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VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
van 17 september 2007 
 
Aanwezig: 
P.C. Pollmann (PvdA, voorzitter), J.P.A. de Wilde (gedeputeerde), J.W. Benschop (SGP), F. 
Bersch (SP), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw.drs. E. Dijk-
Ossewijer (VVD), C.J.J. van Ee (CDA), mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (CDA), J. Fastl 
(GroenLinks), mw.drs. J.M. de Heer-Verheij (ChristenUnie), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), 
J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), ir. J.E. Landman (ChristenUnie), J.W.R. van Lunteren 
(VVD), Y. Lutfula (SP), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), F.J. Vos (VVD)   
 
Van Ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. N. Brummer (verslag) 
 
Afwezig: 
mr. J.H. Ekkers (gedeputeerde), mw. N.P. B. van ’t Hooft (PvdA), J. Konijnenbelt (CDA), mr. 
J.J.J. Streefland (ChristenUnie)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Spreker vestigt de aandacht op de ter vergadering uitgereikte mok ‘Met groen licht op de fiets naar je 
werk’ en geeft het woord aan mevrouw Plantinga voor een korte toelichting. 
Mevrouw Plantinga licht toe dat vandaag, in het kader van de Week van de Vooruitgang, is getracht 
zoveel mogelijk provinciemedewerkers op de fiets naar het werk te krijgen. In het kader van het 
Provinciaal Programma Luchtkwaliteit wordt de werkgever steeds meer aangesproken op haar 
mobiliteitsbeleid. De provincie is een grote organisatie en wil het goede voorbeeld geven. Alle 
medewerkers die vandaag op de fiets kwamen hebben een mok gekregen. Voorts was een 
fietsenmaakster aanwezig, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. Drie afdelingen, waarvan alle 
medewerkers met de fiets of het OV zijn gekomen, hebben een taart gekregen van de directie.  
Geprobeerd is de resultaten van vandaag in cijfers te vertalen. Er zijn 310 fietsers geteld. Dat is ca. 14% 
meer dan op een gemiddelde werkdag. Gezien het weer stelt dit tot tevredenheid. Door deze 310 
medewerkers is naar schatting 400 km gefietst. Daarmee is 300 gram fijnstof bespaart, 2 kg 
stikstofdioxide en 800 kg koolstofdioxide.  
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor dit initiatief, dat wellicht ook zou kunnen worden 
opgepakt door de Statenleden: Op de Fiets naar de Statenvergadering!  
 

Portefeuille J.P.A. de Wilde 
 
2. Motie GroenLinks m.b.t. klimaat en plan van aanpak klimaat 
De aandacht voor het onderwerp klimaat verheugt de heer Kloppenborg. GroenLinks blijkt de motie op 
een goed moment te hebben ingediend, waardoor een en ander thans een vervolg krijgt. In het 
onderhavige voorstel vallen twee zaken op. In de eerste plaats dat vooralsnog sprake is van veel 
woorden en weinig daden. Het verheugt GroenLinks dat geld wordt gereserveerd, maar zij zou de 
voornemens meer in concrete acties willen zien omgezet. Het is gewenst het effect goed te monitoren en 
voortdurend te kijken waarmee de meeste effectiviteit kan worden bereikt. Terecht wordt door GS 
ingezet op synergie. Dat had in de visie van GroenLinks nog wat sterker gekund. De rol die ook 
gemeenten kunnen spelen is in de visie van GroenLinks wat mager belicht. Gepleit wordt voor een 
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goede communicatie richting gemeenten in deze. Bekeken moet worden hoe samen kan worden 
opgetrokken.   
In de tweede plaats valt op dat naar de energiebesparing wordt gekeken, hetgeen GroenLinks verheugt. 
In deze provincie is echter ook het verkeersbeleid van groot belang. Daar valt in de visie van 
GroenLinks de nodige winst te boeken op het gebied van klimaatbeleid. De fietsactie van de provinciale 
medewerkers is daar een kernmerkend voorbeeld van. Als de provincie het gebruik van OV en de fiets 
op de wat kortere afstanden stimuleert, komen de thema’s van deze commissie samen. GroenLinks pleit 
er derhalve voor het verkeerbeleid onderdeel te laten uitmaken van het klimaatbeleid.  
 
De heer Bersch memoreert dat de motie opriep tot een inventarisatie van zaken die op korte termijn 
zouden kunnen worden gedaan om de bijdrage in de provincie aan de klimaatverandering te 
verminderen. Nu bijna een jaar later ligt een plan voor waarin, in de visie van de SP, de concrete 
maatregelen voor een groot deel vooruit worden geschoven. Er liggen vooral maatregelen die op zich 
niet direct een reductie teweegbrengen. Ter illustratie wijst hij op het besluit terzake het bewerkstelligen 
van klimaatneutraliteit in relatie tot ‘initiatieven waarmee belangrijke barrières voor klimaatgerelateerde 
initiatieven worden doorbroken’. De SP vraagt zich af welke invulling daaraan kan worden gegeven en 
wat kan worden gedaan om meer windvermogen te realiseren. 
De motie vroeg ook om opties voor de lange termijn. Die ziet de SP niet echt terug behalve dat een 
klimaatatlas en mitigatiemonitor worden opgezet, hetgeen op zich overigens goede zaken worden 
geacht. In dat kader wordt geïnformeerd waarom het Actieplan Duurzaamheid vooruit is geschoven. 
Het gaat om € 1,33 miljoen voor 2007 en 2008. Een groot gedeelte daarvan lijkt te worden besteed aan  
zaken die indirect bijdragen of wel plannen waaruit mogelijk concrete maatregelen kunnen voortkomen. 
Geïnformeerd wordt hoeveel van dit budget feitelijk aan de concrete realisatie van het terugbrengen van 
de CO2 uitstoot zal worden besteed.  
Tot slot informeert spreker wanneer het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek naar een 
klimaatneutrale organisatie in 2010 tegemoet kan worden gezien.   
 
Mevrouw Dijk plaatst namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 
- Geïnformeerd wordt wat wordt bedoeld met klimaatneutraal. Er wordt vanuit gegaan dat 

voornamelijk wordt gedoeld op CO2 neutraal. Indien dat het geval is, is de vraag of de CO2 
uitstoot in de provincie Utrecht wordt voorkomen.  

- De VVD kan zich voorstellen dat, gelet op de ingewikkelde problematiek, niet op stel en sprong 
korte termijn acties kunnen worden geformuleerd. De Rijksoverheid is al lange tijd bezig te 
proberen in kaart te brengen wat op korte en lange termijn zou kunnen worden gedaan. De vraag 
is in hoeverre de provincie kan aansluiten bij concreet lopende projecten die door anderen 
(Rijksoverheid, SenterNovem, provincie) worden uitgewerkt.   

- Het verdient wellicht aanbeveling dit onderwerp onder te brengen in het speerpunt aanpak van 
duurzaamheid in de provincie Utrecht, zodat een en ander integraal kan worden opgepakt.   

- Geïnformeerd wordt of het onderhavige voorstel moet worden gezien als een eerste aanzet tot 
een plan dat nog verder wordt uitgewerkt. Geïnformeerd wordt of de kosten van de concrete 
zaken (klimaatatlas en mitigatiemonitor) deel uitmaken van de gelden die nu worden gevraagd.    

- Toegejuicht wordt dat vanuit de provincie ook wordt gekeken of bedrijven kunnen worden 
ondersteund met initiatieven. Geïnformeerd wordt of de gedeputeerde daarbij ook informatie 
inwint naar de ervaringen van bijvoorbeeld VNO/NCW, MKB Nederland, SenterNovem in deze. 
Tevens is de vraag of al dan niet wordt aangehaakt bij een aantal grote steden in Nederland w.o. 
Rotterdam die al heel ver zijn met de concrete uitwerking van plannen.  

- In het onderhavige voorstel worden grote bedragen gevraagd. Een duidelijke onderbouwing 
daarvoor ontbreekt echter. In aansluiting op de vraag van de SP wordt verzocht meer inzicht te 
vestrekken in de opbouw van de kosten naar concrete projecten en o.a. zaken als de inschakeling 
van externe bureaus daarbij.  
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- Tot slot wordt verzocht een nadere toelichting te verstrekken ten aanzien van de werking van het 
stimuleringsbudget.  

 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van 
GroenLinks. Het is van belang dat de woorden thans worden omgezet in daden. Het CDA ziet de 
concrete uitwerking met vertrouwen tegemoet.  
Ten aanzien van de klimaatneutraliteit pleit het CDA voor een goede communicatie richting de inwoners 
van de provincie Utrecht, maar ook voor ondersteuning aan gemeenten om handen en voeten te kunnen 
geven aan de klimaatneutraliteit.   
Het CDA stemt in met het onderhavige voorstel. 
 
Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van GroenLinks en het CDA. De 
PvdA spreekt waardering uit voor de voorliggende aanzet. Gepleit wordt voor een meer actiegerichte 
formulering en het in tijd naar voren halen van een en ander indien dit mogelijk is. De PvdA mist de 
relatie met het programma Duurzaamheid.  
De PvdA pleit ervoor het onderscheid tussen het voorkomen van klimaatsveranderingen en de adaptatie 
te verduidelijken. 
In algemene zin wordt gepleit voor de stimulering van niet fossiele energie. De PvdA steunt het voorstel 
het stimuleringsbudget in te zetten.  
 
De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 tevreden is met de aandacht van GS voor duurzaamheid. Zoals 
reeds door GroenLinks is gememoreerd staan in het onderhavige document nog met name veel woorden; 
de daden daarbij worden nog gemist. D66 is er voorstander van veel geld te besteden aan dit onderwerp, 
mits dit wordt onderbouwd. Gepleit wordt derhalve voor een (minimale vorm van een) begroting. Het 
Actieplan Duurzaamheid zou na de zomer gereed zijn. D66 ziet dit als een tussentijdse notitie dat voor 
50% overeenkomt met het Collegeprogramma. Verzocht wordt snel te komen met dan wel het Actieplan  
Duurzaamheid of een nadere onderbouwing van de in deze notitie genoemde acties ook qua 
financiering. Indien aan vorenstaande verzoek wordt tegemoet gekomen, kan D66 zich vinden in het 
onderhavige voorstel.   
 
De heer Landman deelt mede dat de ChristenUnie positief is over de invulling van de motie van 
GroenLinks. De ChristenUnie sluit zich aan bij de opmerkingen over de concreetheid. 
De ChristenUnie heeft moeite met het feit dat het budget (€ 3 ton voor 2007 en € 4 ton voor 2008) wordt 
vrijgemaakt om op onvoorziene concrete kansen te kunnen inspelen. Verzocht wordt om nadere 
informatie waaraan het bedrag voor 2007 zal worden benut.  
 
Mevrouw Bodewitz deelt mede dat de PvdD zich aansluit bij voorgaande sprekers. Van belang is dat zo 
snel mogelijk concrete actiepunten naar voren worden gebracht. Opvallend is dat bij het aangrijpen van 
directe kansen eerder wordt ingehaakt op voorstellen die van buitenaf kunnen komen. Het is echter ook 
van belang dat de provincie zelf het initiatief neemt in deze. De PvdD ziet het programma Klimaat met 
belangstelling tegemoet.  
 
De heer Benschop deelt mede dat het de SGP niet verbaast dat in een eerste aanzet, zoals de onderhavige 
notitie wordt gezien, nog niet veel concrete acties zijn opgenomen.  Concrete acties ziet de SGP met 
vertrouwen tegemoet. De SGP sluit zich overigens aan bij de vraag van de ChristenUnie over de 
onvoorziene concrete kansen. Voor het overige ondersteunt de SGP het onderhavige voorstel.  
 
De heer De Heer informeert of het klopt dat iedere provincie bezig is met een vergelijkbaar plan van 
aanpak. De vraag is of de provincies in deze niet ook gezamenlijk veel meer zouden kunnen doen.  
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De heer De Wilde gaat als volgt op de vragen en opmerkingen in. 
In principe is elke overheid in Nederland met dit item bezig. Via het overleg met het IPO, de VNG en 
het Ministerie worden plannen op elkaar afgestemd en van elkaar geleerd. Daar waar sprake is van 
provincie overschrijdende acties, bijv. de aardgasbus, wordt gezamenlijk overleg gevoerd. Het veld is 
derhalve volop in beweging. Als gevolg van het vorenstaande is de tekst in het Collegeprogramma en 
het antwoord op de motie van GroenLinks inmiddels alweer achterhaald. 
Op dit moment wordt nagedacht hoe aan het klimaat- en duurzaamheidplan inhoud kan worden gegeven, 
mede in relatie tot het nieuwe PMP. Daarover kan de commissie binnenkort een voorstel tegemoet zien. 
Lang is overwogen of aan PS een programma zou kunnen worden voorgelegd. Probleem is echter dat 
rond dit soort thema’s geen volledig inzicht kan worden verschaft. Er is geen plan van aanpak in de 
provincie waarmee het klimaatbeleid wordt opgelost. Getracht moet worden zaken te doen op die 
niveaus waar het mogelijk is samen met anderen die geïnteresseerd zijn dit met de provincie aan te 
pakken. De provincie is maar voor weinig zaken geheel zelf verantwoordelijk. Zaken waarvoor zij wel 
geheel verantwoordelijk is, bijvoorbeeld het provinciale kantoorgebouw, worden opgepakt; echter op 
een dusdanige manier dat het ook een voorbeeldfunctie, een uitstraling heeft naar anderen in de 
provincie. Het besluit van de klimaatneutraliteit is direct gecommuniceerd richting de gemeenten; hen is 
verzocht dit besluit te volgen. Daarnaast worden tevens 50 – 100 bedrijven bezocht met de vraag samen 
met de provincie de kopgroep te willen vormen in deze zodat een sneeuwbaleffect wordt gerealiseerd. 
Een en ander gebeurt in overleg met andere gemeenten, MKB, VNO/NCW, KvK, banken. Getracht 
wordt ook grote bedrijven met hun hoofdkantoor in Utrecht uit te dagen deze inspanning samen met de 
provincie aan te gaan. Of het lukt zal de komende tijd moeten blijken, maar de ambitie van de provincie 
is duidelijk.   
Onderschreven wordt dat nog sprake is van veel woorden en weinig daden. GS hopen snel aan PS te 
kunnen laten zien dat achter de woorden daden zitten. Verwacht wordt dat nog dit jaar aan PS een plan 
kan worden voorgelegd om 15 projecten aan te pakken; 10 projecten van de provincie zelf en 5 van 
anderen. Daarin wordt zichtbaar waar de energie en de tijd ingestoken zullen worden van de € 1,3 
miljoen die van PS worden gevraagd. Eén project is bijvoorbeeld “Alternatief vervoer op orde” dat zal 
ingaan op OV, fietsen, e.d.  
Het is lastig nu aan te geven waar het meeste effect is te bereiken. Dat hangt af van de partners die in de 
provincie kunnen worden gevonden. Indien daarop echter wordt gewacht, kan het wellicht nog wel een 
jaar duren voordat een plan kan worden voorgelegd. Besloten is derhalve thans 15 concrete projecten te 
formuleren. In deze wordt de synergie met gemeenten gezocht. Klimaatneutraliteit gaat primair om 
voorkomen, maar ook om compenseren daar waar het niet kan worden voorkomen.   
Terzake de opmerking dat veel vooruit wordt geschoven, heeft spreker met het aankondigen van de 
concrete acties proberen aan te geven dat ook weer een aantal zaken concreet wordt gemaakt.  
Meer windvermogen is een teer punt. Zoals ook in het Collegeprogramma staat, denken GS de 
aangegane verplichting met het Ministerie ten aanzien van het BLOW-akkoord niet te halen. Een en 
ander was haalbaar geweest, indien PS de locaties verplichtend in het Streekplan hadden gezet. Dat is 
niet gebeurd vanwege het draagvlak in de gemeenten en de regio’s. In deze dichtbevolkte provincie met 
zeer diverse en kwetsbare landschappen zal het niet eenvoudig zijn locaties te vinden en daarvoor 
draagvlak te verkrijgen. Tot stand gekomen initiatieven in deze kennen een proceduretijd van 10 jaar of 
langer. Het betreffen derhalve zeer moeizame processen. Desondanks verheugt het spreker dat nog 
steeds nieuwe initiatieven ontstaan, die hopelijk tot een succes leiden. Indien het BLOW-akkoord niet 
wordt gehaald zal de provincie, in de visie van spreker, inspanning moeten plegen op een andere manier 
alternatieve energie op te wekken. Dat zou heel goed kunnen in de vorm van KWO, biomassa, biogas, 
e.d. Bekeken zal moeten worden of daarmee een extra taakstelling kan worden gerealiseerd.  
Van de € 1,3 miljoen zal in ieder geval € 7 ton ( € 3 ton in 2007 en € 4 ton in 2008) in concrete projecten 
worden omgezet. Het resterende bedrag zal o.a. worden besteed aan de organisatie, adviezen en hetgeen 
de ambtelijke organisatie doet zoals het opzetten van de klimaatatlas en de mitigatiemonitor.   
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Verwacht moet worden dat het uitwerken van een plan over de klimaatneutraliteit, wat dat betekent voor 
de provincie en of dat kan worden waargemaakt een jaar kost. Dat heeft met name te maken met het 
aspect duurzaam inkopen. De consequenties daarvan en of er feitelijk aanbieders/alternatieven zijn, moet 
goed worden bekeken. Met dat gedegen plan komen GS te zijner tijd terug. 
Desgevraagd door mevrouw Dijk antwoordt spreker in dit kader te spreken over een haalbaarheidsstudie 
voor de gehele provinciale organisatie, los van het kantoor. Indien nodig zal in deze externe expertise 
worden ingehuurd. De kosten zijn in het onderhavige budget opgenomen.   
Er wordt gekeken naar activiteiten elders in het land zoals Rotterdam en Venlo. Overigens wordt ook op 
een aantal terreinen naar de provincie Utrecht gekeken. De provincie Utrecht is de eerste overheid die 
werkelijk het besluit heeft genomen ten aanzien van de klimaatneutraliteit.    
Onderschreven wordt dat aan PS veel geld wordt gevraagd voor nog niet geheel concrete zaken. 
Normaal wordt een budget gevraagd en verantwoorden GS dit in de Jaarrekening. Spreker stelt voor de 
commissie in dit geval via een kwartaalrapportage op de hoogte houden van de stand van zaken, zodat 
wat meer grip en inzicht wordt verkregen in waarvoor het budget wordt ingezet. Spreker verzoekt in te 
stemmen met het bedrag om op zaken, die zich voordoen, te kunnen inspelen. Spreker licht dit aan de 
hand van enkele voorbeelden toe.  
 
De voorzitter geeft de commissie in tweede termijn het woord.  
 
De heer Kloppenborg deelt mede dat het onderhavige voorstel wat GroenLinks betreft een sterstuk kan 
zijn. Wel acht spreker het interessant dat de discussie over de windenergie opnieuw is opgekomen. 
Wellicht hebben PS zich in de aanloop op het streekplan teveel gefixeerd op hoe zaken van bovenaf 
kunnen worden geregeld en moet intensiever de omgekeerde weg worden bewandeld nl. het veel sterker 
stimuleren van initiatieven van onderaf, bijvoorbeeld van agrariërs. Deze nieuwe impuls geeft hij ter 
overweging aan de collega statenleden mee.  
 
De heer Bersch handhaaft de vraag hoeveel geld is gemoeid met het opzetten van de klimaatatlas en 
mitigatiemonitor.   
Met betrekking tot de windmolens wordt geïnformeerd welk aandeel van het BLOW-akkoord wel wordt 
gehaald. Voorts is de vraag wat eventueel nog zou kunnen worden gedaan om in dat kader toch nog 
meer te realiseren. Wellicht is een suggestie te kijken naar microwindturbines. 
Voor de SP is met name het kostenplaatje doorslaggevend of al dan niet met het onderhavige voorstel 
wordt ingestemd.   
 
Mevrouw Dijk merkt op dat de VVD zich aansluit bij de laatste opmerking van de SP. De VVD is 
voorstander van onderzoek naar allerlei soorten alternatieve energie. Indien het geld daaraan wordt 
besteed kan de VVD daarmee instemmen, mits sprake is van concrete onderbouwde projecten. Dat zal 
zeker gelden voor het geld voor 2008. Gelet op de nog te voeren discussie over het Collegeprogramma 
en de Begroting acht de VVD dit moment niet juist een beslissing te nemen over een dergelijk bedrag. 
Voor het overige leeft bij de VVD nog een aantal vragen over de inhoud van het onderhavige voorstel; 
deze vragen zullen in PS naar voren worden gebracht.   
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat het CDA op het standpunt staat dat geen blanco check wordt 
gevraagd. Financieel is een en ander onderbouwd. Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat dit een 
succes gaat worden. 
 
Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van het CDA. Wetende voor welke 
opgave de provincie staat, acht de PvdA het een goede uitdaging dit geld goed te besteden. 
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De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 er geen moeite mee heeft het geld beschikbaar te stellen. D66 
handhaaft echter de voorwaarde die ook door de SP en de VVD is gesteld in het kader van de 
onderbouwing.   
 
De heer Landman deelt mede dat de bedragen voor 2007 en 2008 helder zijn. Daarbij worden concrete 
zaken genoemd. Nadere concrete voorstellen wacht de ChristenUnie met belangstelling af. 
De thans door de gedeputeerde naar voren gebrachte invulling van het stimuleringsbudget voor 2007 en 
2008 geeft de ChristenUnie het vertrouwen dat concreet vraag is naar medewerking van de provincie. 
Deze twee budgetten ontbreken echter in het besluit. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
De heer De Wilde licht toe dat het stimuleringsbudget ad € 7 ton deel uitmaak van het totale budget van 
€ 1,3 miljoen.  
 
Mevrouw Bodewitz deelt mede dat de PvdD, gezien de urgentie van het onderwerp, geen moeite heeft 
met de hoogte van het bedrag. De PvdD blijft het echter lastig vinden dat niet kan worden beoordeeld of 
voor dit bedrag de meest effectieve maatregelen genomen gaan worden.  
 
De heer Benschop deelt mede dat het onderhavige voorstel wat de SGP betreft een sterstuk kan zijn.  
 
De heer De Wilde licht aan de hand van een voorbeeld toe dat het niet eenvoudig is aan te geven wat de 
meest effectieve maatregelen zijn. Een en ander is sterk afhankelijk van de partners die aansluiten.  
Spreker doet derhalve een dringende oproep aan PS GS toestemming te verlenen snel aan de slag te gaan 
met de 15 projecten. Hij zegt voor de PS-vergadering een betere onderbouwing van het programmageld 
toe.   
De stand van zaken met betrekking tot het BLOW-akkoord is opgenomen in de Water & Milieubalans, 
die bij de stukken ter kennisneming is gevoegd.  
In de komende maand wordt het Energiebeleid geëvalueerd. De uitkomst daarvan begin 2008 zal inzicht 
bieden in de effectiviteit van de verschillende instrumenten die er zijn.  
Tot slot memoreert spreker zijn toezegging de commissie via een kwartaalrapportage op de hoogte te 
zullen houden van de stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak klimaat.     
De heer Bersch memoreert zijn tweede vraag met betrekking tot het behalen van de doelstellingen 
overeengekomen in het BLOW-akkoord.  
De heer De Wilde antwoordt dat naar mogelijkheden wordt gezocht. Alternatieven op het gebied van 
windenergie bijv. windturbines op hoeken van kantoorgebouwen worden in de overwegingen betrokken.    
 
De voorzitter stelt vast dat door de gedeputeerde voor de PS-vergadering een betere onderbouwing ten 
aanzien van de uitgaven is toegezegd alsmede een kwartaalrapportage over de stand van zaken.    
Spreker concludeert dat de fracties over het algemeen positief staan tegenover het voorstel. Voor het 
overige komt dit onderwerp terug in PS.   
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen 
Bericht van verhindering is ontvangen van gedeputeerde Ekkers, mevrouw Van ‘t Hooft en de heren 
Konijnenbelt en Streefland.  
Ingekomen stukken 
ROCOV: advies aan de Provincie Utrecht m.b.t. aanbesteding concessie streekvervoer 
Utrecht 
De heer Van Ee memoreert dat het Programma van Eisen uitvoerig in deze commissie is 
besproken. Het onderhavige stuk gaat in op een aantal van die onderdelen. De VVD pleit 
ervoor de inhoud mee te nemen en in de discussie rond de aanbesteding te betrekken.  
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De voorzitter memoreert de kaderstelling concessieverlening OV. Op basis daarvan stellen 
GS de stukken op. Het pleidooi van de VVD zal aan gedeputeerde Ekkers worden 
doorgegeven.  
Mevrouw Versteeg verzoekt de commissie te zijner tijd een afschrift te verstrekken van de 
reactie van GS aan ROCOV, hetgeen door gedeputeerde De Wilde wordt toegezegd.  
Recreatieschap Stichtse Groenlanden: ontwerp Jaarrekening 2006 
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied: ontwerp Jaarrekening 
2006 
Mevrouw Versteeg merkt op dat in de stukken wordt verzocht om een reactie voor 27 juni 
resp. 3 juli jl. Die termijn is thans verstreken. Spreekster heeft begrepen dat dit vorig jaar ook 
het geval is geweest. De vraag is of dit in de toekomst anders kan. Of wel de stukken dienen 
tijdig aan PS te worden toegezonden of wel PS delegeren deze taak aan GS, zodat sprake is 
van controle op deze jaarrekeningen.   
De heer De Wilde deelt mede dat het aan PS is deze taak eventueel aan GS te delegeren. 
De voorzitter zegt toe dit met de heer Ekkers te zullen bespreken en hierop nader terug te 
zullen komen.  
 
4. Rondvraag 
- De heer Bersch stelt terzake de hervestiging van biomassaverwerkingsbedrijf Driessen 

BV aan de Oostkanaaldijk in Loenen aan de Vecht, dat bewoners en bedrijven in de 
omgeving daarvan zich zorgen maken. Zij hebben bezwaren tegen deze vestiging, 
onder andere omdat de fabriek midden in het Vechtgebied komt, waar mensen voor 
hun rust komen en om te genieten van het landschap. Er wordt gevreesd voor 
geluidshinder en overlast door bijvoorbeeld stofvorming en waarschijnlijk een grote 
toename van vrachtvervoer op de aanvoerwegen. Spreker wil weten hoe de 
gedeputeerde heeft gereageerd op de bezwaren van omwonenden. 

 De heer Van Lunteren merkt op dat dit onderwerp in de commissie RGW aan de orde 
is geweest en dat de gedeputeerde toen een aantal toezeggingen heeft gedaan. De SP 
heeft toen geen vragen gesteld. Het lijkt hem niet nuttig dit onderwerp nu weer te gaan 
behandelen, het hoort thuis in de commissie RGW. 

 Mevrouw Bodewitz zegt eveneens vragen te hebben die niet in de commissie aan de 
orde zijn geweest.  
Mevrouw Doornenbal wijst de medecommissieleden erop dat het een artikel 19 betreft 
en dat de bevoegdheden bij GS liggen. 
 De voorzitter stelt voor de heer Bersch zijn vragen te laten stellen en de heer De Wilde 
te laten antwoorden. 
De heer Bersch stelt de volgende vragen. Hoe heeft de gedeputeerde gereageerd op de 
bezwaren van omwonenden met betrekking tot de te verwachten geluidshinder. Is 
daarbij meegewogen dat de omgeving van de fabriek zich kenmerkt door rust en 
ruimte. Hoe heeft de gedeputeerde gereageerd op de bezwaren van omwonenden met 
betrekking tot de lozing van percolaatwater in de sloot waar aangrenzende agrarische 
bedrijven op aangewezen zijn. Waarom heeft de gedeputeerde niet de negatieve 
adviezen voor het verstrekken van een milieuvergunning van de gemeente Loenen en 
de PPC opgevolgd. Uit de zienswijze van bewoners en bedrijven van 31 mei 2007, 
maakt spreker op dat de PPC verkend heeft of vestiging op een bedrijventerrein in de 
directe omgeving mogelijk is. De uitkomst was negatief. De bewoners vrezen dat de 
vestiging van Driessen BV aan de Oostkanaaldijk, dat in afwijking is van het 
bestemmingsplan, een begin is van een industriële zone in de Vechtstreek. Spreker wil 
weten wat de reactie van de gedeputeerde hierop is. Er ligt bij de provincie een 
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verzoek tot ontheffing om van het bestemmingsplan af te wijken en spreker wil weten 
wat de status daarvan is. 
De heer De Wilde antwoordt dat de laatste twee vragen aan de heer Krol dienen te 
worden gesteld. Het is inderdaad een bevoegdheid van GS om al dan niet van artikel 
19 af te wijken en de heer Krol heeft toegezegd de negatieve adviezen serieus mee te 
nemen in de afwegingen. Driessen BV heeft in juni 2006 een milieuvergunning bij de 
provincie aangevraagd voor het verplaatsen van het bedrijf naar de nieuwe locatie. Op 
17 april heeft GS een positief ontwerpbesluit genomen, waarbij uitgebreid rekening is 
gehouden met alle milieueffecten op die locatie. Het besluit heeft vervolgens zes 
weken ter inzage gelegen waarop een groot aantal zienswijzen is binnen gekomen die 
deels betrekking hadden op de milieuaspecten, maar voor een belangrijk deel over RO-
aspecten gingen. Deze laatste worden bij deze beoordeling buiten beschouwing 
gelaten. De bezwaren over milieu heeft GS betrokken bij haar definitieve besluit op 24 
juni. Dat besluit heeft ook zes weken ter inzage gelegen, waarmee de milieuprocedure 
tot een eind is gekomen. 
De heer Bersch heeft begrepen dat het met betrekking tot het geluid om 47 decibel zou 
gaan op een afstand van 400 meter en hij vraagt zich af of dit wordt getolereerd in de 
betreffende omgeving. 
De heer De Wilde antwoordt dat het aantal decibel heel weinig is. 

 Mevrouw Bodewitz vraagt of het inderdaad klopt dat in het gebied geen riolering is en 
dat lozing van percolaatwater gaat plaatsvinden, waardoor risico's ontstaan voor het 
oppervlaktewater. Als dit zo is, hoe is het dan mogelijk dat toch de milieuvergunning 
is verstrekt. 

 De heer De Wilde weet niet of voor het bedrijf een aparte lozingsvergunning wordt 
verstrekt of dat dit in de milieuvergunning is opgenomen. Spreker zal het antwoord 
schriftelijk doorgeven. 

 De voorzitter verzoekt de commissie detailvragen voortaan via een andere weg en 
schriftelijk in te dienen. 

 
5. Termijnagenda en werkbezoeken 
Termijnagenda 
- De voorzitter deelt mee dat voor 12 november het onderwerp Tariefacties in het OV 

staat gepland. Hij stelt voor dit onderwerp naar de groslijst te verplaatsen en nader te 
bespreken op het moment dat de aanbesteding is afgerond en bekend is met welke 
voorstellen de vervoerder komt. 
Mevrouw Dijk merkt in dit kader op dat voor 1 oktober het onderwerp vervolgvoorstel 
NORT staat gepland, maar dat dit ook de datum is dat dit project eventueel zou 
worden verlengd. Het is gewenst dat de mensen die daar werken hierover zekerheid 
krijgen. 
De voorzitter zegt ervan uit te gaan dat er een positief besluit wordt genomen maar 
zegt toe de datum in de gaten te houden. 
De heer Hoefnagels memoreert de brief van het ROCOV en zegt het op prijs te stellen 
indien de commissie nog een keer gezamenlijk over dit onderwerp van gedachten 
wisselt over de afweging van GS. 
De voorzitter merkt op dat PS de kaderstelling al heeft vastgesteld en het aan GS 
wordt overgelaten om één en ander nader uit te werken. De concrete voorstellen die op 
basis van de aanbesteding worden verwacht, zullen in de commissie aan de orde 
komen. De kaderstelling komt derhalve niet meer in PS aan de orde. 

 De heer De Wilde stelt terzake het onderwerp nieuw PMP voor op 12 november de 
startnotitie te bespreken en de inhoud ervan in een later stadium aan de orde te stellen. 
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- Mevrouw Bodewitz vraagt of het klopt dat voor 17 september het onderwerp 
procedure aanwijzing zeer kwetsbare gebieden in het kader van wet ammoniak en 
veehouderij ter kennisname is opgenomen en niet als agendapunt. 
De heer Poort antwoordt dat dit wordt nagegaan. 

 

Werkbezoeken 
De voorzitter vraagt of de commissie kan instemmen met de voorgestelde werkwijze en of er  
wellicht aanvullingen zijn. 
De heer Van Ee vindt het een goede werkwijze maar verzoekt de activiteiten primair op  
maandagmiddagen te organiseren, zodat aansluitend de MME-vergadering kan worden  
bijgewoond. Zo kan het meest efficiënt worden gewerkt. 
De heer Fastl vindt werkbezoeken zoals die staan vermeld bij het thema energie en 
duurzaamheid niet echt wenselijk, die gaan naar zijn mening niet specifiek over problemen 
waar de provincie mee te maken heeft. Hij stelt de heer Ekkers voor om zijn bezoek aan Lille 
te laten samenvallen met het bezoek van de cultuurwoordvoerders.  
De werkwijze en de onderwerpen lijken de heer Bersch prima, hij heeft geen bezwaar tegen 
de voorstellen bij energie en duurzaamheid, hoewel hij zich ook kan vinden in de benadering 
van de heer Fastl. Wat spreker betreft kan er volgens het voorstel aan de gang worden gegaan. 
De heer Landman merkt op dat bij het thema milieuvergunning en handhaving drie bedrijven 
staan opgenomen waar de commissie recent al een bezoek aan heeft gebracht, er zijn wellicht 
alternatieven te zoeken. 
Ook de heer Benschop is voorstander van activiteiten die niet langer dan een halve dag duren. 
Mevrouw Bodewitz verwijst naar stationsgebied Utrecht bij het thema milieuvergunning en 
handhaving en vraagt naar de link. Zij juicht het toe dat er werkbezoeken worden 
georganiseerd en vindt dat er interessante onderwerpen zijn opgenomen.  
Mevrouw Blom is eveneens voorstander van halve dagen en bezoeken die niet te ver uit de 
buurt zijn. Zij noemt hierbij, ook in het kader van duurzaamheid, het bezoek aan Lille. 
 
De voorzitter concludeert dat er brede instemming is over de werkwijze en dat deze aldus 
wordt uitgevoerd. De verzoeken om de bezoeken op maandagen te laten plaatsvinden worden 
ter harte genomen. Nadere ideeën kunnen worden doorgegeven aan de griffie en de voorzitter. 
 
6. Verslag Statencommissie Water, Milieu en Mobiliteit dd. 4 juni 2007 en 
 verslag Statencommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Cultuur 
 dd. 4 juni 2007 
Het verslag van de vergadering van de commissie WMM dd. 4 juni 2007 wordt vastgesteld. 
 
De heer Lutfula verwijst naar blz. 7 van het verslag van de commissie MEC (percentage 
werkeloosheid allochtone jongeren) en vraagt of de commissie kan beschikken over deze 
cijfers. 
De voorzitter zegt toe dat de vraag in het verslag van deze vergadering wordt beantwoord. 
 
Mevrouw Blom merkt op dat mevrouw Van 't Hooft niet bij de aanwezigen staat vermeld. 
Haar naam wordt overigens met een 't' gespeld en niet met een 'd'. 
De voorzitter verzoekt de commissie dit soort wijzigingen van te voren aan de griffie door te 
geven. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
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Alle portefeuillehouders 
 
7. Vaststellen collegeprogramma 
De voorzitter stelt voor de nadruk op de politieke behandeling van het programma te leggen in 
de vergadering van 24 september. 
De commissie stemt hiermee in. 
 
De heer Van Lunteren uit zijn complimenten en licht het standpunt van de VVD als volgt toe.  
Duurzaamheid 
Spreker is blij dat het college zich bezighoudt met dit belangrijke thema. De VVD heeft 
vraagtekens bij de voorgestelde wijze om de verschillende beleidsterreinen bij elkaar te 
voegen. Zij ziet liever dat duurzaamheid een mindset wordt en dat het bij de verschillende 
beleidsterreinen als los onderdeel wordt benoemd, zodat voortaan wanneer over mobiliteit, 
wonen of ruimte wordt gesproken, duurzaamheid een vast onderdeel vormt van een voorstel 
van het college. Voorts wil de fractie graag een tipje van de sluiter opgelicht zien van hoe de 
samenwerking met de verschillende bedrijven en organisaties vorm wordt gegeven; zij vraagt 
wat de concrete plannen zijn en of er een vorm van indicator aan kan worden gehangen. 
In het stuk wordt gesteld dat met duurzame energie een inhaalslag moet worden gemaakt. De 
VVD wil graag weten op welke termijn duidelijk wordt welke weg wordt ingeslagen. De 
fractie vindt het belangrijk dat er geen landschapsvervuiling ontstaat en dat er niet op 
onmogelijke plaatsen windturbines verrijzen.  
Terzake klimaatneutraal is de fractie bang dat indien alles neutraal moet, er constant dubbele 
investeringen worden gedaan.  
Economische zaken en recreatie 
De VVD constateert, en betreurt dat ten zeerste, dat het hele MKB niet meer naar voren komt 
terwijl dat wel heel nadrukkelijk is benoemd in het coalitieakkoord. Dit is ook bij het 
economisch beleidsplan aan de orde geweest.  
De fractie vraagt zich hierbij ook af hoe de provincie denkt invloed te gaan uitoefenen op het 
gebied van architectuur: wat wil de provincie precies en hoe worden de plannen uitgevoerd. 
Spreker werd enigszins nerveus van de zinsnede bij Kennisregio: Het instrument van risico-
dragende participaties kan een middel zijn om meer zeggenschap te krijgen. Hij vraagt zich af 
wat hier precies mee wordt bedoeld, of het alleen over de TFI gaat of over zeggenschap 
binnen bedrijven. Spreker meent dat de provincie dit laatste niet moet willen. Hij vindt het op 
zich wel mooi dat de indicatoren bij dit onderdeel redelijk scherp zijn en duidelijk worden 
verwoord. De fractie had bij de 60.000 m2 bedrijfsruimte echter liever gezien dat deze ook 
gevuld zijn. 
Mobiliteit 
De VVD mist concrete indicatoren bij dit onderdeel. Het SMPU en het urgentieprogramma 
worden eruit gehaald, wat programma's zijn die over een langere periode lopen. Op het 
moment dat daar indicatoren aan worden gehangen en zaken moeten worden benoemd, 
kunnen ze beter worden benoemd voor de periode waarvoor het college zit. Er zou beter 
aangegeven moeten worden wat prioriteit heeft in die vier jaar. 
Spreker leest jammer genoeg niets meer terug over het onderdeel ontsluiting van bedrijven en 
nieuw aan te leggen bedrijfs- en woninglocaties; ook een punt dat zeer nadrukkelijk in het 
coalitieprogramma wordt genoemd.  
De bereikbaarheid van de binnensteden baart de VVD zorg en wordt ook niet meer genoemd. 
Zij wil graag weten of er meer concrete ideeën zijn en stelt dat hier wellicht ook een indicator 
aan kan worden gewijd. 
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De heer Bersch wil graag weten wat precies wordt bedoeld met een duurzaamheidtoets. 
Er wordt € 34 mln. uitgetrokken voor pakketstudies voor mobiliteit en de SP wil graag weten 
waar dit geld exact aan wordt besteed. Er wordt gezocht naar een nieuwe internationale relatie 
en spreker suggereert dat wellicht gezocht kan worden naar een land waar geïnvesteerd kan 
worden in klimaatprojecten, waardoor ook daar de CO2 uitstoot omlaag gaat. Misschien is dat 
een beter plan dan bomen planten. Tenslotte mist spreker een paragraaf over dierenwelzijn. 
 
De heer Fastl vindt het een alleraardigst programma. 
Duurzaamheid 
Spreker verwijst naar de zin dat er geen afwenteling moet plaatsvinden van problemen naar 
volgende generaties of naar plekken elders op deze wereld. Dit zou betekenen dat er elders op 
de wereld geen bomen geplant zouden mogen worden, reden waarom spreker meer ziet in het 
SP-voorstel; als er moet worden afgewenteld moet dat op een goede en positieve manier 
gebeuren. Bovendien levert naar zijn idee niet het milieubeleid problemen op. Spreker ziet bij 
duurzaamheid en milieu weinig terug over mobiliteit, terwijl dat de zwaarste vervuiler is. 
Uiteraard is hij blij met een haalbaarheidsstudie, maar hij is bang dat het daarbij blijft. Spreker 
hoopt tevens dat de koplopers worden gezocht in de verschillende maatschappelijke 
organisaties in de provincie Utrecht, en niet alleen bij de bedrijven en de politiek. Hij ziet 
graag dat de windmolens worden geplaatst. 
Economische zaken en recreatie 
Het leefklimaat is heel belangrijk voor de economie, met name voor de creatieve sector, dat 
de grootste motor is van de stijgende economie. De provincie dient dus zodanig te zijn 
ingericht dat die sector juist wordt gestimuleerd. Spreker vraagt zich af of het beleid van de 
provincie terzake de werkloosheid specifiek wordt gericht op de allochtonen en met name 
Marokkaanse allochtonen, of dat die breder wordt bedoeld. 
Wellicht dat de bedrijventerreinen door complete herstructurering klimaatneutraal worden 
door onder andere verdichting van de terreinen, een laag er bovenop bouwen, vergroening, 
waardoor minder hectares nodig zijn. 
Bij Sciencepark en TFI kan goed worden ingestoken op milieu en klimaat. Het is geen 
schande om als Utrecht een koploper in Europa (of de wereld) te willen zijn; dit mag volgens 
spreker een doel op zich zijn. 
Bij het toerisme kan wellicht meer worden gericht op de jongere toerist (backpackers). 
Ook spreker is vóór invulling van de 60.000 m2 bedrijfsruimte. 
Mobiliteit 
Spreker hoopt dat met de economische structuur wordt bedoeld de structuur die ten bate komt 
van de creatieve economie en niet van de oude economie zoals de transportsector etc. – 
hoewel hij hier wel voor vreest. Voorts komt het hele woord fiets niet in het programma voor. 
Er liggen hiertoe genoeg leuke plannen die uitgevoerd kunnen worden. 
Een excursie naar Lage Weide is interessant omdat daar Blue Ports komen. 
Omdat Utrecht klein is wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit en derhalve kan 
worden gekozen voor schone overslag door energiezuinige middelen. 
De tariefacties zouden volgens spreker gericht moeten worden op wegwerkzaamheden. 
Voorts staat er dat de doelen uit het urgentieprogramma gerealiseerd moeten gaan worden in 
2011, maar omdat het urgentieprogramma Randstad nog niet definitief is aangenomen is dit 
volgens spreker enigszins voorbarig. 
In de stad Utrecht wordt heel gericht ingezet op de 'rail' en de provincie zou hier heel sterk in 
mee moeten gaan en op in moet zetten.  
 
De heer Benschop merkt op dat bij economische zaken en recreatie (Staat van Utrecht) staat 
dat het aantal minimuminkomens relatief laag is. Ze zijn er echter wel en meestal betreft het 
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mensen die een lage opleiding hebben. In het coalitieakkoord wordt gezegd dat de laag 
opgeleiden ook een arbeidsplaats moeten hebben, maar in het collegeprogramma is hier 
weinig over terug te vinden. De SGP is voornemens om in de Statenvergadering met een 
motie hiertoe te komen, als steuntje voor degenen met een lagere opleiding. 
 
Mevrouw Bodewitz wil weten wat bij mobiliteit wordt bedoeld met de zin: Mobiliteit die de 
economische structuur versterkt staat in de komende collegeperiode voorop. Ook vraagt zij 
zich af waarom voor duurzaamheid en milieu het op één na laagste bedrag is gereserveerd. 
 
De heer Landman zegt dat de ChristenUnie blij is dat in het programma wordt gekozen voor 
duurzaamheid als belangrijke pijler voor het milieubeleid. Dit komt bij de ChristenUnie als 
vertrouwenwekkend over en de fractie wacht concrete acties met belangstelling af. 
Terzake de stimuleringsregeling duurzame energieprojecten vraagt spreker zich af of hier 
hetzelfde onder moet worden verstaan als het zgn. energiefonds, of dat het nu een nieuw fonds 
wordt.  
Hij vraagt of over de extra taakstelling van het rijk al meer duidelijkheid is of dat er sprake is 
van een vaag vermoeden. 
De ChristenUnie is niet zo blij en tevreden met het hoofdstuk mobiliteit en vindt het niet 
sterk. De fractie mist in het programma, helaas, de visie van het college op de beprijzing van 
het particulier vervoer. Als hier verder niets over wordt opgenomen, zal de ChristenUnie hier 
in de Statenvergadering nader op terugkomen. 
 
De heer Hoefnagels bedankt GroenLinks voor de liberale opmerkingen en die over de Blue 
Ports. Terzake duurzaamheid en milieu vraagt hij wat een eigentijdse behoefte inhoudt; er kan 
van alles onder worden verstaan.  
Terzake de tariefacties (mobiliteit) vraagt spreker aandacht voor tariefacties die zich in het 
verleden hebben bewezen, zoals bij de concessie in Amersfoort (gratis OV voor 65+'ers). 
 
Mevrouw Blom heeft geconstateerd dat er nogal verschil bestaat tussen de indicatoren voor 
bepaalde onderwerpen. Die staan niet in verhouding tot de hoeveelheid geld die bij een 
bepaald onderdeel horen (bijv. de pakketstudies). Spreekster vraagt of er meer informatie kan 
worden gegeven over de concrete acties. 
Zij vraagt wat de verdeling over de jaren is tussen structureel en nieuw geld (blz. 32/33). 
 
De heer De Wilde stelt dat veel vragen dienen te worden beantwoord door de heer Ekkers en 
dat bezien zal worden of dit schriftelijk gaat gebeuren of in de volgende vergadering. 
Spreker is het eens met het gestelde door de VVD dat duurzaamheid meer een mindset moet 
zijn, meer een afwegingskader dat wordt gebruikt binnen de verschillende planvormen. De 
acties die daaruit voortkomen kunnen dan een totaal duurzaamheidprogramma van de 
provincie vormen voor de diverse beleidsterreinen. Dit zal in de startnotitie nader worden 
verwoord. 
Er is nogal een aantal vragen over de indicatoren, terwijl er in de Statenvergadering ook 
ongenoegen was over het aantal indicatoren in de begroting. Er zijn nu 42 indicatoren in het 
programma opgenomen. Op het moment dat de concrete acties erbij worden gezet, worden de 
indicatoren ook concreter. Er moet echter voor worden gewaakt dat er teveel indicatoren 
worden gevraagd. 
 
De heer Van Lunteren zegt dat de VVD bedoelt de indicatoren zoals ze zijn opgenomen meer 
concreet te maken en iets anders te verwoorden, niet om meer indicatoren op te voeren.  
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De heer De Wilde antwoordt dat deze slag wellicht kan worden uitgevoerd op het moment dat 
het college de eerste begroting met een aantal concrete acties (en indicatoren) voorlegt. 
Hij hoopt dat de windmolens bij Lopik ooit in de toekomst bewaard en gekoesterd gaan 
worden. Er kan met windmolens op relatief korte terugverdientermijn veel energie worden 
opgewekt. Het college werkt mee aan die initiatieven in de provincie waar draagvlak voor is, 
want het college vindt het nog steeds een goed middel. Als het draagvlak er niet is legt het 
college zich daarbij neer, maar zegt wel daarmee een ereschuld op zich te hebben genomen. 
Op dit moment wil de minister een nieuw BLOW-akkoord met de provincies sluiten, waarbij 
op land een extra taakstelling wordt meegegeven. Spreker probeert die taakstelling in het IPO-
overleg breder te krijgen, waarbij de provincie zelf initiatieven kan nemen voor de taak met 
betrekking tot alternatieve energie.  
Een aantal fracties heeft aangegeven bepaalde onderdelen te missen in het programma. Het 
college heeft niet gepoogd een compleet beeld van het totale beleid van de provincie te geven, 
maar een aantal speerpunten waar zij intensivering of verandering van beleid voorstaat. 
Daarbij is uiteraard gekeken naar wat in de coalitie is afgesproken en heeft het college ook 
eigen prioriteiten gesteld (bijv. terzake de grote steden). 
Terzake de participaties in bedrijven zegt spreker dat het erom gaat dat daar waar de provincie 
wordt gevraagd te participeren, zij kwalitatieve eisen stelt, onder andere op het terrein van 
architectuur. Op deze wijze heeft de provincie invloed hierop. 
Het college ziet bij het onderdeel bereikbaarheid van de binnenstad dat het OV en de fiets de 
oplossing moeten bieden, omdat er in die steden al sprake is van fijn stof problematiek. 
Daardoor overlijden ca. 2000 inwoners van de provincie te vroeg. Om dit op te lossen kan niet 
nieuw verkeer worden toegelaten en moeten andere oplossingen worden gevonden. De stad 
Utrecht heeft grote verkeersproblemen en een grote verantwoordelijkheid om die op te lossen, 
waarbij de provincie haar graag wil steunen. 
 
Mevrouw Doornenbal merkt op dat in het coalitieakkoord is bedoeld dat de bereikbaarheid 
van de binnensteden ook voor auto's geldt en zij verwacht daartoe actie. Er is veel aan gelegen 
om het voor autobezitters in ieder geval mogelijk te maken om de binnenstad te bereiken.  
 
De heer De Wilde antwoordt dat de provincie samen met de steden doorstroommogelijkheden 
beziet en goede verkeerscirculatieplannen maakt. Goede bereikbaarheid is erg belangrijk, 
maar heeft ook beperkingen. 
De duurzaamheidtoets wordt nog nader uitgewerkt maar zal aangeven dat bij het tot stand 
komen van een beleid serieus is gekeken naar het thema duurzaamheid. 
Naar aanleiding van de opmerkingen van GroenLinks moet hetgeen over het beleidsterrein 
milieu in het programma is opgenomen, wellicht anders worden verwoord.  
Bij afwentelen wordt echt negatief afwentelen bedoeld en niet het compenseren.  
Terzake het bespreken van het duurzaamheidthema bij mobiliteit wordt gezocht naar win-win 
situaties, dus of doorstroommaatregelen in het verkeer kunnen worden genomen waarbij ook 
het klimaat kan winnen. Er wordt overigens op alle beleidsterreinen gestreefd naar win-win 
situaties. 
Klimaatatlassen moeten inderdaad worden uitgevoerd en er moet ingebroken kunnen worden 
in jaarprogramma's; dit dient goed in de gaten te worden gehouden. 
Spreker is er ook voorstander van de creatieve sector te beïnvloeden. Terzake de werkeloos-
heidscijfers zal worden nagezocht of het om allochtonen gaat of dat het breder gaat. Er zijn 
meerdere groepen burgers werkeloos en hier moet aan worden gewerkt. 
Terzake het Sciencepark zegt spreker dat de m2'ers eerst opgeleverd moeten worden voordat 
ze kunnen worden ingevuld. Als er nu 60.000 m2 beschikbaar zou zijn, zouden deze 
onmiddellijk gevuld kunnen worden; de vraag in de provincie is veel groter dan het aanbod.  
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Meer gebruik maken van de (light)rail zal sowieso voor ontsluiting nodig zijn om 
bijvoorbeeld Rijnenburg bij de stad te betrekken. Het is een voorwaarde voor de stad om deze 
gebieden bij de stad te kunnen betrekken, ook om de huidige problematiek in de stad te 
kunnen aanpakken. Er wordt in het kader van UpR gekeken waar de toekomstige 
woningbouwlocaties, ook aan de westkant van Utrecht, zouden kunnen worden gerealiseerd. 
De provincie zal daar waar de stad Utrecht hulp nodig heeft, een steentje bijdragen. 
Er is op gewezen dat duurzaamheid en milieu het één na laagste bedrag in de schijf krijgt. 
Veel van het duurzaamheidbeleid zal binnen de andere schijven zijn plek moeten krijgen, 
maar wellicht moet meer zichtbaar worden gemaakt wat binnen die andere beleidsterreinen 
aan duurzaamheid plaatsvindt. Ook spreker heeft gezien dat een deel van het nieuwe geld dat 
wordt genoemd feitelijk het doorzetten van het geld is zoals in het PMP stond gereserveerd. 
Het is dus voor een deel een 'sigaar uit eigen doos'. De uitwerking van het financiële 
programma wordt nog nader door het college besproken. Dit geldt niet alleen voor geld voor 
duurzaamheid en milieu maar ook voor water en wellicht andere beleidsterreinen die niet 
structureel in de begroting waren gedekt, maar een tijdelijke financiering hadden. De vragen 
hierover zullen worden meegenomen. 
Met de eerste zin bij mobiliteit wordt de bereikbaarheid bedoeld. Bereikbaarheid stimuleren 
maakt dat de provincie economisch vitaler kan zijn, hetgeen de economische structuur van 
een gebied bevordert. De bereikbaarheid is een zorg en item om met elkaar in de gaten te 
houden.  
 
De voorzitter stelt voor geen tweede termijn toe te staan. De heer De Wilde heeft in ieder 
geval de vragen op zijn terrein beantwoord, toegezegd de overige vragen aan de heer Ekkers 
voor te leggen en te proberen de beantwoording ervan voor 24 september gereed te hebben. 
De tweede termijn vindt derhalve op genoemde datum plaats.  
De commissie stemt in met dit voorstel. 
 
8. Halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht 
De heer Hoefnagels verwijst naar blz. 17 (programma 3.2, milieu). Er staat dat er € 200.000,- 
in 2007 wordt uitgegeven terwijl in één van de stukken ter kennisname staat dat er € 800.000,- 
wordt uitgegeven. D66 heeft terzake de programma's bij milieu en doelmatig verkeer- en 
vervoersysteem het idee dat er nogal wat zaken bij de programma's worden neergelegd die 
eigenlijk in andere onderdelen van de begroting zouden thuishoren (bijv. ICT-aanpassingen 
en kosten voor de opleidingen van het personeel bij het doelmatig verkeer- en 
vervoersysteem).  
 
Mevrouw Bodewitz verwijst naar blz. 16 (laatste bolletje bij waterkwantiteit) waar wordt 
gesproken van een andere aanpak en zij wil graag weten wat die inhoudt. Voorts vraagt zij 
een nadere toelichting op wat op blz. 56 (gebiedsgerichte visie) staat over het feit dat de 
activiteiten rondom de implementatie van de leidraad water en milieu op een lager pitje 
hebben gestaan, en wat de consequenties daarvan zijn. 
 
De heer Benschop verwijst naar blz. 19 (subsidie rond- en randwegen) en vraagt zich af of het 
zinvol is geld te reserveren voor de verkeersveiligheid aldaar. 
 
De heer Kloppenborg verwijst naar blz. 18 (Grebbeliniedijk) en meent dat kostenbesparing 
kan plaatsvinden door de bomen nog niet te kappen, omdat er momenteel nog procedures bij 
de Raad van State lopen. Hij roept GS op te wachten tot deze uitspraken er zijn. 
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De heer Bersch verwijst naar blz. 17 (voorraadbeheer) en vraagt zich af hoe het komt dat er zo 
weinig is uitgegeven terwijl er zoveel was gereserveerd, en waarom de vertraging is 
opgetreden. 
Op blz. 56 staat dat het project alternatieve brandstoffen en technieken later is gestart omdat 
er draagvlak moest worden gecreëerd bij de brancheorganisaties. Spreker vraagt zich af of dit 
vruchten heeft afgeworpen. Uit de omschrijving terzake het Ureka-project blijkt niet dat er 
problemen mee zijn, totdat er staat dat er aan het eind van het jaar een onderbesteding wordt 
verwacht van € 2,5 mln. Spreker wil weten of hier meer over bekend is. 
 
De heer Van Lunteren verwijst naar blz. 10 (aansprakelijkheidsverzekering). De fractie vraagt 
zich af waarom structureel moet worden verhoogd en het probleem niet gewoon wordt 
opgelost. Zij heeft ook in de commissie BEM hier vragen over gesteld en wil graag voor 
behandeling in de Staten een overzicht. 
Spreker sluit zich aan bij de vraag die over rond- en randwegen door de SGP is gesteld. Er 
wordt voorgesteld € 3,5 mln. ten gunste te brengen van de algemene middelen. Hij vraagt zich 
af of het niet verstandig zijn om dit bedrag óf in de reserve grote wegenwerken te stoppen óf 
in de voorziening onderhoud. Deze vraag stelt hij overigens ook aan de overige 
commissieleden. 
Op blz. 19 wordt ook gesteld dat het bedrag voor het onderhoud van het Merwedekanaal 
structureel overblijft. Spreker vraagt of dit nu inderdaad structureel is en zo ja, of het dan 
mogelijk is met dit bedrag een voorziening voor de Blue Ports aan te leggen. 
Kunst op de Rotonde (blz. 20) is naar de mening van de VVD iets wat in het herziene SMPU 
aan de orde komt. Zij vraagt zich af of het de bedoeling is dat, vooruitlopend daarop, al 
kunstprojecten worden aangeschaft. De VVD vindt de aanschaf van deze kunst namelijk geen 
goed plan, omdat er al geld op dit onderdeel (mobiliteit) tekort wordt gekomen.  
In de commissie BEM heeft de VVD vragen gesteld over het ecoduct Beukbergen (blz. 32). 
Er staat dat er nog geen dekking is gevonden en de fractie vraagt of het wellicht verstandiger 
is om eerst dekking te zoeken. 
Naar aanleiding van hetgeen over de OV chipcard staat (blz. 42) vraagt de VVD zich af in 
hoeverre het verstandig is om de chipcard al op 1 januari 2008 in te gaan voeren. Zij heeft 
begrepen dat dit in principe niet eerder noodzakelijk is dan 1 januari 2009. Misschien kan 
beter worden gewacht tot de aanbesteding achter de rug is, zodat er geen sprake is van het 
bevoordelen van bedrijven. 
 
De heer Van Ee sluit zich aan bij de opmerkingen van GroenLinks over de Grebbeliniedijk. 
Het CDA pleit er juist voor om de subsidie voor rond- en randwegen niet ten gunste van de 
algemene middelen te brengen. De fractie heeft onlangs gevraagd een rondwegstudie rondom 
Renswoude op te starten, waarop GS negatief heeft geantwoord. Wellicht dat hierop terug kan 
worden gekomen. Het lijkt spreker geen probleem het geld in de reserve grote wegenwerken 
te storten. 
Als de provincie Zuid-Holland niet weet wat de consequenties zijn terzake het 
Merwedekanaal, vraagt spreker zich af of de provincie dan niet alsnog een financiële 
consequentie moet dragen.  
Tenslotte wil spreker graag een toelichting hebben op de bedragen betreffende de 
reconstructie van het baanvak N228. 
 
De heer Van Lunteren vraagt of de overige commissieleden hun mening kunnen geven over 
zijn voorstel over de rond- en randwegen, alvorens de gedeputeerde gaat reageren. 
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De heer Kloppenborg zegt dat GroenLinks het voorstel niet steunt. Het geld kan eventueel 
worden benut voor meer duurzame vormen van verkeer en vervoer, zoals fietsverbindingen en 
stimulering van het OV. 
 
De heer De Wilde gaat als volgt in op de vragen en opmerkingen. 
Het college heeft spelregels afgesproken over hoe om te gaan met overschotten en dergelijke. 
Als een project is vertraagd maar nog wel in de uitvoering zit, wordt voorgesteld de project-
budgetten door te schuiven naar het volgende jaar. Als er een werkelijke onderbesteding heeft 
plaatsgevonden en er is in het nieuwe jaar weer geld beschikbaar, vloeien in principe die 
middelen naar de algemene middelen terug en is er een integrale afweging waar die middelen 
worden ingezet. Als wordt gehandeld zoals de VVD voorstelt, worden reserves en 
voorzieningen op een bepaald beleidsterrein geparkeerd zonder dat de noodzakelijke discussie 
heeft plaatsgevonden. Het college is dus geen voorstander van het voorstel van de heer Van 
Lunteren.  
Spreker stelt voor de opvattingen van de heren Van Lunteren en Van Ee in het college te 
bespreken en ze aan de staten voor te leggen. 
De implementatie leidraad water en milieu was vertraagd door personele problemen (ziekte), 
en de gevolgen daarvan zijn nu niet te kwantificeren. 
Het uitgangspunt van het college terzake de dekking van het ecoduct is dat de dekking wordt 
gevonden in de planexploitatie. De staten hebben besloten dat het ecoduct er komt, maar 
daarbij is aangegeven dat de dekking niet met extra middelen moet plaatsvinden. 
Terzake het bedrag voor de energiebesparing kent spreker ook alleen maar het voorstel voor 
besteding van € 800.000,-, maar hij zal dit verder uitzoeken en hier schriftelijk op 
terugkomen. 
 
De voorzitter stelt voor geen tweede termijn te behandelen. De beantwoording van de 
resterende vragen volgt schriftelijk. 
De commissie stemt in met dit voorstel. 
 

Portefeuille mr. J.H. Ekkers 
 

9. Statenvoorstel Duurzaam en Verantwoord Verlichten 
De voorzitter licht toe dat het op blz. 3 (besluit) gaat om het bedrag van € 188.500,-. 
De heer Van Lunteren merkt op dat het € 188.300,- moet zijn. 
De heer Van Ee vindt het een uitstekend stuk waar de fractie zich goed in kan vinden. Het 
geeft niet alleen een impuls aan de sociale veiligheid en de kwaliteit van verlichting, ook de 
energiedoelstellingen worden gehaald. Het CDA vindt wel dat indien versneld moet worden 
afgeschreven en hiertoe investeringen worden gedaan, de besparingen op dat gebied beperkt 
zijn. Er worden voorstellen gedaan om verhoogde budgetten op te nemen voor onderhoud 
hetgeen geen besparing is in financiële zin; het heeft alles te maken met keuzes die worden 
gemaakt. Het is spreker niet helder voor welke soort verlichting is gekozen en waarom; er 
worden dubbele zaken vermeld. Hij wil weten waarom niet is ingezet om de volledige 
bedragen uit te voeren. Daar waar wordt besloten dat het sociaal verantwoord is om de 
verlichting weg te halen, pleit het CDA er sterk voor om in ieder geval een duidelijke 
wegmarkering in de plaats daarvan aan te brengen. 
 
Ook mevrouw Blom vindt het een helder en duidelijk stuk, maar het kaartje niet. Zij vraagt 
om een kaartje met een witte achtergrond en kleurtjes. 
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De heer Hoefnagels vindt het een goed stuk. Hij vraagt of de milieubelasting voor het maken 
van de verlichtingsmasten en armaturen zijn meegenomen in de berekeningen. 
 
De heer Landman spreekt ook van een goed stuk. De fractie heeft wel wat zorgen over de 
fietspaden. 
 
Mevrouw Bodewitz deelt dezelfde zorg als D66 en heeft inmiddels begrepen dat de hele 
productieketen niet is meegenomen. Zij is er daarom voorstander van om eerst de klimaat-
toets toe te passen. De productie zou een grotere milieubelasting voor broeikasgasuitstoot 
kunnen opleveren dan de bezuiniging die wordt bereikt door het toepassen van energiezuinige 
techniek. Zij kan zich wel voorstellen dat van de afweging afgeweken wordt op het moment 
dat het gaat om natuurwaarden, dus dat de natuur niet onder het licht lijdt. 
 
De heer Benschop sluit zich aan bij D66 terzake de productieketen en vertrouwt erop dat het 
antwoord hierop vóór 24 september kan worden ontvangen. 
 
De heer Fastl heeft uit de tabel opgemerkt dat het er niet toe doet dat wanneer het een 
utilitaire fietsroute betreft, er wel of niet verlicht moet worden; dat zou dan dus ook niet 
opgenomen moeten worden. Er is in de tabel sprake van de opties 'nee', of 'ja tenzij'. Hij had 
ook graag een optie 'nee mits' gezien. Het zijn niet altijd de fietspaden met een groot aantal 
fietsers die verlichting verdienen. 
 
De heer Lutfala vraagt wat er gebeurt als over een aantal jaren een nieuwe methodiek wordt 
ontwikkeld die veel goedkoper is. Voorts wil hij weten wat de ervaringen met dezelfde 
technieken in Noord-Holland zijn.  
 
De heer Van Lunteren vindt het een uitstekend stuk. Hij vraagt of is aan te geven tot welk 
bedrag de € 3.000,- besparing eventueel wordt afgebouwd. 
 
De heer De Wilde gaat als volgt op de vragen en opmerkingen in. 
Bij het aanbrengen van de verlichting zijn de natuurwaarden uitgangspunt. Bij een nieuw en 
duurzaam systeem is de economische levensduur uitgangspunt van vervanging, maar bij de 
daadwerkelijke vervanging kan worden bezien hoe de kwaliteit erbij staat. Spreker gaat ervan 
uit dat dit ook gebeurt. Uitgangspunt en prioriteit bij alles is de veiligheid. Als er voor natuur 
en landschap speciale redenen zijn om het in bepaalde gebieden donkerder te maken of alleen 
dan te verlichten wanneer er aanbod van verkeer is, wordt daar rekening mee gehouden. 
De overige vragen zullen worden voorgelegd aan de heer Ekkers en schriftelijk voor 24 
september worden beantwoord. 
 
De voorzitter stelt voor in het presidium een oproep te doen om bij dit soort belangrijke 
onderwerpen te vragen of de betreffende gedeputeerden aanwezig kunnen zijn. Wel moet in 
ogenschouw worden genomen dat deze vergadering twee weken is verschoven en de heer 
Ekkers in het buitenland aan het werk is. 
 
De heer Van Ee merkt op dat de commissie wel al de (zelfde) stukken voor de 24e heeft 
ontvangen en gaat ervan uit dat deze zonodig worden aangepast voor de volgende 
vergadering. 
 



18

De voorzitter stelt dat in ieder geval antwoord zal worden gegeven op de openstaande vragen; 
als er echter sprake zal zijn van geheel nieuwe stukken, zullen deze niet op de 24e kunnen 
worden behandeld. 
 
10. Wijziging gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst Utrechtse  
 Recreatieschappen 
De voorzitter constateert dat de commissie zich in dit voorstel kan vinden. Dit stuk zal als een 
sterstuk aan de staten worden gepresenteerd. 
 
11. Benoeming vertegenwoordiger gedeputeerde staten in besturen van 
 recreatieschappen 
De voorzitter constateert dat de commissie zich in dit voorstel kan vinden. Dit stuk zal als een 
sterstuk aan de staten worden gepresenteerd. 
 
TER KENNISNEMING 
 
12. Water en Milieubalans 2007 
Mevrouw Bodewitz geeft aan dit onderwerp, afhankelijk van de beantwoording van de 
vragen, graag geagendeerd te zien.  
 
13. Ontwerp BDU-bestedingsplan 2008 
De heer Fastl deelt mee dat GroenLinks schriftelijke vragen over dit onderwerp gaat stellen. 
 
14. Herinrichting N204 Rijksstraatweg Nieuwersluis 
 
15. Afhandeling van de motie stimulering energiebesparing en toepassing duurzame   
 energie 
 
16. Jaarverslag 2006 van het fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht 
 
17. Toekenning subsidies in het kader van subsidieregeling 'Energiebesparing in de 
 sociale huursector' 
 
18. Provincie Utrecht Klimaatneutraal 
 
19. BRZO samenwerkingsverband Utrecht-Flevoland 
 
20. Harmonisatie verkeersstromen 
De voorzitter stelt de afdeling voor rapporten voortaan dubbelzijdig te kopiëren. 
 
21. Provinciaal uitvoeringsprogramma Handhaving 2007 
Mevrouw Bodewitz geeft aan dit onderwerp, afhankelijk van de beantwoording van de 
vragen, graag geagendeerd te zien. Zij overlegt nog met de griffie in welke commissie. 
 
22. Infrastructurele maatregelen N237 
De heren Fastl en Van Ee geven aan dit onderwerp, afhankelijk van de beantwoording van de 
vragen, graag geagendeerd te zien. 
 
23. Bijstelling plan imagoverbetering OV 2006-2008 
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24. Tariefbeleid OV-chipcard 
 
25. Distributiebeleid OV-chipcard 
De heer Van Ee zegt dat de fractie het onderwerp graag in de commissie terug te brengen. De 
proeven met de OV-chipcard verlopen niet erg gunstig en te snel insteken op dit project lijkt 
de VVD een risico, welk risico niet noodzakelijk is. Daarom wil de VVD graag meer tijd om 
zich beter te kunnen voorbereiden. De VVD zal de vragen schriftelijk indienen. 
 
26. Jaarrekeningen 2006 Utrechtse recreatieschappen 
 
27. Begroting 2008 van de Utrechtse recreatieschappen 
 
28. Plan van aanpak pakketstudies Bereikbaarheid 
Mevrouw Blom geeft aan dat de PvdA over dit onderwerp schriftelijke vragen gaat stellen. 
De heren Fastl en Van Ee zien het onderwerp graag geagendeerd. 
 
29. Beantwoording toezeggingen aan de Statencommissie MME 
 
30. Visie Alternatieve Vervoerswijzen 
De heer Fastl en Van Ee zien het onderwerp graag geagendeerd. 
 
31. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng. 
 


