen dat het recht van de sterkste zou 

zegevieren 

 D66 vindt het een goede zaak wanneer mensen “hun hoofd boven het maaiveld uitste-

ken”; D66 gelooft in de kracht van mensen. Data moet worden ontsloten om burgers 

de mogelijkheid tot zelforganisatie te bieden. De provincie moet niet te bang zijn.  

 

Blijvende demografische groei en vergrijzing: 

De groei en verandering van de bevolkingssamenstelling zorgen voor blijvende hoge 

druk op schaarse ruimte; binnenstedelijk bouwen blijft topprioriteit. Gaat er een 

scheidslijn ontstaan tussen burgers met verschillende opleidingsniveaus? 

 D66 wijst erop dat het percentage hoog opgeleiden tientallen jaren geleden uitkwam 

op 1%; nu is gemiddeld 30% van de bevolking hoog opgeleid. Het is van het grootste 

belang dat de midden- en lageropgeleiden met goede argumentatie tot verdere ontwik-

keling worden gemotiveerd. Uiteraard moet er voor alle burgers goed onderwijs zijn.  

 GroenLinks onderschrijft dat er veel nadruk op onderwijs, met name MBO’s, moet 

worden gelegd. Vanochtend werd bekend gemaakt dat het VMBO op de schop gaat. 

Dit type onderwijs moet beter toegerust worden voor de arbeidsmarkt. Een en ander 

heeft ook een samenhang met de regionale economie. Werkgelegenheid voor burgers 

met weinig opleiding is van groot belang. Voorts dient er aandacht te zijn voor de 

ontwikkeling van energiearme woningen, ook als het om sociale woningbouw gaat.  

GroenLinks wijst erop dat het onderwijs geen kerntaak is van de provincie; de provin-

cie is wel partner van kennisinstellingen. GroenLinks is van mening dat de provincie 

kan bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

 50PLUS signaleert dat het onderwijs in Nederland in het algemeen van een goed ni-

veau is; dat is ook niet de reden voor hoge schooluitval van leerlingen. Daar liggen he-

le andere oorzaken aan ten grondslag, zoals armoede, slechte huisvesting, problemati-

sche wijken e.d. Helaas is er voor de aanpak van die problematiek weinig geld be-

schikbaar. Ook 50PLUS vindt werkgelegenheid voor minder geschoolden van belang.  

 Het CDA constateert dat arbeidsmarkt en onderwijs (met name MBO) onvoldoende op 

elkaar aansluiten. Het bedrijfsleven zou meer betrokken moeten worden bij het on-

derwijs. Wanneer de provincie regionale werkgelegenheid wil stimuleren, dan moet er 

worden ingezet op focus, verbinden en versnellen; helaas is daarvoor geen budget be-

schikbaar.  

 De SP geeft aan dat de verschillende typen onderwijs tot een sociale scheidlijn leiden. 

Nadrukkelijk vraagt de SP aandacht voor sociale ongelijkheid; de kansen van mensen 

in deze maatschappij zijn niet hetzelfde. Dienaangaande wordt ook  gewezen op ge-
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zondheidsproblemen van kansarmen. Het OV moet ook voor deze mensen betaalbaar 

blijven.  

 De VVD wil burgers tools in handen geven om hun positie te verbeteren. Gebleken is 

dat het onderwijs vaak te theoretisch is en daarom niet goed op de arbeidsmarkt aan-

sluit. Er moet nadrukkelijker worden ingezet, meer dan nu, op de technische ontwikke-

ling van jonge leerlingen. Bedrijven moeten in contact worden gebracht met onder-

wijsinstellingen en praktijkscholen. De provincie dient dat actief op te pakken en 

ruimtelijk te ondersteunen.  

 De PVV vindt dat er meer nadruk moet komen op buitenstedelijk bouwen om daarmee 

een steeds groeiende stedelijke bevolking op te vangen. Dit is een politieke keuze van 

de PVV. De trek naar de stad kan worden opgevangen door het groter maken van ste-

den. De provincie kan dat faciliteren.  

 D66 vindt de wensen van de inwoners van de provincie Utrecht richtinggevend; zo is 

er juist onder jongeren veel vraag naar binnenstedelijk wonen. Er is sprake van een 

trek naar de stad.  

 GroenLinks pleit voor een sturende rol van de provincie in het ruimtelijk domein om 

culturele festivals en evenementen te verbinden. Wat betreft het onderwijs, de leefsitu-

atie en de woonomgeving van jongeren kan de provincie eisen en voorwaarden stellen 

aan de inrichting van de ruimte. 

 De VVD wijst erop dat de helft van de inwoners van deze provincie buiten de steden 

wonen. Niet alleen maar prioriteit moet er worden gegeven aan het wonen in de stad. 

Tevens moet er aandacht zijn voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.  

 

Gedeputeerde De Vries verwijst naar een binnenstedelijke opgave in Leusden die werd ge-

combineerd met de bouw van een nieuwe school (waarin drie scholen met slechte gebouwen 

konden worden gehuisvest) plus een zorgvoorziening en sociale woningbouw. Zo ontstaat er 

in een wijk daadwerkelijk kwaliteitsverbetering. Dankzij de interventie van de provincie is dit 

project tot tevredenheid gerealiseerd. Z.i. heeft de provincie in dergelijke situaties vooral de 

taak partijen bij elkaar te brengen en te helpen om rijksfondsen te verkrijgen.  

 De VVD wijst erop dat de provincie Utrecht de gemeente Leusden zeer goed heeft ge-

faciliteerd, o.a. door het verleggen van de rode contour en de ontwikkeling van een 

busbaan. Het is volgens de VVD een goede zaak dat Leusden zich ook buiten de bin-

nenstadskern verder ontwikkelt.  

 De SP kan zich in die benadering vinden. Sociale woningbouw moet meer aandacht 

krijgen en door in te zetten op binnenstedelijke woningbouw kunnen natuur en EHS 

worden ontzien.  Actiever beleid is nodig voor de leefbaarheid van de kernen in het 

buitengebied, o.a. door handhaving van publieke voorzieningen.   

 50PLUS signaleert dat woningbouwverenigingen zijn die onder druk van de crisis de 

stekker halen uit plannen voor binnenstedelijke ontwikkeling. Gebleken is dat super-

marktconcerns nogal eens in het gat springen en dat project oppakken op voorwaarde 

dat er een supermarkt wordt gevestigd. Dat is niet altijd een goede ontwikkeling. De 

provincie moet volgens 50PLUS, aan de hand van bestemmingsplannen, ook oog heb-

ben voor winkelvoorzieningen, c.q. doublures of lacunes daarin.  
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  


