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VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
van 1 oktober 2007 
 
Aanwezig: 
P.C. Pollmann (PvdA , voorzitter), mr. J.H. Ekkers (gedeputeerde), 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-Osseweijer (VVD), C.J.J. van Ee (CDA), J. Fastl 
(GroenLinks), drs. C. de Heer (ChristenUnie), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. N.P.B. van ’t 
Hooft (PvdA), J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), ir. J.E. Landman (ChristenUnie), J.W.R. 
van Lunteren (VVD), mr. J.J.J. Streefland (ChristenUnie), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), 
F.J. Vos (VVD)   
 
Van Ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 
 
Afwezig: 
mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (CDA), J. Konijnenbelt (CDA), Y. Luftula (SP), H. Witte 
(Mooi Utrecht) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ingekomen stukken 
Brief van de Vereniging Vechtlandschap inzake Project Verbetering Waterkwaliteit 
Loosdrechtse Plassen 
De voorzitter deelt mede dat zich een inspreker heeft gemeld. Hij geeft het woord aan 
mevrouw Van Nieuwkerk-de Jong, nam ens de Vereniging Vechtlandschap.  
Mevrouw Van Nieuwkerk brengt het volgende naar voren.  
”Geachte voorzitter, geachte commissieleden, 
De brief die wij aan GS hebben gestuurd willen wij graag toelichten.  
Als bewoners van de Vechtstreek willen wij onze zorg uitspreken over het project om de 
waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren. 
Het project bestaat uit twee delen: 

1. het aanbrengen van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen (provincie NH) 
2. het zandtransport van de Loosdrechtse Plassen naar het Amsterdam-Rijnkanaal 

(provincie Utrecht) 
Als bewoners van de gemeente Loenen maken wij ons vooral ernstig zorgen over het tweede 
deel van het project, het zandtransport. Waarom? Dit heeft namelijk enorme gevolgen voor 
het Vechtlandschap. Er komt een zandtransport van de Loosdrechtse Plassen naar het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Dit hele project om de waterkwaliteit te verbeteren is een project dat 
opgestart is in de jaren negentig door een stuurgroep waar ook de provincie Utrecht, de 
provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren en het waterschap deel van uitmaakten. 
Dat project heeft tot heel veel discussie geleid, maar die discussie is tot nu toe altijd gegaan 
over hoe je het beste de Loosdrechtse Plassen schoner kunt maken. Er is tot nu toe in onze 
ogen niet of nauwelijks stilgestaan bij dat deel van het project dat te maken heeft met de 
zandafvoer. Het zandtransport lijkt onder te sneeuwen in de discussie over hoe de 
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Loosdrechtse Plassen het best geschoond kunnen worden. Dit baart ons ernstige zorgen, want 
als we niet oppassen heeft de Vechtstreek er een industriële zone bij! 
 
Een industriële zone? Als u de werkzaamheden voor de verbreding van de A2 aanschouwt, 
weet u waar de Vechtstreek mee te maken gaat krijgen. Om het zand af te voeren komt er een 
persleidingentracé. Persleidingen van de Loosdrechtse Plassen naar het Amsterdam-
Rijnkanaal. Door wat nu nog ongerept polderlandschap is. Het enige stukje echt mooi 
aaneengesloten groen dat er nog is tussen Amsterdam en Utrecht. We begrijpen natuurlijk 
goed dat de Plassen geschoond moeten worden en het zand moet worden afgevoerd, maar de 
persleidingen hebben wel degelijk een impact op het landschap. Met de verbreding van de A2 
weten wij nu hoe dat er uit gaat zien. Alleen moeten de persleidingen er in het geval van de 
Vechtstreek veel langer liggen. De buizen hebben daarom onderhoud nodig. Dit betekent dat 
de persleidingen op bokken worden geplaatst en daarmee 1,5 meter boven het maaiveld 
uitkomen. Bovendien komen er aan weerzijden van de persleidingen betonplaten over een 
strook van 20 meter breed en enkele kilometers lang. Verder komen er boosterstations, want 
het zand moet over de Mijndensedijk, onder of over de Vecht en over de Provinciale weg 
worden geperst. De persleidingen eindigen in een zanddepot ter hoogte van het Amsterdam-
Rijn Kanaal, vlakbij de wijk Cronenburg die nu in aanbouw is bij de gemeente Loenen. Het 
zanddepot wordt 11 ha groot, krijgt perskades van 4,5 meter en kan niet worden begroeid of 
afgedekt. Ook komt er een insteekhaven in het Amsterdam-Rijnkanaal voor de overslag van 
het zand. Er kan dan met recht van een industriële zone worden gesproken. En dat midden in 
een van de laatste stukjes ongerept Vechtlandschap tussen Amsterdam en Utrecht. 
De gevolgen van het zandtransport zijn zeer ingrijpend. Niet alleen detoneert het geheel in het 
nu nog ongerepte Vechtlandschap, maar het project zal enorme gevolgen hebben voor natuur, 
woon- en leefmilieu in de Vechtstreek. Volgens de Vechtplassencommissie zijn die gevolgen 
voor de natuur op de plaats van het zanddepot en de insteekhaven zelfs onherstelbaar. Citaat 
Vechtplassencommissie uit brief aan GS:’De Commissie is van mening dat dit deel van het 
project grote tijdelijke en blijvende schade aanricht aan het kwetsbare landschap van de Vecht 
en de Vechtstreek. De pijpleidingen zijn tijdelijk maar devalueren het landschap over een 
periode van 5 jaar. Het doorsnijden van de polder Mijnden en de plaatsing van het gemaal 
blijft gedurende deze periode een storing. Vooral de overslaglocatie is een ernstige ingreep in 
het landschap. Over een afstand van meer dan 500 m zal de lijn langs het Amsterdam-
Rijnkanaal verstoord worden met een dijk van 4,5 m hoogte. Dit zal na 5 jaar weer worden 
verwijderd maar dan blijft er onherstelbare schade aan het oorspronkelijke landschap. Het 
land is zodanig ingeklonken dat van het originele veenlandschap weinig over zal blijven. Er 
ontstaat dus een zandophoping van 11 ha. De Vechtcommissie heeft veel problemen met de 
wijze waarop het zand wordt afgevoerd en de Vechtplassencommissie is van mening dat AGV 
onvoldoende aandacht heeft voor deze problemen. De ingrepen zijn niet alleen grootschalig 
maar leveren voor een deel ook onherstelbare schade op. Het is schokkend dat het waterschap 
AGV op geen enkele wijze probeert een oplossing aan te dragen voor deze blijvende schade.   
De Vechtplassencommissie gaat hier nog uit van een duur van het project van 5 jaar. Echter: 
zoals u in onze stukken heeft kunnen lezen, gaat het niet meer om 5 jaar maar uiteindelijk om 
een periode van minimaal 15 jaar. 
Wij begrijpen het niet zo goed of beter gezegd helemaal niet. Waarom wordt aan de ene kant 
een natuur- en recreatiegebied – te weten de Loosdrechtse Plassen – hersteld, terwijl aan de 
andere kant, een natuur- en recreatiegebied – te weten de Vechtstreek - wordt afgebroken? 
Waarom is en wordt er zo veel moeite gedaan om de Vechtstreek te herstellen als het 
vervolgens niet uitmaakt dat er een industriële zone komt? En waarom zit er in het plan maar 
één route voor het zandtransport terwijl het verdiepingenplan meerdere alternatieven kent? 
 



3

Afrondend: wij maken ons grote zorgen over het zandtransport door de Vechtstreek. Wij 
kunnen ons goed voorstellen dat men tot nu toe de consequenties van het zandtransport niet 
heeft kunnen overzien. De uitvoering van het zandtransport lijkt te zijn ondergesneeuwd in de 
discussie over hoe de verdiepingen aan te leggen. De gevolgen voor natuur, woon- en 
leefmilieu zijn echter zeer ingrijpend.” 
 
Mevrouw Dijk informeert in hoeverre de geuite zorg ook is overgebracht aan PS van Noord-
Holland en of Noord-Holland daarop al heeft gereageerd. 
Mevrouw Van Nieuwkerk licht toe, dat dit is gebeurd. De provincie Noord-Holland is leidend 
in dit project. De provincie heeft in de zomervakantie een startnotitie ter inzage gelegd; deze 
is helaas niet in de gemeente Loenen ter inzage gelegd. De bewoners van de gemeente Loenen 
hebben wel gereageerd op de startnotitie; daarop is van de provincie Noord-Holland nog geen 
reactie ontvangen. Uit informatie bij de gemeente is gebleken, dat ook de gemeente niet op de 
hoogte is van dit traject. De provincie Noord-Holland heeft in reactie hierop aangegeven dat 
het traject ooit in de Stuurgroep is besproken en het project op grond daarvan thans gewoon 
wordt uitgevoerd; de gemeente Wijdemeren wil niet meewerken aan de uitvoering van het 
project op grond waarvan de provincie Noord-Holland nu op de stoel van de gemeente zit.  
De heer Bersch informeert waarom de gemeente Wijdemeren niet wil meewerken. 
Mevrouw Van Nieuwkerk antwoordt dat het bezwaar van de gemeente Wijdemeren zich met 
name toespitst op het schonen van de Loosdrechtse Plassen; de gemeente is het niet eens met 
de voorgestelde aanpak vanuit de Stuurgroep.   
Mevrouw Bodewitz informeert naar mogelijke alternatieven voor de methode van verdieping.   
Mevrouw Van Nieuwkerk antwoordt dat de methode van de verdieping met name het traject 
van het herstel van de Plassen betreft. Het thans voorliggende project dateert van de jaren 
negentig. In de tussentijd is veel veranderd. De Vereniging Vechtlandschap is van mening dat 
bijvoorbeeld gekeken zou moeten worden naar het project Terra Nova (aansluitend aan de 
Vechtplassen) waar de waterkwaliteit op een geheel andere wijze (o.a. door het terugdringen 
van nutriënten, het terugbrengen van de witvisstand, windbeschermende maatregelen) 
verbetert. De indruk bestaat dat er voldoende andere mogelijkheden zijn.  
De heer Landman informeert of nagedacht is over alternatieven voor de zandafvoer.  
Mevrouw Van Nieuwkerk merkt, zonder een en ander te willen afschuiven op een 
buurgemeente, op dat het zand dat indertijd in het kader van de Wijde Blik Plas is afgezogen 
is afgevoerd via het Hilversums kanaal. Daar is veel minder sprake van bewoning en een 
aaneengesloten ongerept polderlandschap. Dat zou een optie zijn. Bekeken moet worden op 
welke wijze ervoor kan worden gezorgd een eventueel zandtransport acceptabel te maken 
voor een streek zoals de Vechtstreek waar zoveel recreatie, natuur, weidevogelbroedgebieden, 
e.d. zijn. Vanuit de provincie en het waterschap wordt gezegd dat maatregelen zullen worden 
genomen om zo min mogelijk overlast te bewerkstelligen. Tot nu toe is daarover echter nog 
niets vernomen.  
De heer Van Ee memoreert dat aangegeven wordt dat de informatie uit de negentiger jaren 
sterk verouderd is. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat begrip bestaat voor de verdieping 
omdat het water moet worden geschoond. Dat lijkt in strijd met elkaar. Verzocht wordt om 
een nadere toelichting. 
Mevrouw Van Nieuwkerk antwoordt dat de Vereniging Vechtlandschap niet deskundig 
genoeg is te beoordelen of de verdieping nodig is. Zij is in deze echter wel van oordeel dat 
meerdere wegen naar Rome leiden. Voor de bewoners van de gemeente Loenen is met name 
het zandtransport belangrijk. Met de opmerking over de verouderde gegevens wordt met name 
gedoeld op de vraag wat in de tussentijd is veranderd en of de noodzaak nog wel aanwezig is 
de Plassen te schonen. Van belang is te weten of het nog wel zo slecht is gesteld met de 
waterkwaliteit voordat een dergelijk ingrijpend project wordt gestart. Inmiddels wordt 
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bijvoorbeeld ook de wijk Cronenburg (vlakbij Loenen) gerealiseerd. Daarmee is in het project 
geen rekening gehouden. Daarbij komt dat inmiddels ook veel nieuwe methodieken en 
technieken, niet als ingenieurs- maar ook milieuvriendelijke, zijn ontwikkeld waarmee de 
waterkwaliteit kan worden verbeterd dat daar in de visie van de Vereniging naar gekeken zou 
moeten worden.  
Mevrouw Blom merkt op dat verwezen wordt naar de startnotitie Verbetering Waterkwaliteit. 
Zij informeert of dat een onderdeel was van de MER.  
Mevrouw Van Nieuwkerk antwoordt dat het gaat om de startnotitie van de MER. 
Mevrouw Blom merkt op dat er in dat geval nog een vervolg planprocedure komt, waarin de 
wijziging van de cijfers aan de orde kunnen komen. 
Mevrouw Van Nieuwkerk hoopt dat dit het geval zal zijn. Daarom is in ieder geval wel 
gevraagd. 
De voorzitter sluit dit onderwerp af en bedankt mevrouw Van Nieuwkerk voor haar komst en 
inbreng.  
 
Medelingen 

- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Doornenbal en de heren 
Konijnenbelt en Lutfala. 

- De heer De Wilde deelt mede dat begin november een conferentie plaatsvindt over het 
principe Cradle to Cradle. Vanuit de provincie gaat een aantal ambtenaren. GS hebben 
gemeend deze conferentie ook te moeten openstellen voor een aantal Statenleden, 
waarbij wordt gedacht aan een aantal van ca. 5. Schriftelijke informatie volgt morgen. 

 
TER BESPREKING 
 
3. Pilot elektronische wilddetectie 
De voorzitter deelt mede dat zich een inspreker heeft gemeld. Hij geeft het woord aan de 
inspreker, de heer Nuissl van de Stichting Valwild Utrecht. 
 
De heer Nuissl licht toe, dat de Stichting Valwild bestaat uit 30 BOA’s, die zich geheel 
vrijwillig bij deze organisatie hebben aangesloten. Voorheen kon de politie worden gebeld in 
geval van een aanrijding met valwild. Bij de hernieuwde prioriteitenstelling van de politie 
kwam deze taak wat minder hoog op de lijst te staan op grond waarvan de Stichting Valwild 
Utrecht de taak op zich heeft genomen de aanrijdingen in kaart te brengen, maar ook de 
weggebruikers terzijde te staan bij de afhandeling en desnoods het aangereden dier op een 
humane manier te doden in geval van onoverkomelijk lijden. Het verheugt de Stichting 
Valwild dat aandacht wordt besteed aan het voorkomen van aanrijdingen met wilde dieren. 
Eén van de voorgestelde oplossingen is het wilddetectiesysteem. De Stichting plaatst een 
aantal kanttekeningen bij de keuze voor dit systeem. In de provincie Gelderland is reeds op 
twee plaatsen ervaring opgedaan met het wilddetectiesysteem. Het systeem in 
Uchelen/Hoenderloo functioneert niet meer en is mede niet meer effectief vanwege de hoge 
onderhoudsgevoeligheid van het systeem. Het systeem ten zuiden van ’t Harde functioneert 
naar behoren. Wel blijkt dat het systeem buitengewoon veel tijd en onderhoud vergt en 
gepaard gaat met hoge kosten. 
Het gaat erom de snelheid te verlagen en weggebruikers alert te maken op het feit dat daar 
reeën of andere dieren de weg oversteken. Een wilddetectiesysteem kost ca. € 40.000 – 
50.000 excl. onderhoud. Indien men dat geld te besteden heeft, kan dat in een aantal gevallen 
veel beter en effectiever door zo mogelijk op wegen de snelheid af te waarderen. Op wegen 
waar de snelheid niet kan worden afgewaardeerd kan het wilddetectiesysteem functioneren 
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mits in combinatie met een zgn. dwangraster. De laserstraal die de beesten detecteert 
functioneert nl. slechts over een afstand van maximaal 250 m. 
Op grond van het vorenstaande het de hoge onderhoudsgevoeligheden beveelt de Stichting 
Valwild onder de aandacht van de Commissie aan eerst door middel van onderzoek na te gaan 
of het wilddetectiesysteem wel de meest gewenste maatregel is.  
In cijfers uitgedrukt zijn het afgelopen jaar door de Stichting Valwild 220 exemplaren valwild 
geregistreerd en in 2007 tot nu toe 171 exemplaren. De Stichting Valwild betreurt het 
vorenstaande en pleit ervoor door middel van registratie en onderzoek het aantal aanrijdingen 
te verminderen. De Stichting Valwild wil de provincie daarbij graag ten dienste staan.  
 
De voorzitter stelt de leden van de Commissie in de gelegenheid vragen te stellen. 
 
De heer Kloppenborg informeert of naar de reden dat één systeem in Gelderland zeer 
onderhoudsgevoelig is en het andere niet.  
De heer Nuissl antwoordt dat beide systemen even onderhoudsgevoelig zijn. Om 
onverklaarbare redenen functioneert het ene systeem vanaf het begin niet goed. Op grond van 
technische omstandigheden is dat systeem uitgeschakeld. Het andere systeem functioneert 
maar is kostbaar en onderhoudsgevoelig.  
De heer Hoefnagels informeert of in Gelderland sinds toepassing van het systeem het aantal 
aanrijdingen is verminder. 
De heer Nuissl bevestigt het vorenstaande. Het systeem ten zuiden van ’t Harde heeft het 
valwild over dat ene stuk gereduceerd tot nagenoeg nihil. 
Mevrouw Blom informeert of de kosten van dit systeem zijn vergeleken met de kosten voor 
verkeersveiligheidsmaatregelen waarmee mensenlevens worden gespaard.  
De heer Nuissl verondersteld dat daarnaar ongetwijfeld onderzoek zal zijn gedaan; het 
resultaat is hem echter niet bekend. De Stichting Valwild heeft wel vernomen dat de 
investering in het systeem (€ 40.000 – 50.000) hoger is dan bijvoorbeeld het plaatsen van een 
verkeersdrempel.  
De heer Van Lunteren informeert of het systeem van Gelderland overeenkomt met het 
systeem in het onderhavige voorstel. 
Dit is de heer Nuissl niet bekend. Voorzover bekend is er echter slechts één 
wilddetectiesysteem; dit werkt met een zender die een straal uitzendt die gedetecteerd wordt 
door een reflector en vervolgens weer door een ontvanger; als de straal wordt doorbroken, 
gaat een waarschuwingsbord knipperen. Het probleem met een dergelijke systeem is dat het 
signaalbord ook reageert op vallende takken, e.d.  
De heer Van Lunteren informeert of bekend is of in Nederland ook systemen worden gebruikt 
zoals in Zwitserland waarbij het wild zelf wordt gewaarschuwd.     
De heer Nuissl informeert of gedoeld wordt op wildspiegels. 
De heer Van Lunteren heeft begrepen dat het gaat om geluiden die voor het wild dermate 
storend zijn dat het wegblijft van de weg. 
De heer Nuissl merkt op dat die ervaringen niet bekend zijn.  
De heer Benschop informeert of de € 40.000 – 50.000 alleen betrekking heeft op het stuk van 
250 m. 
De heer Nuissl moet het antwoord daarop schuldig blijven. Indien de Commissie daarover 
concrete informatie wenst, kan hij dit desgewenst aanvullend verstrekken.   
De voorzitter verzoekt de aanvullende informatie toe te zenden naar de griffie die voor 
verdere verspreiding zal zorgdragen. 
De heer Nuissl zegt dit toe.  
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De voorzitter sluit de vragenronde af, bedankt de heer Nuissl voor zijn komst en inbreng en 
geeft vervolgens het woord aan mevrouw Bodewitz, indiener van het initiatiefvoorstel.  
 
Mevrouw Bodewitz zet uiteen dat de PvdD het voorstel van de Stichting Valwild ook andere 
maatregelen te treffen om aanrijdingen te voorkomen ondersteunt. Het is inderdaad zo dat 
naast het systeem van elektronische detectie het verminderen van de snelheid op de weg het 
beste systeem is. Zij vermoedt echter dat onvoldoende draagvlak zal worden verkregen voor 
het verlagen van de snelheid op alle provinciale wegen naar 50 km. Op grond hiervan pleit de 
PvdD ervoor het elektronische detectiesysteem als aanvullende maatregel toe te passen. Niet 
alleen in Gelderland maar ook in Noord-Brabant zijn daar goede ervaringen mee opgedaan. In 
Noord-Brabant zijn de aanrijdingen sinds het systeem is ingevoerd tot 0 gereduceerd. Het is 
weliswaar op een beperkte oppervlakte getest en er zijn uiteraard kosten aan verbonden, maar 
daar staat tegenover dat er – indien dit niet wordt gedaan – ook kosten worden gemaakt door 
de maatschappij. Iedere aanrijding kost geld (ca € 2500), hetgeen ook moet worden 
meegerekend ondanks het feit dat deze kosten niet rechtstreeks ten laste komen van de 
provincie. Spreekster heeft het dan nog niet over het leed dat daarmee gepaard gaat zowel 
voor de dieren als voor de automobilist. 
Op grond van het bovenstaande pleit de PvdD voor de aanvullende maatregel dat zijn werking 
goed heeft bewezen. Het systeem, dat in eerste instantie is geïntroduceerd in Zwitserland, 
wordt ook in Brabant toegepast. Desgewenst kan spreekster meer informatie verstrekken. Zij 
heeft contact gehad de importeur en met de desbetreffende ambtenaren.  
 
De heer De Heer spreekt in de eerste plaats zijn dank uit aan de PvdD voor het agenderen van 
dit onderwerp. Het voorkomen van aanrijdingen met reeën is belangrijk voor het bevorderen 
van de verkeersveiligheid en voor dierenwelzijn.  
De ChristenUnie kan inhoudelijk echter nog niet akkoord gaan met het initiatiefvoorstel op 
grond van de volgende kanttekeningen en vragen.   
De statencommissie RGW heeft afgelopen donderdag een bezoek gebracht aan de Utrechtse 
afdeling van de jagersvereniging in de Lopikerwaard. RGW kreeg daar een presentatie over 
het voorkomen van aanrijdingen met reeën op het onlangs aangelegde wegvak IJsselstein-
Benschop. De commissie heeft de wandelgangen benut om meer te weten te komen over dit 
onderwerp.  
Twintig jaar geleden toen de eerste elektronische detectiesystemen op de markt kwamen blijkt 
de provincie Utrecht daarnaar onderzoek te hebben gedaan. Er is een notitie geschreven, 
waarin is geadviseerd deze systemen niet in te voeren. De ChristenUnie vraagt zich af of dit 
advies nog actueel is of dat er nu betere detectiesystemen op de markt zijn.  
De PvdD stelt voor een pilot uit te voeren. In Gelderland is echter al op twee locaties een pilot 
uitgevoerd. De ChristenUnie heeft geïnformeerd naar de ervaring in Gelderland. De pilot op 
de eerste locatie wordt door de ambtenaren een flop genoemd en de tweede locatie werkte pas 
na vele kinderziekten storingvrij. Het blijkt dat het systeem technisch lastig is, omdat de 
sensor ook reageert op heen en weer zwaaiende takken. Voorts blijkt het systeem vandalisme- 
en diefstalgevoelig. Op de ene locatie is alle apparatuur gestolen. Het is voor de ChristenUnie 
derhalve de vraag wat een Utrechtse pilot kan toevoegen aan de Gelderse ervaringen. De 
pilots op de Veluwe zijn gedaan op locaties met een hoge reeën dichtheid; de provincie 
Utrecht kan deze dichtheid alleen op de Utrechtse Heuvelrug evenaren. 
Het hoge dwangraster dat nodig is acht de ChristenUnie een negatief bijeffect van 
elektronische wilddetectie. De vraag is of met de dure rasters ongewenste barrières worden 
toegevoegd en of het middel in feite niet erger is dan de kwaal.   
Er lijken alternatieven denkbaar. De PvdD meldt dat de nu gebruikte wildspiegels snel vuil 
worden en scheef worden gereden. De ChristenUnie kan zich voorstel dat dit probleem kan 
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worden ondervangen door regelmatig schoonmaken en onderhoud. Dat lijkt op het eerste 
gezicht een goedkoper alternatief. 
Een tweede alternatief is het verlagen van de maximum snelheid op risicovolle baanvakken; 
wellicht tijdelijk, alleen tijdens de ochtend- en avondschemering op bepaalde plekken. Het 
politiek gevoelige afsluiten van provinciale wegen zal spreker thans niet ter discussie stellen, 
maar ook dat is uiteraard een alternatief. Vooralsnog gaat de gedachte van de ChristenUnie 
alleen uit naar snelheidsverlaging. De ChristenUnie heeft begrepen dat snelheidsverlaging tot 
60 km/u op sommige gemeentelijke wegen reeds wordt toegepast. 
De vraag is of met goedkopere maatregelen niet veel meer bereikt kan worden. Spreker 
verwijst in dit kader naar het betoog van de Stichting Valwild.  
De ChristenUnie acht het voorbarig nu te besluiten tot een pilot op Utrechts grondgebied en 
acht het tevens voorbarig GS nu te vragen een pilotvoorstel voor te bereiden. 
De ChristenUnie heeft behoefte aan een notitie, geschreven door de ecologen en 
verkeersspecialisten op het provinciehuis, waarin alle aspecten op een rij worden gezet en dat 
uitmondt in een advies aan de staten. 
Samenvattend: de ChristenUnie steunt artikel 1 van het initiatiefvoorstel; over de rest wil de 
ChristenUnie in een later stadium besluiten op basis van een complete notitie met meer 
informatie.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD het initiatiefvoorstel van de PvD op zich 
sympathiek vindt, maar van mening is dat nog geen volwaardig stuk voorligt waarbij alle 
voor- en nadelen in kaart zijn gebracht. De VVD steunt het pleidooi van de ChristenUnie het 
stuk verder uit te diepen, waarbij ook dient te worden aangegeven op welke wijze een en 
ander financieel wordt gedekt. Overigens vraagt de VVD zich af of dit onderwerp niet 
thuishoort in de Commissie RGW omdat het meer regardeert aan natuur dan aan mobiliteit.  
 
De heer Kloppenborg deelt mede dat GroenLinks zich in grote lijnen kan aansluiten bij het 
betoog van de ChristenUnie. De kanttekeningen bij het effect van wildspiegels en de 
barrièrewerking van de grote dwangrasters worden ondersteund. Het terugdringen van de  
snelheid tot maximaal 60 km/u wordt een zeer relevante aanbeveling geacht dat GroenLinks 
niet hiervoor zou willen inruilen. GroenLinks ondersteunt de aanbeveling van ChristenUnie 
ten aanzien van een gedegen notitie met ambtelijke inbreng en wellicht in overleg met de 
indieners van dit voorstel.  
 
De heer Benschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de kanttekeningen van voorgaande 
sprekers. Ondersteund wordt hieraan een gedegen stuk te wijden waarin alle ins en outs staan 
en de kosten en baten duidelijk naar voren komen.  
 
Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij voorgaande sprekers. De PvdA pleit 
ervoor een en ander, ook de kosten, in relatie tot verkeersveiligheid te bekijken. 
 
De heer Van Ee deelt mede dat het CDA zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de 
ChristenUnie. Snelheidsverlagende maatregelen zullen echter worden bezien in samenhang 
met het totale pakket. Indien besloten wordt tot een pilot in Utrecht pleit het CDA ervoor in 
deze samen te werken met Gelderland zodat de kennis kan worden gedeeld en de kosten van 
de pilot kunnen worden gehalveerd.  
 
Mevrouw Bodewitz onderschrijft dat het elektronische detectiesysteem nogal wat 
kinderziektes heeft gehad. Utrecht heeft vanaf nu dan ook het voordeel dat er al experimenten 
mee zijn uitgevoerd. De vraag is dan ook in hoeverre het nog een pilot kan worden genoemd, 
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omdat het in andere provincies al is getest en veel kinderziektes al zijn verholpen. Ook aan 
voorkomen van vandalisme is aandacht besteed.  
Toch kan de PvdD zich voorstellen dat in de provincie Utrecht sprake is van andere 
omstandigheden die tot andere consequenties leiden. Op grond hiervan wordt het verstandig 
geacht het elektronische detectiesysteem in eerste instantie in de vorm van een pilot uit te 
voeren.  
De PvdD is voorstander van het voorstel het systeem, in verband met de reikwijdte, te 
combineren met dwangrasters zij het in beperkte mate. Het moet niet zo zijn dat alles 
hermetisch wordt afgesloten waardoor problemen ontstaan voor overige fauna. 
Onderschreven wordt dat niet teveel barrières moeten worden opgeworpen. Rasters kunnen 
echter wel degelijk aanvullend werken. Dat gebeurt ook indien een ecoduct wordt toegepast. 
De rasters zorgen ervoor dat het wild naar één bepaald punt wordt geleid.  
Ook nu vindt al veel onderhoud en controle plaats. De controle of het systeem wordt 
belemmerd door takken zou bijvoorbeeld ook in de taak van kantonniers kunnen worden 
opgenomen. De vraag is derhalve of dat wel extra kosten met zich meebrengt.  
Het zou de PvdD verheugen indien een alternatief zoals de reflectoren zou werken. De 
reflectie schijn echter af te nemen op het moment dat daaraan veel onderhoud wordt gepleegd. 
Dat is een bijkomend probleem.  
Voorgesteld is het stuk verder uit te diepen, zodat een meer gedegen oordeel kan worden 
geveld vanuit de Commissie. De PvdD heeft er bewust voor gekozen de verdieping over te 
laten aan de gedeputeerde en ambtenaren die op dat terrein alle gegevens tot hun beschikking 
hebben en deskundig zijn een gedegen voorstel voor te bereiden. Het eerste voorstel in het 
initiatiefvoorstel luidt dan ook GS te verzoeken in kaart te brengen op welke locaties de 
meeste wildaanrijdingen plaatsvinden en de kosten en baten inzichtelijk te maken voor de 
aanleg en het onderhoud van een elektronisch detectiesysteem op die plaatsen. Op basis van 
die informatie kan een goed besluit worden genomen. Wellicht dat de artikelen 2 t/m 4 in het 
initiatiefvoorstel daarop een beetje een voorschot nemen. 
De heer Van Lunteren geeft de PvdD in overweging het initiatiefvoorstel om te buigen tot een 
motie. In dat geval kan een opdracht worden meegegeven aan het GS. Het initiatiefvoorstel 
impliceert namelijk dat de PvdD de oplossing aandraagt en daarbij de consequenties aangeeft.   
Mevrouw Bodewitz heeft begrepen dat een motie alleen kan worden ingediend op het moment 
dat een onderwerp aan de orde is. Dit onderwerp staat/stond niet op de agenda en het is niet 
bekend of het op de agenda zal komen te staan in de komende periode.  
De heer Ekkers merkt op dat in het kader van de behandeling van de Begroting over ieder 
onderwerp een motie kan worden ingediend.   
Mevrouw Bodewitz vervolgt dat de PvdD zou toejuichten indien een en ander zou worden 
bekeken in combinatie met overige verkeersveiligheidmaatregelen inclusief de kosten.   
In het voorstel heeft de PvdD in de voetnoot een onderzoek aangehaald. Daarin wordt 
duidelijk ingegaan op de kosten en baten. Eventueel nadere informatie van deze onderzoekers 
kan spreekster desgewenst verspreiden.   
Het was de PvdD niet bekend dat dit onderwerp twintig jaar geleden ook al binnen de 
provincie aan de orde is geweest en dat destijds is geadviseerd het systeem niet in te voeren. 
Daarbij is de vraag of toen sprake was van hetzelfde systeem. Op de vraag van spreekster naar 
de plannen van de provincie kreeg zij vanuit de ambtelijke organisatie het antwoord dat 
vooralsnog de uitkomst van Brabant wordt afgewacht; de bevindingen in Gelderland zijn niet 
genoemd.   
 
De voorzitter geeft de Commissie in tweede termijn het woord en verzoekt daarbij in te gaan 
op het voorstel het onderhavige initiatiefvoorstel om te bouwen tot een motie dat zich beperkt 
tot artikel 1.   
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De heer De Heer licht toe dat hij een ambtenaar heeft getroffen die er twintig jaar geleden 
over ging en inmiddels een andere functie vervult. Wellicht is het mogelijk de notitie van 
destijds voor de Begrotingsbehandeling boven tafel te krijgen en toe te voegen aan de 
stukken. De ChristenUnie is er voorstander van GS in een motie bij de Begrotingsbehandeling 
op te dragen een en ander verder uit te werken en daarbij ook te kijken naar de alternatieven 
zoals snelheidsverlaging. 
 
De overige fracties sluiten zich aan bij het betoog van de ChristenUnie, waarbij het CDA 
nogmaals de samenwerking met Gelderland memoreert.   
 
Desgevraagd door voorzitter geeft mevrouw Bodewitz aan dat de PvdD bereid is het 
initiatiefvoorstel conform het voorstel om te buigen tot een motie.   
 
4. Rondvraag 
De heer Kloppenborg heeft signalen ontvangen over toenemende geluidoverlast van Schiphol 
in het noordwesten van de provincie. Op dit moment wordt een discussie gevoerd over de 
vraag hoe de capaciteit van Schiphol kan worden uitgebreid en hoeveel vliegbewegingen nog 
kunnen worden geaccommodeerd. Geïnformeerd wordt of de provincie betrokken wordt bij 
de afwegingen op dit gebied en in hoeverre ook rekening wordt gehouden met de bewoners in 
het westelijk Weidegebied en de Vechtstreek.  
De heer De Wilde antwoordt dat de provincie bij alle vliegvelden betrokken zijn door 
deelname aan adviescolleges, in dit geval de CROSS. De provincie is daarin actief deelnemer, 
hetzij ambtelijk hetzij bestuurlijk, wordt van alle zaken op de hoogte gehouden en levert haar 
inbreng daarbij. Desgewenst kan spreker de Commissie informeren over die zaken die spelen.  
 
De heer Fastl vestigt de aandacht op de door GroenLinks gestelde vragen terzake de BDU. 
Spreker deelt mede dat de antwoorden duidelijk zijn, maar de specifieke gevolgen nog niet. 
GroenLinks verzoekt derhalve om agendering van dit onderwerp. De voorzitter zegt dit toe.  
Voorts hebben GroenLinks, PvdA en D66 vragen gesteld over de A 2,5. GroenLinks verzoekt 
om agendering van dit onderwerp. 
Mevrouw Blom vestigt in aanvulling op de vragen die door de PvdA zijn gesteld met name de 
aandacht op de pakketstudies. Geantwoord is dat in januari een bijeenkomst wordt 
georganiseerd. De PvdA pleit ervoor dit naar voren te schuiven. 
De heer Ekkers antwoordt dat vorige week in de startbijeenkomst met B&W van de diverse 
gemeenten is aangekondigd dat in januari een bijeenkomst zal worden georganiseerd met de 
gemeenteraden en de staten. Het is niet mogelijk die bijeenkomst naar voren te schuiven. Het 
is wel mogelijk Peter Kuypers te vragen de Commissie in een van de volgende vergaderingen 
middels een presentatie enige voorinformatie te verstrekken.  
De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp zal worden geagendeerd.  
 
De heer Hoefnagels memoreert dat de provincie heeft besloten een flink bedrag te investeren 
een proef met het rijden op aardgas, hetgeen D66 verheugt. De gemeente Utrecht heeft echter 
tegelijkertijd besloten voor hun wagenpark te kiezen voor diesel. Geïnformeerd wordt of GS 
op de hoogte zijn van de keuze van de gemeente Utrecht, of GS het standpunt van D66 
steunen dat deze keuze ongewenst is zeker in een door slechte luchtkwaliteit getroffen stad als 
Utrecht en of GS bereid zijn contact op te nemen met de bestuurders van de gemeente Utrecht 
hen alsnog te overtuigen van het nut deel te nemen aan de proef van de provincie Utrecht. 
De heer De Wilde antwoordt dat hierover inmiddels een aantal keren is gesproken met de 
gemeente Utrecht, zowel in het kader van de concessieverlening voor hun openbaar vervoer 
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als de keuze die zij zelf heeft gemaakt. Betreurd wordt dat de gemeente afwijkt van het 
initiatief dat door de Randstadprovincies wordt getrokken. De gemeente kan echter niet 
worden gedwongen dit te doen. Overigens kiest Utrecht wel voor de hybride uitvoering, 
hetgeen een schone variant is maar in de visie van GS niet de beste variant.  
 
5. Termijnagenda 
Mevrouw Blom pleit ervoor aan de termijnagenda het volgende onderwerp toe te voegen: 
informatie over de stand van zaken nieuwe Wet Luchtkwaliteit en de consequenties. 
De voorzitter zegt dit toe.  
 
6. Verslag Statencommissie MME d.d. 17 september 2007 
Het verslag is ter vergadering uitgereikt. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten het 
verslag thans voor kennisgeving aan te nemen en de vaststelling te agenderen voor de 
volgende vergadering.  
 
7. Presentatie door medewerker VenM m.b.t. VenM jaarverslag2006 samenvatting 
 De voorzitter geeft het woord aan de heer Oosterom van de Stichting Vervoeranalyse en 
Mobiliteitsadvies.  
De heer Oosterom zet uiteen, dat de provincie co-financier is van de stichting VenM. Hij licht 
aan de hand van een powerpointpresentatie toe wat VenM doet. VenM is een non-profit 
organisatie met de provincie Utrecht als werkgebied. VenM houdt zich bezig met 
mobiliteitsmanagement. In essentie zoekt VenM samen met overheden en het lokale  
bedrijfsleven (bedrijvenverenigingen, ondernemingsorganisaties) naar oplossingen om hun 
locatiebereikbaarheid te garanderen en waar mogelijk te verbeteren en deze te implementeren. 
VenM is wat verbreed van het smallere vervoermanagement naar het zakelijk 
mobiliteitsmanagement. VenM heeft een initiërende, stimulerende functie en moet aan de 
provincie laten zien wat bereikt is. VenM wordt daarop afgerekend. VenM houdt zich thans 
met name bezig met het van de grond krijgen van gebiedsgerichte samenwerking. VenM heeft 
een duidelijke aanjaagfunctie dit van de grond te krijgen, hetgeen alleen kan met 
overheidsfinanciering. Het verheugt VenM derhalve dat de provincie dit mogelijk maakt. 
Voor het overige verwijst spreker naar de inhoud van het bij de agenda gevoegde jaarverslag.  
 
Mevrouw Blom informeert naar het resultaat. De effecten die worden aangegeven zijn vrij 
vaag. Indien zij naar de kwantitatieve resultaten kijkt vraagt zij zich of het klopt dat contacten 
met 120 bedrijven uiteindelijk hebben geresulteerd in o.a. 6 bedrijfsadviezen.  
De heer Oosterom geeft aan dat VenM tracht collectieve afspraken te maken, waarvoor een 
lokale ondernemersvereniging en een lokale overheid verantwoordelijk worden. De lokale 
ondernemersvereniging vertaalt dat door naar de achterban. Op het moment dat VenM actief 
is in een gebied is er slechts een beperkt aantal bedrijven dat VenM verzoekt hun bedrijf door 
te lichten op het aspect van mobiliteitmanagement, waarbij moet worden opgemerkt dat een 
bedrijfscontact niet altijd leidt tot advisering. 
Kwantitatief gezien is op het gebied van de gebiedsgerichte benadering in 2006 een extra 
shuttle tot stand gekomen in Amersfoort, de basis gelegd voor het convenant in Woerden dat 
nu zal worden geëffectueerd, concrete afspraken gemaakt met de VIHN in Nieuwegein 
hetgeen heeft geresulteerd in de webcams en de bedrijfsadvisering zoals vermeld in het 
jaarverslag. 
 
De heer Van Lunteren merkt op dat hij ondernemer is in één van de gebieden waar de 
Stichting zegt actief te zijn (Amstersfoort). Hij is tevens lid van de VAB waarmee de VenM 
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samenwerkt. In het jaarverslag staat dat de Stichting ook streeft naar bekendheid met het 
onderwerp. Spreker heeft echter nooit van de activiteiten van VenM gehoord.  
De heer Oosterom licht toe dat VenM over het algemeen probeert de ondernemersorganisaties 
primair te laten zijn in de contacten met de achterliggende bedrijven. Daarnaast verspreidt 
VenM wel nieuwsbrieven naar bedrijven om hen op de hoogte te houden. Kennelijk zit het 
bedrijf van de heer Van Lunteren niet in het bestand. Spreker zou dat moeten nagaan. De 
voorzitter van de VAB is goed bekend met VenM; hij is een van diegenen geweest die de 
evaluatie heeft bijgewoond en daaraan een bijdrage heeft geleverd. 
 
De heer Kloppenborg merkt op dat het hem duidelijk is dat VenM bedrijven informeert en een 
aanjaagfunctie heeft. De vraag is of de aanjaagfunctie ook niet richting vervoerder en 
overheid nodig is bijvoorbeeld via adviezen over het verhogen van de frequentie van OV.   
De heer Oosterom licht toe dat VenM ook dergelijke adviezen afgeeft. VenM wordt 
geconsulteerd bij de aanpassing van de dienstregeling en tracht te bewerkstelligen dat wensen, 
die op een bedrijventerrein leven, worden gehonoreerd.  
 
De heer Hoefnagels memoreert dat in deze Commissie en de Staten regelmatig wordt 
gesproken over Driebergen/Zeist waar een aantal parkeerplaatsen gedurende een beperkte 
periode verloren gaat. D66 heeft begrepen dat veel parkeerplaatsen worden ingenomen door 
medewerkers van de Rijkspolitie. Geïnformeerd wordt of daar eens mee gesproken kan 
worden om dit probleem op te lossen. 
De heer Oosterom licht toe dat dit mogelijk is, maar dat wel van belang is dat een werkgever 
moet willen meewerken aan een oplossing. Een voorbeeld is de RABO-bank Utrecht, die 
uitsluitend reiskosten vergoedt als medewerkers met het OV komen. Dat is een praktische 
maatregel die de Rijkspolitie in Driebergen ook zou kunnen nemen. De ervaring is dat dit 
over het algemeen langdurige trajecten betreft. 
 
De heer Fastl informeert of inzichtelijk kan worden gemaakt in hoeverre de effecten 
besparingen opleveren op bijdragen die anders door de Provincie en BRU hadden moeten 
worden gemaakt.  
De heer Oosterom zet uiteen dat mobiliteit blijft groeien. Alles dat wordt bespaard wordt voor 
een belangrijk deel weer door anderen ingevuld. Geprobeerd wordt de bereikbaarheid voor de 
bedrijventerreinen, de lokale ondernemers, met beperkte middelen enigszins leefbaar te 
houden. Het zijn langdurige processen, die de bedrijven zelf moeten willen oppakken. Dat 
betekent ook dat ze bereid moeten zijn vervelende maatregelen te nemen. Uit plaatsing van de 
webcams blijkt dat zeker in het begin de verkeersintensiteit op die locaties wat afneemt 
tijdens de spits. Dat kan echter voor ouders weer hét moment zijn om de kinderen met de auto 
uit school te halen omdat het wat rustiger is geworden op het kruispunt. Het is derhalve 
moeilijk precies aan te geven wat de concrete effecten zijn. Aantoonbaar is wel dat met 
concrete maatregelen bijv. de spitsshuttles mensen vanuit de auto het OV worden gekregen. 
De heer Van der Zande, voorzitter VenM, voegt hieraan toe dat VenM een positie inneemt 
tussen de overheid en het bedrijfsleven. VenM vervult een soort makelaarsfunctie. Eén van de 
belangrijkste, weliswaar niet kwantificeerbare, effecten hiervan is dat begrip tot stand wordt 
gebracht voor elkaars standpunten; een soort draagvlak dat anders veelal moeilijk tot stand 
komt.   
 
De heer Van Ee plaatst een kanttekening bij de noodzaak bij een organisatie als VenM. Hij 
vraagt zich af wat VenM meer kan realiseren dan de provincie en BRU met een aantal 
kundige ambtenaren. Aangegeven wordt dat met Utrecht harde afspraken zijn gemaakt over 
vervoersstromen. Geïnformeerd of dit op basis van vrijwilligheid is gebeurd, wat de feitelijke 
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resultaten zijn die zijn bereikt en wat de mogelijkheden zijn indien de resultaten niet worden 
gehaald.   
De heer Oosterom geeft aan dat het verschil is dat VenM die positie inneemt tussen overheid 
en bedrijfsleven in. VenM is in staat het vertrouwen te winnen van de 
ondernemersorganisaties en daarmee concrete activiteiten van de grond kan tillen. Dat vereist 
dat de taal van het bedrijfsleven kan worden gesproken en men in staat is in de huid van het 
bedrijfsleven te kruipen; dat ligt voor ambtelijke organisaties veel moeilijker.  
 
Mevrouw Bodewitz informeert of ingeschat kan worden hoe de verhouding is tussen 
activiteiten die leiden tot vermindering van het aantal autokilometers en activiteiten die leiden 
tot een betere bereikbaarheid van o.a. bedrijventerreinen met de auto.  
Er wordt aandacht besteed aan vermindering van het gebruik van de auto via telewerken. 
Geïnformeerd wordt of daarbij ook een onderwerp als banenruil aan bod komt.  
De heer Oosterom antwoordt dat banenruil daarbij niet concreet aan de orde komt; hij acht dit 
geen slechte suggestie.  
Spreker kan geen antwoord geven op de vraag hoeveel autokilometers worden verminderd en 
hoeveel CO2 minder is uitgestoten. Het gaat VenM met name om het verbeteren van de 
locatiebereikbaarheid. Dat wordt gemeten aan de hand van inspanningen die worden gedaan 
bijv. stoplichten op een wat andere manier afstellen, de hoeveelheid passagiers in 
shuttlediensten, spreiding van werktijden. 
 
De voorzitter bedankt de heren Oosterom en Van der Zande tot slot voor hun komst en 
inbreng. 

Portefeuille mr. J.H. Ekkers 
 
8. OV chipkaart 
De heer Ekkers merkt op dat veel wordt geschreven en gesproken over de OV chipkaart, 
waarbij de berichtgeving elkaar nogal eens tegenspreekt. Het verbaast spreker persoonlijk dat 
de invoering van de OV chipkaart zoveel problemen met zich meebrengt. In een aantal andere 
landen functioneert de OV chipkaart al lang goed. In Nederland is dit nog niet het geval. Dit 
heeft te maken met het feit dat voor de informatie die op de OV chipkaart moet komen aan 
allerlei eisen moet worden voldaan.  
Spreker garandeert dat de provincie de OV chipkaart pas zal invoeren als sprake is van een 
goed systeem. De landelijke invoering is nog steeds gepland op 1 januari 2009. Op dat 
moment moet in de visie van spreker de apparatuur goed werken, er voldoende 
oplaadapparatuur zijn, er voldoende distributie zijn en een duidelijk landelijk netwerk. Dat is 
het standpunt dat GS ook innemen richting het Ministerie.  
 
De heer Van Lunteren merkt op dat deze mededeling de VVD verheugt. In de vorige 
vergadering heeft de VVD schriftelijke vragen over dit onderwerp aangekondigd. Op grond 
van de toelichting van gedeputeerde Ekkers ziet de VVd af van het stellen van verdere 
schriftelijke vragen.  
De heer Van Ee deelt mede, dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de VVD. 
De heer Bersch memoreert dat Connexxion de OV chipkaart in één deel van het 
concessiegebied in de provincie al zou invoeren per 1 januari 2008. Spreker informeert of die 
planning op grond van de mededeling van gedeputeerde Ekkers van de baan is.  
Voorts merkt spreker op dat in de Begroting staat dat Connexxion een claim zou kunnen 
indienen in het kader van de invoering van de OV chipkaart op het moment dat zij de nieuwe 
concessie per 15 december 2008 niet krijgt. Geïnformeerd wordt of de claim achterwege blijft 
indien de OV chipkaart niet per 1 januari 2008 wordt ingevoerd door Connexxion. 
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De heer Ekkers vermoedt dat ook Connexxion er niet in zal slagen alle problemen op tijd op 
te lossen, zodat de OV chipkaart per 1 januari 2008 met bovengenoemde garantie kan worden 
ingevoerd. In dat geval gaat het niet door. Er is een afspraak gemaakt voor het geval  
Connexxion zaken heeft ingebouwd en vervolgens de nieuwe concessie niet krijgt. Echter, 
indien een en ander op 1 januari 2008 niet doorgaat omdat niet aan eerdergenoemde 
voorwaarden kan worden voldaan is de claim ook van de baan.  
Spreker zegt toe de Commissie mondeling op de hoogte te zullen houden van eventuele 
ontwikkelingen terzake de OV chipkaart.  
 

Alle portefeuillehouders 
 
9. Programmabegroting 2009  
De heer Bersch plaatst namens de SP de volgende vragen en opmerkingen.  
Pag. 101/102, inzake rechtmatigheid van het gevoerde beleid: juridisch en beleidskader. De 
SP mist BLOW in de opsomming.  
Pag. 103, inzake indicator CO2. Er wordt voor gepleit naast de CO2 ook de andere 
broeikasgassen mee te nemen. 
Pag. 120, inzake de indicator percentage bussen dat minder dan één minuut te vroeg is en 
minder dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt. De doelstelling is 60%. Geïnformeerd 
wordt hoe het zit met de resterende 40% en of op een andere manier wordt geprobeerd het 
resterende percentage binnen de doelstelling te krijgen. Dat is weliswaar een taak van de 
vervoerder, maar de vraag is of het mogelijk is in een grafiek aan te geven hoe de 
vertragingen verder zijn opgebouwd.  
Pag. 134 inzake de bedrijventerreinen. Aangegeven wordt dat voor wat betreft de afgifte en 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen de trend van de afgelopen jaren (40 ha per jaar) wordt 
doorgezet en de herstructurering per 2008 minder zou zijn dan de afgelopen jaren. Dit lijkt in 
strijd met het Collegeprogramma. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
 
De heer Hoefnagels plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerking. 
Pag. 104, inzake de indicator Verkeer. Indien de doelstelling in relatie wordt gebracht met 
ingekomen brieven over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit lijkt het niet mogelijk het 
voorgenomen effect te bereiken. Verzocht wordt om een toelichting. 
Pag. 117. In de tweede alinea staat dat de dienst W&M in de Voorjaarsnota voor de jaren 
2005, 2006 en 2007 een hoeveelheid geld ontvangt. Daarvan is een bedrag van € 620.000 
uiteindelijk niet gebruikt, waardoor een terugbetaling resteert van € 275.000. Verzocht wordt 
om een toelichting. 
De opmerkingen over de OV chipkaart en de bedrijventerreinen zijn inmiddels geplaatst.   
 
Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA wacht met haar commentaar tot het moment dat de 
wijzigingen zijn aangebracht (december). De verwachtingen van de PvdA daarbij zijn hoog 
gespannen.  
 
De heer Van Ee deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de opmerking van de PvdA. Er is 
een saldo van € 21,5 miljoen. Daarvan wordt € 19,4 miljoen voor nieuw beleid gereserveerd. 
Dat betekent dat per saldo € 2,1 nog een bestemming moet krijgen. In het Programma is € 3 
ton opgenomen voor blue ports. Het CDA geeft de suggestie mee te bezien of daarvoor een 
ambitieuzer plan kan worden ontwikkeld en daarvoor gelden kunnen worden gereserveerd. 
Voorts wordt in dit kader aandacht gevraagd voor het versneld realiseren van de aansluitingen 
van fietspaden die door de provincie lopen.  
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De heer Van Lunteren memoreert dat in de vorige vergadering is aangegeven dat meer geld 
zou moeten worden gereserveerd voor de grote wegenwerken. Er was een mogelijkheid daarin 
€ 2 miljoen te stoppen. Het CDA heeft aangegeven daar voorstander van te zijn.  Uiteindelijk 
kon deze suggestie niet worden ingewilligd omdat er afspraken zijn in het kader van de 
Coalitie. Het verbaast spreker derhalve enigszins dat het CDA thans de suggestie ten aanzien 
van de blue ports en fietsenpaden naar voren brengt. In zijn visie zou deze € 2,1 miljoen 
alsnog naar de grote wegenwerken kunnen worden gebracht.  
De heer Van Ee geeft aan dat het slechts om een suggestie gaat. 
De heer Van Lunteren informeert of het CDA in dat geval een prioritering kan aangeven.  
De heer Van Ee antwoordt dat dit van de voorstellen afhangt.  
 
De heer Landman plaatst namens de ChristenUnie de volgende vragen en opmerkingen. 
De ChristenUnie mist in de Begroting beleidsintensiveringen. Zij kan zich niet voorstellen dat 
alle achterstanden in de uitvoering worden rechtgetrokken in het Collegeprogramma.   
Ook het Rijk heeft in het nieuwe Regeringsprogramma een aantal intensiveringen 
aangekondigd die voor de provincies consequenties hebben zoals o.a. de verhoogde inzet op 
het reduceren van CO2. Geïnformeerd wordt waarom deze beleidintensiveringen niet in de 
Begroting zijn opgenomen. 
Pag. 107, inzake ernstige bodemverontreinigingen. Het valt de ChristenUnie op dat in de tekst 
wordt gesproken over circa 16 procent. In het PMP is de term circa niet opgenomen. De 
ChristenUnie zou het betreuren indien het beleid in deze zou worden verslapt.  
Tot slot sluit de ChristenUnie zich aan bij de opmerking van de SP over BLOW.   
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de opmerking van de PvdA en 
uitziet naar de discussie in december. Spreker memoreert dat in het kader van de 
Halfjaarrapportage al vragen zijn gesteld over het budget ten behoeve van de kunst op de 
rotondes. Daarop zijn nog geen goede antwoorden ontvangen. De VVD heeft wel 
geconstateerd dat nieuwe projecten instromen, waarbij de VVD de kanttekening wil plaatsen 
dat daarmee wordt vooruitgelopen op het SMPU dat nog moet worden vastgesteld.  
 
De heer Kloppenborg deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de opmerking van de PvdA. 
De voorzet van het CDA met betrekking tot de aansluiting van fietsenpaden verheugt 
GroenLinks. Voorts sluit spreker zich aan bij de vraag over het tempo van de herstructurering 
bedrijventerreinen. Tevens valt op dat een aantal nota’s wordt aangekondigd; er moet worden 
gewerkt aan een nieuw PMP en er is sprake van een Programma Duurzaamheid. 
Geïnformeerd wordt hoe een en ander in elkaar schuift en hoe de balans wordt gevonden 
tussen beleid verwoorden en uitvoering gelet op het geld dat steeds overblijft.  
 
De heer Benschop plaatst namens de SGP de volgende vragen en opmerkingen. 
Pag. 102, inzake de indicator Lucht. Gesteld wordt dat het aantal inwoners dat aan fijnstof 
wordt blootgesteld vanaf 2010 nul moet zijn. Geïnformeerd wordt of dit nobele streven 
realistisch is.  
Pag. 105, inzake de indicator Landbouw. Geïnformeerd wordt aan welke inspanningen moet 
worden gedacht. 
Terzake de hoofdstukken Verkeersveiligheid en Kwaliteit Leefomgeving memoreert spreker 
dat in de vorige vergadering is gepleit voor het zoveel mogelijk vrijwaren van verkeer in de 
stadskernen. De SGP acht het van belang dat de provincie blijvend aandacht en voorrang geeft 
aan de rond- en randwegen.  
Pag. 137, inzake arbeidsmarktbeleid. Enerzijds wordt gezegd dat een betere afstemming moet 
komen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waarbij werkgelegenheid en de 
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beschikbare menskracht in evenwicht moet zijn inclusief midden- en laag opgeleiden. 
Anderzijds wordt bij bedrijfsontwikkeling alleen gesproken over kennisintensieve 
bedrijvigheid. Bij de bespreking van het Collegeprogramma heeft de SGP daarover al het een 
en ander opgemerkt. De SGP is en blijft van mening dat bij bedrijfsontwikkeling ook 
aandacht moet zijn voor de productie en de maakindustrie; bedrijfstakken waarin relatief veel 
midden- en laagopgeleiden een plek vinden. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het 
aantrekken en huisvesten van de benodigde werknemers.  
Voorts wordt gesproken over bedrijfstakken die gestimuleerd moeten worden, waarbij de 
game-industrie als eerste wordt genoemd. Geïnformeerd wordt naar het nut van die bedrijfstak 
mede in het licht van jeugd- en verslavingszorg. Geïnformeerd wordt wat het specifiek 
passende hiervan is in de regio Utrecht.  
 
Mevrouw Bodewitz deelt mede dat de PvdD zich aansluit bij het betoog van de PvdA.  
Pag. 105, de indicator Consumenten. Spreekster ziet een constante lijn van 60%. 
Geïnformeerd wordt of er geen ambities zijn, waren en zullen zijn op dit terrein.  
 
De heer Ekkers gaat als volgt in op de vragen en opmerkingen. 
Voor wat betreft de uitgifte van bedrijventerreinen is geen sprake van strijdigheid met het 
Coalitieakkoord. In de Begroting gaat het om de uitgifte van de bedrijventerreinen op grond 
van het huidige Streekplan.   
Met betrekking tot de opmerking over de bussen licht spreker toe dat vorig jaar een meting is 
verricht. Er wordt gestreefd naar verbetering, hetgeen ook wordt ingebouwd in de nieuwe 
aanbesteding. Gecontroleerd wordt dat de norm verhoogd gaat worden. 
Met betrekking tot de aansluiting op de fietspaden wordt opgemerkt dat het gaat om een 
recreatief fietsnetwerk, maar ook om ervoor te zorgen dat de fiets een rol speelt in de hele 
vervoersketen. Dat is een onderdeel van de pakketstudies.  
Het verheugt spreker dat het CDA extra middelen beschikbaar zou willen stellen aan de blue 
ports. Spreker schat in dat blue ports goed zijn voor de economische ontwikkelingen maar er 
ook voor zorgen dat het vervoer per as minder wordt en daarmee de problemen op de weg 
mede kunnen worden verminderd. 
Aan de kunst op rotondes worden vooralsnog geen gelden uitgegeven.  
Ten aanzien van de aandacht voor de industrie merkt spreker op dat in de loop van het 
komend jaar een keuze zal moeten worden gemaakt over de vraag wat het ambitieniveau van 
de provincie Utrecht is in deze. Zowel in het Coalitieakkoord als in de Staten is hiervoor 
aandacht gevraagd. Een onderdeel daarvan is de gaming industrie. Bij gaming industrie gaat 
het niet om spelletjes maar met name om het via de computer koppelen van bedrijvigheid aan 
kennisinstellingen.   
Indien niet meer nieuwe ruimte beschikbaar wordt gesteld voor bedrijventerreinen omdat de 
ruimte schaars is, zullen de huidige bedrijventerreinen integraal moeten worden aangepakt.  
 
De heer De Wilde merkt terzake de indicator CO2 op dat de provincie op zoek is naar 
stuurinformatie. Spreker staat op het standpunt dat met name die indicatoren moeten worden 
gebruikt die echt stuurinformatie geven.  
BLOW zal worden toegevoegd als kader. Uitgangspunt is nog steeds de ambitie te halen. 
Daarbij is wel aangegeven dat dit niet eenvoudig zal zijn en eventueel gezocht zal worden 
naar alternatieven.  
Spreker acht het reëel dat de indicator Lucht niet zal worden gehaald in 2010. Dit is de 
doelstelling die het Rijk heeft gesteld en waaraan het Rijk een geldstroom heeft gekoppeld. In 
de afgelopen Begroting is duidelijk geworden dat die geldstroom niet genoeg is om de 
doelstelling in 2010 te halen. De provincie is in deze ook sterk afhankelijk van hetgeen het 
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Rijk presteert op het gebied van rekeningrijden en wat de Europese Unie presteert in het kader 
van afspraken rond schone auto’s. Dit neemt niet weg dat alle overheden hun best moeten 
doen de doelstelling van 0 zo snel mogelijk te halen.  
Desgevraagd door de heer Hoefnagels licht spreker toe dat aan het Rijk een dusdanig pakket 
maatregelen wordt gevraagd dat de doelstelling met flankerend beleid wordt gehaald. Het is 
echter van belang ervoor te zorgen dat het verkeer doorstroomt omdat dit anders ook een 
probleem oplevert in het kader van de luchtkwaliteit.  
Terzake de opmerking over de € 2,1 miljoen memoreert spreker dat afspraken zijn gemaakt 
hoe met overschotten wordt omgegaan.  
Spreker onderschrijft dat het nieuws in de 1e Begrotingswijziging in december zal staan. Het 
is echter niet zo dat helemaal niets is gedaan aan beleidsintensivering in de afgelopen tijd. Op 
het gebied van energie en luchtkwaliteit zijn stappen gemaakt. De ontwikkelingen zullen tot 
uiting komen in de 1e Begrotingswijziging.  
Het gebruik van de term “circa” in het kader van de ernstige bodemverontreiniging heeft niet 
een verminderde ambitie tot doel.  
Geïnformeerd is naar het in elkaar schuiven van de diverse strategische plannen die worden 
ontwikkeld. Spreker memoreert te hebben toegezegd dat hij hierin in een volgende Commissie  
in de vorm van een presentatie wat meer duidelijkheid zal verschaffen.  
Het antwoord op de vraag met betrekking tot de inspanningen die agrariërs moeten leveren 
(indicator 13, pag. 105) volgt schriftelijk. Hetzelfde geldt voor het antwoord op de vraag op 
de indicator Consumenten (pag. 105).  
 
De voorzitter geeft de Commissie in tweede termijn het woord.  
De heer Bersch hecht er toch aan de suggestie mee te geven naast CO2 methaan mee te 
nemen. Dit behoeft niet in een nieuwe indicator, maar kan in de vorm van een indicator CO2 
equivalent.  
De heer De Wilde merkt op dat het wel mogelijk moet zijn de gegevens te verkrijgen.   
Mevrouw Bodewitz heeft begrepen dat met name de NMU eraan werkt dat in kaart te 
brengen. Zij verwacht derhalve dat daarvoor wel normen kunnen worden gesteld.  
De heer De Wilde merkt op dat, indien het als indicator wordt opgenomen, er een constante 
gegevenstroom moet zijn om te kunnen meten en rapporteren. Nu is dat nog niet het geval en 
kan methaan derhalve niet als norm worden opgenomen.   
Mevrouw Bodewitz merkt op dat het NMU thans onderzoekt wat de hoeveelheid CO2 
equivalenten bedraagt en dus ook methaan.  
De heer Bersch memoreert zijn opmerking over pag. 134, de aanleg en uitgifte van nieuwe 
bedrijventerreinen. In het Collegeprogramma staat dat terughoudend wordt omgegaan met 
nieuwe bedrijventerreinen. Dat lijkt in strijd met hetgeen in de Begroting staat dat op 
hetzelfde tempo wordt doorgegaan. Indien wordt aangegeven dat een en ander conform het 
Streekplan is, is de SP van oordeel dat het Collegeprogramma in strijd is met het Streekplan. 
De heer Ekkers merkt op die constatering niet te delen.  
 
De voorzitter sluit de behandeling van de Programmabegroting 2008 af.  
 
TER KENNISNEMING 
 
10. VenM jaarverslag 2006 samenvatting 
De heer Van Ee deelt mede dat het CDA schriftelijke vragen zal indienen en afhankelijk van 
de beantwoording zal verzoeken om agendering. 
 
11. Bestedingsplan BDU 2008 
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12. Resultaten nazorg VRM-onderzoek 
 
13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.   


