
Moties en Amendementen PS vergadering 3 juli 2017 (PS2017PS08) Kadernota 

A = Amendementen      M = Motie 

 

 Nr. Omschrijving Antwoord Wie 

Aanvullende vragen GroenLinks 
M 12a Er wordt verwezen naar de door gedeputeerde gestuurde 

memo. Daarin worden de concrete, specifieke vragen die ik 
heb gesteld niet beantwoord. Ook is het wellicht nuttig GS erop 
te wijzen dat in het dictum van de motie staat: 
o     ‘wat gaat dat kosten’ in de vorm van helder financiële 
overzichten geordend naar de aangegeven prestaties en 
doelstellingen. 
Gezien de verwoording in het memo, lijkt het erop dat GS over 
het woord "prestaties" heeft heen gelezen. Een deel van mijn 
vragen beoogt die brug te slaan. De vragen zijn reeds 
aangeleverd en ook weergegeven in de memo over technische 
vragen moties. 
 

a. De (financiële)taartdiagrammen van de programma’s sluiten nog niet 
overal één-op-één aan op de doelenbomen (prestaties). Deze 
doorontwikkeling is onderdeel van het programma ‘‘Vergroten 
leesbaarheid en informatiewaarde P&C-producten’’. De uitwerking 
hiervan zal landen in de Kadernota 2018.  

b. Deze uitwerking volgt in de Kadernota 2018.  
 

 
c. Eens met deze opmerking. Wij zullen dit (aandachts)punt meenemen 

in de doorontwikkeling van de doelenbomen (bullets a. en e.). 
 
 
 
d. 2016 betreft realisatie, tenzij anders is aangegeven. Terechte 

opmerking, wij nemen uw (aandachts)punt mee in het programma 
‘‘Vergroten leesbaarheid en informatiewaarde P&C-producten’’. 

e. Evenals onderdeel a. is het koppelen van de (sub)doelen in de 
doelenbomen met de hieraan gerelateerde indicatoren een 
doorontwikkeling binnen het programma ‘‘Vergroten leesbaarheid en 
informatiewaarde P&C-producten’’. De uitwerking hiervan zal landen 
in de Kadernota 2018.  

f. Wanneer bullets a. en e. zijn gerealiseerd, blijven er geen indicatoren 
over die bij geen enkel subdoel horen. Mocht dat wel het geval zijn, 
dan worden deze indicatoren geschrapt (geen nieuw beleid). 

 

Ross van 
Ravenswaay 

M 13 het is duidelijk dat GS haar best doet uitvoerig te 
beantwoorden. Door het detailniveau van het antwoord doorzie 
ik het verband met de vraag niet helemaal meer. De essentie 
van de vraag is dat in de motie gevraagd wordt om een 
realistischer indicator te kiezen. Ik lees dat als een andere dan 
tot nu toe. Mijn vraag was: is het dan niet verstandig/logisch nu 
in de begroting een voorstel te doen voor die nieuwe 
realistische indicator? Daarnaast had ik nog een technische 
vraag bij betreffende indicatortabel opgenomen ivm een 

Er is in de begroting 2018 bewust geen nieuwe indicator geformuleerd. In 
2018 zal vanuit het programmaplan Bodem, water en milieu een 
provinciale ambitie en strategie voor bodemdaling worden geformuleerd. 
Op basis daarvan zullen we maatschappelijke indicatoren herzien om 
effecten te monitoren. We zullen in de Jaarrekening 2017 een heldere 
toelichting op de realisatie geven. 

Saskia van 
Gool 



verwijzing naar "basisset BBV". 
 

M 26 ook hier wordt verwezen naar de memo. Die memo geeft 
echter niet hetgeen in de motie is opgesomd. Wat wordt 
gevraagd is een overzichtelijk overzicht van de stand van 
zaken in het mobiliteitsprogramma, dus met rubrieken die 
aansluiten op de subdoelen en prestaties in de begroting, 
heldere projecten met meerjarige investeringsplanningen. 
 

In het memo wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de 
besteding van de middelen van het mobiliteitsprogramma (de 
overzichtstabel in de memo waarin een toelichting wordt gegeven op het 
onderhanden werk van het mobiliteitsplan). De indeling in de toelichting 
sluit aan bij het door PS vastgestelde mobiliteitsplan/programma. De 
begroting specifiek programma mobiliteit is meer dan het 
mobiliteitsplan/programma. Bij de update van het plan zal de samenhang 
met de begroting een van de belangrijkste onderdelen zijn (doelenboom, 
activiteiten en indicatoren). 
 

Marcel 
Blokland / Ross 
van 
Ravenswaay 

M 27 GS refereert in haar antwoord aan pagina 42 van de begroting. 
Daar staat inderdaad vermeld dat met de motie wordt rekening 
gehouden. De motie vraagt echter om "Stevigere 
maatregelen/impulsen op het gebied van waterkwaliteit in de 
begroting 2018 uit te werken en daar financiële middelen aan 
te koppelen!" Nog niet beantwoord is wat die steviger 
maatregelen/impulsen precies zijn en welke financiële 
middelen daaraan worden gekoppeld. 
 

Inmiddels is er een memo naar de staten gestuurd met de resultaten van 
de inventarisatie en op 27 november zal er een notitie worden 
toegezonden met een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen. 
 
Voor KRW kan de indicator inderdaad worden gerelateerd uit de KRW-
doelen maar het vraag meer tijd en afstemming met andere KRW partijen 
om een goede streefwaarde voor vast te stellen. 
 

Saskia van 
Gool 

M 33a Ook hier wordt verwezen naar de memo, maar het antwoord in 
de memo is procesmatig. De motie vraagt:  "  In de nota 
‘investeringsbeleid’ alternatieve scenario’s te onderzoeken 
voor de wijze waarop de provincie Utrecht investeringen plant 
en met reserves kan omgaan waarbij meer dynamiek in de 
sturing op investeringen wordt gefaciliteerd." Dit betreft 
scenario's op kaderstellend niveau voor hoe we omgaan met 
reserves en sturing van  investeringen. Aangezien de 
voorliggende nota beoogt die kaders te formuleren, is uit het 
gegeven antwoord mij nog niet helder waarom dit niet zoals 
gevraagd in de nu voorliggende kaderstellende nota zou thuis 
horen.  
 

 
De beoogde ‘dynamisering’ (in de sturing)  op investeringen volgt uit het 
vast onderdeel maken in de bestuurlijke P&C-producten van de 
meerjarige investeringsplanning (MIP) en onderhoudsplanning (MOP). PS 
kunnen hierdoor hieraan (beter) richting (mee)geven (dynamisch). 
Vernieuwende/ alternatieve wijzen voor het omgaan met onze reserves 
volgen bij het herijken van onze hiervoor bestaande kaderstelling: de 
Nota reserves en voorzieningen. De herijkte nota reserves en 
voorzieningen zal naar verwachting Q1 2018 aan PS ter besluitvorming 
worden voorgelegd. 

Ross van 
Ravenswaay /  

     

     

1e beantwoording vragen GroenLinks 

1 Groen- 
links 

Vragen bij Motie nr. 12a : Sturen op maatschappelijke en 
financiële effecten 

Voor de begroting 2018 relevant deel van het dictum: 

 Om in de begroting 2018 expliciet en transparant op te 
nemen: 
o ‘wat wij willen bereiken’ in de vorm van op 

U bent over de uitvoering van deze motie geïnformeerd via het 
afzonderlijke MEMO ‘‘Opvolging moties Kadernota 2017’’.  
Voor de volledigheid is dit MEMO nogmaals bijgevoegd. 

Ross van 
Ravenswaay 



maatschappelijke effecten gerichte doelstellingen met 
– indien de doelstelling zelf niet direct meetbaar is – 
passende indicatoren, waarbij is aangegeven waarom 
deze een goede maatstaf zijn voor het beoogde 
effect; 

o ‘wat gaan wij waarvoor doen’ in de vorm van 
prestaties (projecten en activiteiten) waarvan beknopt 
is onderbouw op welke wijze deze ervoor zorgen dat 
de beoogde effecten worden bereikt; 

o ‘wat gaat dat kosten’ in de vorm van helder financiële 
overzichten geordend naar de aangegeven prestaties 
en doelstellingen. 

 
De vragen richten zich op het 3e aspect, nl. de presentatie van 
‘wat gaat dat kosten’. De voorliggende begroting heeft ‘wat wij 
willen bereiken’ en ‘wat gaan wij daarvoor doen’ al beter 
uitgewerkt  
 
a. Klopt onze waarneming dat –ofschoon de 

taartdiagrammen meer informatie bevatten dan voorheen- 
de financiële overzichten per programma niet zijn 
geordend zoals in het dictum aangegeven (en op dit punt 
de motie dus niet is uitgevoerd)? 

b. Graag per programma alsnog de financiële overzichten 
met dit dictum opgedragen ordening, ofwel per prestatie 
uit de doelenboom. 

c. Complimenten voor de doelenbomen: zou het de 
overzichtelijkheid nog verder kunnen helpen als de 
toelichtingen onder: “wat gaan we daarvoor doen” in 
dezelfde nummering en dezelfde kopjes wordt gegeven 
als de in de doelenboom opgenomen prestaties (soms lijkt 
dit het geval, soms niet)? 

d. Welke kolommen in de indicator-tabellen zijn 
‘gerealiseerd’ (bijv. kolom 2016)? Zou het nuttig zijn erbij 
te zetten dat de kolom 2016 een realisatie betreft? 

e. Kunt u een zichtbare koppeling aanbrengen tussen 
subdoelen en indicatoren? Ofwel, kunt u aangeven welke 
indicatoren horen bij welke subdoelen?  

f. Op basis van een inzichtelijke koppeling tussen subdoelen 
en indicatoren: blijven er dan indicatoren over die bij geen 
enkel subdoel horen? Zo ja, schrappen we die indicatoren 
of formuleren we aanvullende subdoelen (en prestaties)? 
 



2 Groen- 
links 

Vragen bij  Motie nr. 13: Bodem vraagt om uitleg 

Relevant deel van het dictum: Voor komend jaar, in de 
jaarrekening 2017, een realistischere indicatoren te kiezen/dan 
wel helder toe te lichten waar dit enorme verschil door komt. 
a. De motie vraagt om aanpassing van de indicator bij 

jaarrekening 2017. Dan lijkt het verstandig daar tenminste 
bij de begroting 2018 mee te beginnen (en deze dus met 
terugwerkende kracht over 2017 te laten gelden). Waarom 
is er in de begroting geen indicator hiervoor opgenomen 
en wanneer komt deze wel? 

b. In de tabel met indicatoren in § 3.3.1.3 staat tweemaal 
“Basisset BBV De streefwaarde van de indicator moet nog 
worden bepaald”. Waarom staat er “basisset BBV” en 
waarom doet GS geen voorstel aan PS voor een 
streefwaarde (bijv. voor CO2 emissie zou deze uit 
Energieagenda afgeleid kunnen worden en voor 
waterkwaliteit uit de KRW-doelen)? 

Achtergrond indicator 

Het in de jaarrekening opgenomen getal betreft de cumulatieve begroting 
voor het AVP programma (1.500 ha verhogen grondwaterstanden). De 
begroting in 2016 (800 ha) is niet specifiek geraamd voor 2016 en door 
de maatregelen die voor deze indicator mee kunnen tellen ook niet 
haalbaar gebleken. Daarbij is de achtergrond van de 1.500 ha begroot 
helaas niet bekend bij de huidige medewerkers van het programma AVP 
en ook niet bij de betrokken beleidsmedewerkers.  
 
Zoals aangegeven in de toelichtende tekst van de jaarrekening worden er 
diverse activiteiten verricht om de bodemdaling tegen te gaan. De 
indicator wordt vooral opgehangen aan de volgende integrale 
gebiedsprojecten: 

 Wilnisse Bovenlanden (ca. 315 ha) 

 Groot Wilnis-Vinkeveen (ca. 270 ha) 

 Oostelijke Vechtplassen (ca. 260 ha) 
Daarnaast wordt de aanleg van onderwaterdrainage (ook buiten deze 
gebieden) meegerekend voor deze indicator, evenals kleine projecten die 
bijdragen aan een hogere grondwaterstand. Ook de projecten uit het 
Programma Aanpak Veenweiden dragen bij aan het tegengaan van de 
bodemdaling. Deze projecten hebben echter niet direct een hogere 
grondwaterstand tot gevolg.  
 
Realisatie van indicator bij de integrale gebiedsprojecten vindt plaats na 
afronden van de natuurinrichting zodra het waterpeil wordt opgezet. Dit is 
dus de laatste stap in de realisatie van NNN in het westen van de 
provincie. Omdat we nog volop bezig zijn met de uitvoering is er voor 
deze indicator nog relatief weinig gerealiseerd. Het verst is de 
natuurinrichting (inclusief hydrologische maatregelen) in de Wilnisse 
Bovenlanden. Deze is in een groot deel van het gebied afgerond. Het peil 
kan echter pas opgezet worden als AGV het bij dit gebied passende 
Watergebiedsplan heeft vastgesteld. 
 
Uit dit overzicht blijkt, dat de indicator ‘hogere grondwaterstanden 
realiseren in het veengebied’ niet goed aansluit op de projecten die lopen 
in het landelijk gebied, zowel niet qua omvang, als niet qua inhoud. Om 
die reden wordt voorgesteld deze indicator mee te nemen met de 
herijking van de indicatoren voor de begroting 2018.  
 
Cumulatief resultaat 2016 

De gerealiseerde 58 ha betreft de peilopzet in Armenland-Ruwiel en de 
Grote Sniep (samen 20 ha) en de aanleg van 38 ha onderwaterdrainage 
in Zegveld-Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen (via de subsidie aan ANV de 

Saskia van 
Gool 



Utrechtse Venen voor aanleg van onderwaterdrainage). 
 
Ook is in de zomer van 2016 het peil in een groot deel van de 
Bethunepolder opgezet. Doel hiervan is het tegengaan van wegzijging uit 
de Oostelijke Vechtplassen. In de Bethunepolder is echter nauwelijks 
sprake van veenbodem. Hierom is deze peilopzet niet meegeteld in de 
indicator. 
 

5 Groen- 
links 

Vragen bij Motie nr. 26: Inzicht in mobiliteitsbudgetten 

Relevant deel van het dictum: 

 Voorafgaand aan de bespreking van het concept 
mobiliteitsprogramma, maar uiterlijk voor de indiening van 
de Begroting 2018, een overzicht te generen waarin de 
actuele status van de in 2014 geplande projecten wordt 
weergegeven, inclusief de bijbehorende baten en lasten 

 Toe te lichten hoe deze bijlage aansluit op de bedragen 
onder de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma 
(beginsaldo, mutaties, eindsaldo en prognose) 

 Dit overzicht als jaarlijkse bijlage toe te voegen aan de 
jaarrekening 

 Bij het opstellen van dit overzicht daarom een methode te 
gebruiken, die zorgt dat een vergelijking met andere delen 
van de jaarstukken mogelijk is. 

 
a. Klopt het dat het gevraagde overzicht niet vóór indiening 

van de begroting 2018 aan PS is toegestuurd? 
b. Wat is de reden dat GS dit overzicht (nog) niet heeft 

toegestuurd en wanneer wordt dit overzicht alsnog 
verstrekt? 
 

U bent over de uitvoering van deze motie geïnformeerd via het 
afzonderlijke MEMO ‘‘Opvolging moties Kadernota 2017’’.  
Voor de volledigheid is dit MEMO nogmaals bijgevoegd. 

Marcel 
Blokland / Ross 
van 
Ravenswaay 

6 Groen- 
links 

Vragen bij  Motie nr. 27 : Zuiver water voor iedereen 
zonder kopzorgen 

Relevant deel van het dictum: 
Stevigere maatregelen/impulsen op het gebied van 
waterkwaliteit in de begroting 2018 uit te werken en daar 
financiële middelen aan te koppelen! 
 
a. Gegeven de urgentie die met deze motie wordt 

uitgesproken, welke stevigere maatregelen worden in de 
begroting genoemd? Op welke wijze zijn deze een impuls, 
ofwel aanvullend op wat al gepland was voordat deze 
motie werd aangenomen? 

b. Waarom zijn er geen streefwaarden opgenomen voor een 

Op p42 van de begroting staat aangegeven dat we bij uitwerking van de 
acties voor 2018 rekening houden met de motie.  
Het eerste deel van deze motie wordt zoals gevraagd afgehandeld in 
2017. Daarom is dit deel niet opgenomen in de begroting 2018. Voor het 
tweede deel is de uitkomst van het eerste deel nodig. De resultaten en 
een plan van aanpak om te komen tot een bestedingsvoorstel voor het 
tweede deel zal nog in 2017 aan de staten worden aangeboden. De 
benodigde financiële middelen kunnen in de kadernota 2018 worden 
opgenomen. 

Saskia van 
Gool 



bijbehorende indicator? 
 

7 Groen- 
links 

Vragen bij Motie nr. 33a: Dynamische 
investeringsplanning 

Deze motie richt zich strikt genomen op de ‘nota 
investeringsbeleid’, maar aangezien die nota was toegezegd 
bij de begroting zou de uitvoering van deze motie ook bij de 
begroting geleverd moeten zijn, gezien het dictum: 

 In de nota ‘investeringsbeleid’ alternatieve scenario’s te 
onderzoeken voor de wijze waarop de provincie Utrecht 
investeringen plant en met reserves kan omgaan waarbij 
meer dynamiek in de sturing op investeringen wordt 
gefaciliteerd. 

 
a. Bent u het met ons eens dat de gevraagde alternatieve 

scenario’s niet in de nota investeringsbeleid zijn 
opgenomen? Waarom is dit niet toegelicht in hetzij de 
nota of het statenvoorstel? 

b. Wanneer kunt u een aangepaste nota investeringsbeleid 
inclusief uitvoering van deze motie voorleggen, zodat PS 
op afzienbare termijn deze nota kan vaststellen? 

 

U bent over de uitvoering van deze motie geïnformeerd via het 
afzonderlijke MEMO ‘‘Opvolging moties Kadernota 2017’’.  
Voor de volledigheid is dit MEMO nogmaals bijgevoegd.. In de 
doorontwikkeling en de verdere invulling van deze motie wordt het 
MIP/MOP opgesteld. 

Ross van 
Ravenswaay / 
Hans Kraaij / 
Aart Kees 
Evers 

     

  



Moties en Amendementen PS vergadering 3 juli 2017 (PS2017PS07) Jaarrekening 

A = Amendementen      M = Motie 

A/M Nr. Omschrijving Antwoord Wie 

M 12A Sturen op maatschappelijke en financiéle effecten 
 

 Om in de Begroting 2018 expliciet en transparant op te 
nemen:  

o 'Wat wij willen bereiken' in de vorm van op 
maatschappelijke effecten gerichte 
doelstellingen met -indien de doelstelling zelf 
niet direct meetbaar is- passende indicatoren, 
waarbij is aangegeven waarom deze een 
goede maatstaf zijn voor het beoogde effect; 

o 'wat gaan wij daarvoor doen' in de vorm van 
prestaties (projecten en activiteiten) waarvan 
beknopt Ís onderbouwd op welke wijze deze 
ervoor zorgen dat de beoogde effecten worden 
bereikt; 

o 'wat gaat dat kosten' in de vorm van helder 
financiële overzichten geordend naar de 
aangegeven prestaties en doelstellingen. 

 ln de jaarrekening 2018 de rapportage op gelijke wijze 
uit te voeren op basis van de vastgestelde indicatoren, 
zodat PS haar controlerende taak adequaat invulling kan 
geven;  

 M.i.v. de begroting 2018, als zodanig in te richten, dat 
het daaruit herleiden van de daaropvolgende wijzigingen 
van de begrotingsposten in de najaarsrapportage en 
Jaarrekening, mogelijk wordt; 

 De resultaten van de proef met het werken met de 
methode - Duisenberg, zo mogelijk, al mee te nemen in 
de Begroting 2018; 

 De opgenomen maatschappelijke en financiële doelen 
en bijbehorende indicatoren actueel te houden en indien 
nodig aan te passen aan beleidswijzigingen; 

 En de Subcommissie voor de jaarrekening te vragen 
hen, namens PS, hierbij te ondersteunen. 
 
 
 

U bent over de uitvoering van deze motie geïnformeerd via het 
afzonderlijke MEMO ‘‘Opvolging moties Kadernota 2017’’.  
Voor de volledigheid is dit MEMO nogmaals bijgevoegd. 

Ross van 
Ravenswaay 



M 13 Bodem vraagt om uitleg! 
 

 Voor komend jaar, in de jaarrekening2017, een 
realistischere indicator te kiezen/dan wel helder toe te 
lichten waar dit enorme verschil door komt. 

 

Achtergrond indicator 

Het in de jaarrekening opgenomen getal betreft de cumulatieve 
begroting voor het AVP programma (1.500 ha verhogen 
grondwaterstanden). De begroting in 2016 (800 ha) is niet specifiek 
geraamd voor 2016 en door de maatregelen die voor deze indicator 
mee kunnen tellen ook niet haalbaar gebleken. Daarbij is de 
achtergrond van de 1.500 ha begroot helaas niet bekend bij de 
huidige medewerkers van het programma AVP en ook niet bij de 
betrokken beleidsmedewerkers.  
 
Zoals aangegeven in de toelichtende tekst van de jaarrekening 
worden er diverse activiteiten verricht om de bodemdaling tegen te 
gaan. De indicator wordt vooral opgehangen aan de volgende 
integrale gebiedsprojecten: 

 Wilnisse Bovenlanden (ca. 315 ha) 

 Groot Wilnis-Vinkeveen (ca. 270 ha) 

 Oostelijke Vechtplassen (ca. 260 ha) 
Daarnaast wordt de aanleg van onderwaterdrainage (ook buiten deze 
gebieden) meegerekend voor deze indicator, evenals kleine projecten 
die bijdragen aan een hogere grondwaterstand. Ook de projecten uit 
het Programma Aanpak Veenweiden dragen bij aan het tegengaan 
van de bodemdaling. Deze projecten hebben echter niet direct een 
hogere grondwaterstand tot gevolg.  
 
Realisatie van indicator bij de integrale gebiedsprojecten vindt plaats 
na afronden van de natuurinrichting zodra het waterpeil wordt 
opgezet. Dit is dus de laatste stap in de realisatie van NNN in het 
westen van de provincie. Omdat we nog volop bezig zijn met de 
uitvoering is er voor deze indicator nog relatief weinig gerealiseerd. 
Het verst is de natuurinrichting (inclusief hydrologische maatregelen) 
in de Wilnisse Bovenlanden. Deze is in een groot deel van het gebied 
afgerond. Het peil kan echter pas opgezet worden als AGV het bij dit 
gebied passende Watergebiedsplan heeft vastgesteld. 
 
Uit dit overzicht blijkt, dat de indicator ‘hogere grondwaterstanden 
realiseren in het veengebied’ niet goed aansluit op de projecten die 
lopen in het landelijk gebied, zowel niet qua omvang, als niet qua 
inhoud. Om die reden wordt voorgesteld deze indicator mee te nemen 
met de herijking van de indicatoren voor de begroting 2018.  
 
Cumulatief resultaat 2016 

De gerealiseerde 58 ha betreft de peilopzet in Armenland-Ruwiel en 
de Grote Sniep (samen 20 ha) en de aanleg van 38 ha 

Saskia van Gool 



onderwaterdrainage in Zegveld-Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen (via 
de subsidie aan ANV de Utrechtse Venen voor aanleg van 
onderwaterdrainage). 
 
Ook is in de zomer van 2016 het peil in een groot deel van de 
Bethunepolder opgezet. Doel hiervan is het tegengaan van wegzijging 
uit de Oostelijke Vechtplassen. In de Bethunepolder is echter 
nauwelijks sprake van veenbodem. Hierom is deze peilopzet niet 
meegeteld in de indicator. 
 

M 16 Uitvoeringsagenda Energietransitie 
 

 Een concreet Uitvoeringsplan te verbinden aan de 
doelen in de Provinciale Energieagenda. ln dit 
Uitvoeringsplan leiden de maatregelen tot de te 
realiseren energiedoelen per jaar, en tot de doelstelling 
om klimaatneutraal te zijn in 2040. 

 

Dit uitvoeringsplan willen we gelijktijdig of geïntegreerd presenteren 
met het plan voor de uitrol van energiestrategieën (M32). Ook in het 
tweede kwartaal van 2018. Ondertussen wordt natuurlijk hard 
doorgewerkt aan. 

Hans Kraaij / Aart 
Kees Evers 

     

     

 


