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2010MME75 
 
VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
van 10 mei 2010 
 
Aanwezig: 
P.C. Pollmann (PvdA, voorzitter), drs. W.M. de Jong (gedeputeerde), R. van Lunteren 
(gedeputeerde), F. Bersch (SP), J.W. Benschop (SGP), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), mw.drs. 
W.A. Bodewitz (PvdD), mw. K. Derks-Wolthuizen (ChristenUnie), 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), mr. P. Kelder (VVD), J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks), drs.J.A.J. 
Konings (VVD), J. Konijnenbelt (CDA), ing. R. Roos (Mooi Utrecht), mw.drs. J.C.M. 
Versteeg (D66) 
 
Van Ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 
 
Afwezig: 
mw. D. Lamers-Tiecken (VVD) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen en Ingekomen Stukken 
Mededelingen 
Geen. 
 
Ingekomen Stukken  
2.01  Memo gedeputeerde Van Lunteren Randstadspoor, onderzoek Businesscase Woerden - Utrecht 

De heer Roos geeft de suggestie mee om deze optie achter de hand te houden als onderhandeling 
voor het aanleggen van de spoorlijn Breda – Utrecht – Almere. 
De heer Hoefnagels memoreert dat D66 op 1 maart jl. een vraag heeft gesteld over de afspraken 
die in het verleden met het Rijk zijn gemaakt over RSS Woerden – Utrecht – Houten. In de visie 
van D66 is in deze met het Rijk afgesproken dat op voornoemd traject 6 Sprinters per uur zouden 
gaan rijden. Uit het voorliggende stuk blijkt dit slechts onder voorwaarden het geval te zijn. 
Vooral het feit dat de NS die voorwaarden kan stellen acht D66 ongewenst. NS blijkt zich de 
afgelopen jaren zeer star en als monopolist op te stellen. Ter illustratie wijst spreker op de 
ervaring rondom buslijn 120.   
De heer Van Lunteren deelt mede de suggestie van Mooi Utrecht mee te nemen.  
Om zaken voor elkaar te krijgen zijn met de NS in de vorm van ‘gentlemen agreements’ 
afspraken gemaakt over businesscases. In een gesprek heeft de Regiodirecteur van de NS 
duidelijk gemaakt dat het gebeuren met betrekking tot Breukelen niet bevorderlijk is voor het 
met de NS komen tot eventuele afspraken over meer verbindingen op lijnen. Op grond van het 
vorenstaande acht spreker het van belang dat de provincie haar ambitie voor ogen houdt. 
Spreker memoreert dat op dit moment wordt gewerkt aan een Visie op het OV. De 
spooraangelegenheden krijgen daarin ook een plaats. Hij pleit ervoor die Visie af te wachten en 
de discussie op basis daarvan te voeren.  
De heer Hoefnagels benadrukt dat zijn vraag de oorspronkelijke afspraken over RSS regarderen; 
die zijn niet met de NS maar met het Rijk gemaakt.  
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De heer Van Lunteren licht toe dat de bediening van treinen altijd een businesscase is, waarbij de 
NS partij is.  
 

Na-ingekomen Stuk 
De voorzitter wijst op de brief op de desks van de gemeente Lopik over de N210 reconstructie 
aansluiting S.L. van Alterenlaan. Op voorstel van spreker wordt besloten de reactie van GS af te 
wachten. 
 
3. Rondvraag 
Geen. 
 
4. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 7 mei 
2010). Een belangrijke wijziging ten opzichte van de versie van 7 april 2010 is, dat de 
behandeling van de 1e tranche bestaande luchtvaartterreinen is verplaatst van mei naar 
oktober. Op de desks treft de commissie de reden aan.  
Desgevraagd door de heer Van Ee wijst spreker erop dat Innovatiebeleid in de nieuwe versie 
bij 29 november staat; de Stand van zaken Stichting VenM staat vooralsnog op de groslijst 
onder de ter kennisname punten, omdat nog niet duidelijk is wanneer dit onderwerp kan 
worden geagendeerd.  
Desgevraagd door de heer Hoefnagels zegt spreker toe dat het onderwerp blue ports conform 
toezegging in een van de vorige vergaderingen alsnog in de Termijnagenda zal worden 
opgenomen.  
 
5. Verslag Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 29 maart 2010 
M.b.t. de tekst 
Blz. 1, bij de afwezigen, J.W. Benschop (SP) wijzigen in (SGP). 
Met in acht neming van voornoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld.  
 
6. Statenvoorstel aanbieding Jaarrekening 2009   
De heer Kloppenborg spreekt in de eerste plaats zijn waardering uit voor de leesbaarheid van 
de Jaarrekening. GroenLinks constateert dat dit jaar wederom sprake is van onderbesteding, 
ook op het gebied van energie- en duurzaamheidprojecten. GroenLinks is van mening dat een 
aantal initiatieven van de provincie op het gebied van het stimuleren van duurzaamheid en 
energie te weinig bekend is. Gepleit wordt voor meer communicatie in deze richting 
gemeenten, zodat wellicht in samenwerking met gemeenten op deze onderwerpen een slag 
kan worden gemaakt.  
Ook op het onderwerp Creatieve broedplaatsen (Cultuur en Economie, blz. 129) is sprake van 
onderbesteding. Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken.  
 
De heer Konijnenbelt plaatst namens het CDA de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 47, aardgas tankstations. Van de begrote 8 vulpunten, zijn slechts 2 gerealiseerd. 
Geïnformeerd wordt of in deze inmiddels voortgang is geboekt of dat wellicht overwogen 
moet worden het project te beëindigen, mede op grond van de landelijke promotie ter zake 
van de elektrische auto.  
Blz. 57, recreatieschappen. Aangegeven wordt dat de positie van de recreatieschappen onder 
druk staat en verschillende recreatieschappen in financieel zwaar weer verkeren. 
Geïnformeerd wordt naar de consequenties hiervan voor de provincie.   
 
De heer Roos plaatst namens MU de volgende vragen en opmerkingen. 
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Externe veiligheid. Spreker memoreert dat MU al eerder opmerkingen heeft gemaakt over het 
onvoldoende kunnen handhaven van de gemeentelijke routeringen. Al jarenlang wordt veel 
energie gestoken in het zo goed en veilig mogelijk doorgeleiden van het transport gevaarlijke 
stoffen. Indien handhaving echter achterwege blijft, dreigt veel werk voor niets te zijn 
gebeurd. Op grond van het vorenstaande roept MU GS thans op met de Inspectie in gesprek te 
gaan om te voorkomen dat de handhavingdoelstellingen op termijn niet worden gehaald.  
Besluit over de Jaarrekening. Mooi Utrecht zal op grond van de volgende reden niet 
instemmen met het voorgestelde besluit. Een van de grootste problemen in de provincie is de 
mobiliteit. Daaraan wordt van alles gedaan. Om de doorstroming te bevorderen is een groot 
aantal maatregelen in voorbereiding en in uitvoering. Met Utrecht als draaischijf van 
Nederland wordt het gewenst geacht, dat de provincie alles op alles zet om de mobiliteit te 
stimuleren. In de visie van MU wordt met de verdeling van het overschot van 2009 een 
belangrijke kans gemist om een impuls te geven aan het oplossen van de 
mobiliteitsproblematiek door openbaar vervoer te stimuleren. Spreker heeft begrepen dat er ca 
€ 26 miljoen wordt besteed aan de concessie van het openbaar vervoer. Dat gaat alleen over 
het laten rijden van de bussen. Het bedrag uit de BDU wordt nagenoeg geheel gebruikt. De 
provincie draagt daaraan niet bij met eigen middelen. Thans doet zich de gelegenheid voor uit 
het overschot een flinke impuls te geven aan het uitvoeren van de concessie in de vorm van 
het intensiveren van het openbaar vervoer over de bestaande infrastructuur. MU stelt voor € 5 
miljoen uit te trekken, zijnde ca 20% van de BDU, voor een intensiveringsvoorstel voor het 
westelijk gebied van Utrecht en het gebied rondom Amersfoort; het overige gebied valt onder 
de BRU. Voornoemd voorstel zal gepaard moeten gaan met een begrotingswijziging.  
De heer Van Ee wijst op het vastgestelde beleid dat middelen die niet worden besteed, 
terugvloeien naar de Algemene Reserve. Geïnformeerd wordt of MU voorstelt van dit  
vastgestelde principe af te wijken.   
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Roos merkt spreker op dat pas 
over de inhoud kan worden gesproken op het moment dat een ieder het erover eens is dat van 
de vastgestelde procedure moet worden afgeweken.  
De heer Roos merkt op dat een voorstel voorligt met betrekking tot het overschot van de 
Jaarrekening 2009; MU doet een ander voorstel.   
 
De heer Konings deelt mede dat de VVD in grote lijnen heeft gekeken naar het Programma 
Duurzaamheid en Milieu. In die zin is niet zozeer naar de getallen gekeken, maar met name 
naar de indicatoren.  
De VVD constateert dat met betrekking tot Duurzaamheid niet veel vordering is geboekt. 
Naar aanleiding van de stand van zaken (blz. 47) is de vraag of het onderwerp Duurzaamheid 
zich wel leent voor een separaat werkprogramma of dat dit wellicht een onderwerp is dat door 
de verschillende portefeuilles heen loopt en feitelijk gekoppeld is aan andere programma’s. 
Verzocht wordt om een nadere toelichting over hetgeen in 2009 is bereikt op het gebied van 
Duurzaamheid.  
 
Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van MU over de Externe 
Veiligheid.  
Het valt de PvdA met betrekking tot OV op dat bij RSS € 12.500 minder is uitgegeven. De 
PvdA maakt zich hierover zorgen, omdat OV in haar visie juist een stimulans zou moeten 
krijgen. De PvdA wacht de Visie op het OV met belangstelling af. 
Met betrekking tot de reactie van de NS over het gebeuren rondom Breukelen hecht 
spreekster eraan te memoreren dat de Staten altijd hebben benadrukt groot belang te hechten 
aan de realisatie van RSS bij Breukelen. Dat heeft nooit ter discussie gestaan. Indien de NS 
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dat zo ervaart, is het wenselijk dat de provincie richting de NS goed blijft communiceren dat 
dit provinciaal bestuur veel belang hecht aan RSS.  
Spreekster informeert vervolgens hoe het komt dat er ten aanzien van OV op sommige posten 
geld over is.  
De PvdA pleit er voorts voor, vooruitlopende op de Visie op het OV, een inzicht te geven wat 
wordt voorgestaan met het OV.  
Mevrouw Van ’t Hooft plaatst in aanvulling hierop namens de PvdA de volgende vragen en 
opmerkingen. 
Blz. 111, Subsidiekader externe projecten duurzaamheid. Aangegeven wordt dat oa een 
projectsubsidie is verstrekt aan een voetbalvereniging die werkt aan het oplossen van sociale 
problemen en een duurzaam clubgebouw. Geïnformeerd wordt naar de relatie tussen 
duurzaamheid en het oplossen van sociale problemen. 
Blz. 113, Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven. Aangegeven wordt dat voor één 
project een uitvoeringsovereenkomst is gesloten met de gemeente Bunschoten en dat het 
project voortvarend van start is gegaan. Geïnformeerd wordt wat daaronder moet worden 
verstaan.  
Blz. 129, Creatieve broedplaatsen. Het verheugt de PvdA wat in deze is bereikt.  
 
De heer Benschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de vraag van het CDA over de 
aardgas tankstations.  
 
De heer Bersch deelt mede dat de SP zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de VVD 
over de effectiviteit van verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid.  
Voorts verzoekt spreker om een nadere toelichting waarom niet 100 maar 89% van de 
concessievoorwaarden van het OV wordt gehaald (blz. 64).  
 
De heer Hoefnagels plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen. 
Blz. 46, garantiefonds Energie. Geïnformeerd wordt in hoeverre hiervan al gebruik is gemaakt 
in 2009 en 2010.  
Blz. 46, regeling Energiek Utrecht. Er wordt weinig van de regeling gebruik gemaakt. D66 
heeft vernomen dat dit komt doordat enerzijds erg zware eisen worden gesteld om voor de 
regeling in aanmerking te komen en anderzijds doordat sprake is van een te hoge drempel 
waardoor de particuliere markt nauwelijks met die maatregelen wordt bereikt. Geïnformeerd 
wordt of de regeling reeds is geëvalueerd en zo ja, of de evaluatie aanleiding is de regeling 
aan te passen.    
Mede naar aanleiding van de Versnellingsagenda stimulering Utrechtse Economie waarop 
D66 bij het desbetreffende agendapunt 7 nader zal terugkomen, mist spreker in de 
Jaarrekening hoe het komt dat in 2009 € 1,5 miljoen voor groot onderhoud niet is uitgegeven.  
Blz. 199, Programmabureau VERDER. D66 was niet op de hoogte van het feit dat het 
Programmabureau VERDER wordt beëindigd. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
 
De heer De Jong gaat als volgt in op de vragen en opmerkingen.  
Er komen nog niet veel aanvragen binnen in het kader van de regeling Energiek Utrecht. Het 
niet op gang komen van subsidiemaatregelen voor energiebesparing is overigens een landelijk 
beeld. Met de partijen die betrokken zijn bij de tot stand koming (gemeenten, bouwend 
Nederland en het bedrijfsleven) wordt de regeling op dit moment versneld geëvalueerd om te 
bezien of deze moet worden aangepast zodat de regeling beter wordt benut. Zodra sprake is 
van voorstellen in deze, zullen de Staten hiervan in kennis worden gesteld.   
Ook het aardgasproject loopt nog niet zoals gewenst. GS hebben zich gebogen over de vraag 
of de stekker uit dit project moet worden getrokken. Gelet op de vele partijen die hierbij zijn 
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betrokken en waarmee op dit moment gesprekken worden gevoerd voor nieuwe 
aardgasstations, wordt het niet wenselijk geacht thans met dit project te stoppen. Landelijk 
wordt nagenoeg elke week een nieuw aardgasvulpunt geopend. Daarbij komt dat sprake is van 
een enorme versnelling in het aanbod van biogas. In dit kader heeft onlangs een lobby 
plaatsgevonden richting de Tweede Kamer en Minister De Jager om de fiscale behandeling 
van groen gas (biogas) aan te laten sluiten bij andere vormen van klimaatneutrale mobiliteit 
en brandstoffen. Die lobby lijkt succesvol te zijn.  
Desgevraagd door de heer Konijnenbelt antwoordt spreker dat de weerstand bij de grote 
partijen met name te maken heeft met het feit dat de vergunningprocedures moeizaam 
verlopen.  
Spreker memoreert ter zake van de opmerking over de Externe Veiligheid dat de handhaving 
niet een taak van de provincie maar van de politie/inspectie is. De provincie gaat in gesprek 
met deze partijen om afspraken te maken over de monotoring en handhaving. 
De indicatoren rondom het Duurzaamheidprogramma (blz. 111) zijn intermediair; zij geven 
slechts aan dat er een afwegingskader beschikbaar is. Dat is nog geen verbetering op het 
gebied van Duurzaamheid, maar een stap in het proces daar naartoe. Spreker wijst in deze 
echter op de Staat van Utrecht, waarmee de voortgang in het kader van de integrale 
duurzaamheid in brede zin iedere twee jaar wordt gemeten. De indicatoren in de Jaarrekening 
hebben betrekking op de beleidsmatige stappen die worden gezet om de duurzaamheid in 
brede zin te stimuleren.  
Spreker onderschrijft dat duurzaamheid door alle portefeuilles heenloopt. Op grond daarvan 
vindt monitoring vooral plaats in het kader van de Staat van Utrecht dat onder de koepel 
Bestuur valt en niet onder het programma Milieu. Spreker sluit niet uit dat in een volgende 
Coalitieperiode wordt geconcludeerd dat duurzaamheid niet alleen aan Milieu moet worden 
gekoppeld; dat het als impuls voorbij is en thans geïntegreerd en gemonitord moet worden in 
alle programma’s.  
Met betrekking tot de effectiviteit van de projecten voor duurzaamheid memoreert spreker dat 
de provincie een in- en een extern duurzaamheidprogramma heeft als het gaat om de 
aanjaagfunctie. Intern richt het zich met name op het integreren in alle programma’s. Dat 
verloopt goed. Ter illustratie wijst preker op Paushuize. Ook bij mobiliteit en landbouw wordt 
een duurzaamheidslag gemaakt. Extern richt het zich met name op het stimuleren van de 
externe partners om met die duurzaamheid verder te gaan. Zoals bekend zijn in het kader van 
de Strategie Utrecht 2040 ambitieuze partnerships aangegaan met grote netwerken van 
externe partijen. In dit kader is sprake van een goede voortgang.   
De tot standkoming van het Garantiefonds Energie verloopt lastig. Dat geldt overigens voor 
garantiefondsen in zijn algemeenheid, omdat daarmee feitelijk een achtervangfunctie van een 
bank wordt vervuld en discussie ontstaat over de vraag wie het risico loopt. De provincie acht 
het niet terecht indien zij het risico van de bank zou overnemen. Het Garantiefonds Energie is 
pas onlangs gevormd, als gevolg waarvan de provincie in 2009 nog geen deelnemers heeft 
kunnen steunen met dit garantiefonds. In 2010 zijn daarover de eerste gesprekken gestart, die 
zich met name richten op woningbouwcorporaties.  
Met betrekking tot het Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven is de provincie in de visie van 
spreker buitengewoon voortvarend aan de slag gegaan. Het Fonds is volledig met potentiële 
projecten gevuld; er is zelfs een reservelijst opgesteld. Met een fors aantal is inmiddels ook al 
een contract afgesloten. Naar verwachting zullen de middelen geheel worden benut.   
 
De heer Van Lunteren zet uiteen er vanuit te gaan dat de middelen ten aanzien van de 
Creatieve broedplaatsen zullen worden uitgegeven. Voor de komende periode is sprake van 
een aantal plannen dat al is gefinancierd.   
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Terecht wordt een vraag gesteld over de Recreatieschappen. Een aantal gemeenten heeft 
aangegeven voornemens te zijn 5% te korten op de Recreatieschappen. De provincie heeft in 
de richting van de desbetreffende Recreatieschappen aangegeven dat de provincie in dat geval 
ook 5% zal korten, omdat het niet zo kan zijn dat de provincie ieder gat gaat dichten. Er is 
sprake van een gemeenschappelijke regeling en derhalve van een gemeenschappelijke 
rekening. Spreker merkt overigens in dit verband op dat de bedragen die eventueel worden 
bespaard op de Recreatieschappen in de toekomst toch nodig zullen zijn, omdat de provincie 
veelal onderhoud pleegt bij de Recreatieschappen. Duidelijk is dat er iets fundamenteels moet 
gebeuren met de Recreatieschappen. Afgesproken is met elkaar na te denken over de 
mogelijkheden waarbij, los van financiële- en ruimtelijke belemmeringen, alle ideeën naar 
voren kunnen worden gebracht en van daaruit wordt terug geredeneerd wat kan.  Spreker stelt 
zich voor dit onderwerp op dezelfde manier op te pakken als de herstructurering 
bedrijventerreinen, zodat kan worden gepeild wat op draagvlak van de Staten kan rekenen. 
Het streven is erop gericht de Staten na de zomer op voornoemde wijze bij dit onderwerp te 
betrekken. Getracht wordt in deze gelijk te schakelen aan de Structuurvisie.  
Met betrekking tot de vraag wat de OV-Visie gaat inhouden licht spreker toe dat wellicht 
moet worden gekeken wat met ‘dikke lijnen’ kan worden gedaan, hoe invulling kan worden 
gegeven aan OV om te bewerkstellingen dat het daadwerkelijk een alternatief wordt voor 
automobiliteit. Dat hoeft niet perse gekoppeld te zijn aan geld. Op dit moment is een en ander 
echter nog niet inzichtelijk. 
Als gevolg van het feit dat er efficiënter is gewerkt, zijn er meer middelen overgebleven om 
aan tariefacties te kunnen doen. Dat zal ook gebeuren. Het streven is de tariefacties 
ondersteunend te laten zijn aan het provinciaal beleid op het gebied van OV.   
Desgevraagd door mevrouw Blom licht spreker toe dat de € 2,5 miljoen (blz. 142) niet RSS 
bij Breukelen betreft maar de OV-knoop. Hij komt hierop nader terug.  
Ten aanzien van de opmerking over RSS in relatie tot de NS deelt spreker mede dat de NS 
een bedrijf is. De NS maakt bedrijfsmatige afwegingen, terwijl de provincie vanuit de 
maatschappij redeneert. Indien het beleid van de provincie consequenties heeft voor de 
bedrijfsvoering van de NS en de provincie dat niet compenseert, kan spreker zich voorstellen 
dat de NS ook opnieuw naar die businesscases kijkt en de vraag stelt of nog wel conform de 
afspraak wordt gehandeld. Richting de NS is duidelijk gecommuniceerd dat het provinciaal 
bestuur RSS hoog in het vaandel heeft staan. Spreker kan zich voorstellen dat het wellicht 
goed is een keer een afzonderlijke RSS-sessie te organiseren waarin de NS wordt uitgenodigd 
een presentatie te geven.   
Alhoewel het voorstel van MU met betrekking tot de besteding van het Rekeningresultaat 
sympathiek overkomt, ontraadt spreker dit. In de eerste plaats vanwege de vaste afspraak het 
overschot terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve, maar in de tweede plaats ook 
omdat er geen noodzaak is de middelen ten goede te laten komen van de concessie. Indien de 
Staten wat zouden willen doen op het gebied van het OV, kan hij andere, meer noodzakelijke 
zaken aanreiken. Wellicht dat het daarom ook goed is de OV-Visie vooralsnog af te wachten.  
Getracht wordt groot onderhoud altijd te combineren met projecten die de provincie in 
uitvoering heeft in verband met de inkoop. Een probleem in deze is dat projecten altijd een 
aantal planprocedures moeten doorlopen alsmede onderhandelingen met partners voordat het 
in uitvoering kan worden genomen, terwijl onderhoud relatief eenvoudig kan worden 
uitgevoerd.  
De heer Hoefnagels memoreert dat het er met name om ging de economie zoveel mogelijk te 
stimuleren. Blijkbaar is in 2009 sprake van 20% onderbesteding op groot onderhoud. In april 
2009 is afgesproken 2011 en 2012 naar voren te halen. Als het al niet lukt om de 
onderbesteding in 2009 te voorkomen is de vraag of het wel lukt in 2010 300% uit te voeren 
plus nog eens de 20% van 2009.  
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De heer Van Lunteren antwoordt dat hem is verzekerd, dat dit mogelijk is.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Hoefnagels zegt hij toe de 
Staten in het najaar ter kennisneming een rapportage te zullen doen toekomen over de stand 
van zaken.  Op basis daarvan kan wellicht wordt bekeken waar de prioriteiten moeten worden 
gelegd. 
Met betrekking tot de concessievoorwaarden is de provincie met Connexxion in gesprek over 
de zaken die nog niet goed lopen. Dat betreffen overigens geen zaken die de reiziger direct 
raken; deze liggen meer in de sfeer van rapportages.   
Ten aanzien van VERDER licht spreker toe dat het Programmabureau met name was belast 
met het opstellen van het programma. Inmiddels is de uitvoeringsfase gestart. Afstemming 
vindt plaats in het UVVB. De Staten zullen op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen.   
 
De heer Roos informeert met betrekking tot de Recreatieschappen of daarbij ook het 
Plassenschap wordt betrokken.  
Met betrekking tot het OV hecht spreker eraan te memoreren dat bij de bestaande lijnen in 
diverse dorpen knelpunten zijn in de spits.  
Het voorstel van MU met betrekking tot de besteding van de Jaarrekeningresultaat wordt 
ontraden in afwachting van de OV-Visie. Het probleem daarvan is echter dat dan het moment 
voorbij is, omdat de Jaarrekening is vastgesteld.  
 
De heer Hoefnagels merkt op dat D66 het zou betreuren indien goede zaken, die door het 
Programmabureau VERDER zijn ontwikkeld, verloren zouden gaan zoals bv de website.  
Met betrekking tot de regeling Energiek Utrecht heeft spreker begrepen dat minimaal € 2000 
aan kosten moet worden gemaakt om in aanmerking te komen voor de subsidiemaatregel. Die 
drempel wordt te hoog geacht en daarvoor vraagt D66 aandacht. 
 
De heer Van Lunteren zet uiteen dat het Plassenschap in het kader van de Recreatieschappen 
wordt betrokken.   
Spreker geeft aan dat het MU vrij staat haar voorstel met betrekking tot het Rekeningresultaat 
in te brengen. Spreker heeft met zijn betoog slechts de belemmeringen willen belichten.  
Het is de bedoeling dat de goede zaken die door het Programmabureau VERDER zijn 
ontwikkeld behouden blijven.   
 
De heer De Jong zegt toe dat in het kader van de evaluatie Energiek Utrecht aandacht zal 
worden besteed aan de drempelbedragen en daarmee de toegankelijkheid.  
 
De voorzitter sluit hierna de discussie over de Jaarrekening 2009 af met de conclusie dat dit 
onderwerp nader terugkomt in de Staten.  
 
7. Statenvoorstel Versnellingsagenda stimulering Utrechtse Economie; nadere 
uitwerking onderhoudswerkzaamheden aan wegen en vaarwegen 
Mevrouw Derks informeert of de strenge winter nog tot schade heeft geleid aan de provinciale 
wegen en, zo ja, of die schade is hersteld dan wel in dit kader wordt meegenomen. 
 
De heer Roos informeert welke criteria zijn gehanteerd. Hij mist o.a. het criterium veiligheid. 
MU is er voorstander van de ‘black spots’ aan te pakken in plaats van 
onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Desgewenst kan hij een aantal ‘hot spots’ 
noemen waar de aanleg van bv een rotonde zeer wenselijk is.   
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De heer Konijnenbelt merkt op dat in het voorliggende voorstel melding wordt gemaakt dat 
er, los van de Versnellingsagenda, een notitie wordt opgesteld over het niveau van de 
voorzieningen van beheer en onderhoud in relatie tot het provinciaal wegennet. Geïnformeerd 
wordt wanneer deze notitie gereed is en of deze ook aan de commissie wordt voorgelegd.  
 
De heer Hoefnagels merkt in aansluiting op de vraag van het CDA op dat D66 had verwacht 
dat voornoemde notitie als zodanig in het ontwerpbesluit zou zijn opgenomen.  
 
Mevrouw Blom informeert of er, doordat er meer provinciale wegen komen, meer onderhoud 
is en in hoeverre dat ook in de Versnellingsagenda is meegenomen dan wel hier geheel los 
van staat. Voorts is de vraag of het voorliggende voorstel om bestaande wegen gaat waar 
onderhoud al een tijd nodig was.  
 
De heer Kelder merkt, in aansluiting op de vraag van de PvdA, op dat verwezen wordt naar 
een GS-besluit van mei 1993. Hij heeft uit de notitie begrepen dat het om werkzaamheden 
gaat voor verbetering van de wegkwaliteit i.c. bestaande wegen. Geïnformeerd wordt wat 
voor de € 267.000 meer wordt verkregen dan thans het geval is. De vraag is of het onderhoud 
en beheer van nieuw asfalt duurder is dan van oud asfalt.  
Er wordt een bedrag genoemd van € 3 miljoen voor overige werkzaamheden. Geïnformeerd 
wordt waaruit de overige werkzaamheden bestaan.  
 
De heer Van Lunteren licht toe dat er enige schade is aan de provinciale wegen als gevolg van 
de strenge winter. In dat kader zal vooruit worden gelopen op de Voorjaarsnota, omdat deze 
kosten niet zijn begroot.  
Het geld voor onderhoud wordt jaarlijks geprognosticeerd en in een potje Grote 
Wegenwerken weggezet, zodat GS niet bij ieder te dichten gat naar de Staten terugmoeten. 
Spreker is voornemens een notitie op te stellen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe een en 
ander precies wordt georganiseerd, zodat op basis daarvan een prognose kan worden 
opgesteld en daarmee de wijze waarop dit tot stand komt transparanter wordt. Spreker kan 
zich voorstellen dat voornoemde notitie te zijner tijd ter kennisneming aan de commissie 
wordt toegezonden. Meer provinciale wegen geven meer onderhoud. Vandaar dat iedere keer 
dat sprake is van een project dit direct daaraan wordt gekoppeld.  
Op het moment dat de Staten de Versnellingsagenda bedacht, is niet de opdracht meegegeven 
veiligheid hierbij te betrekken.   
Spreker veronderstelt dat zijn toezegging dat een notitie wordt opgesteld over het niveau van 
de voorzieningen van beheer en onderhoud in relatie tot het provinciaal wegennet volstaat.  
De € 3 miljoen voor overige werkzaamheden heeft betrekking op het aanbrengen van 
geluidreducerend asfalt en extra verbreding in het kader van veiligheid.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Roos, antwoordt spreker dat 
in het kader van het SMPU ook wordt gekeken op welke wijze aan het aspect veiligheid vorm 
kan worden gegeven. De middelen worden aan de verschillende elementen toebedeeld. Er is 
een programma rotondes. In die zin heeft dit punt zeker de aandacht.  
 
De heer Kelder memoreert dat de € 267.000 betrekking heeft op extra beheer- en 
onderhoudskosten. De VVD heeft begrepen dat er al jaarlijks voor diezelfde wegen geld in 
een potje wordt gedaan. Geïnformeerd wordt waarin de stijging van het beheer en onderhoud 
zit.   
De heer Van Lunteren antwoordt dat dit te maken heeft met de keuze voor het aanbrengen van 
geluidreducerend asfalt. 
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De voorzitter concludeert dat de commissie zich, met in achtneming van het besprokene, kan 
vinden in het voorliggende voorstel en ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 

8. Statenvoorstel afbouw Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie en nieuwe aanpak 
toeristische marketing en promotie 
De heer Konings spreekt namens de VVD zijn waardering uit voor de voortvarende aanpak 
van dit onderwerp.   
Het lijkt erop dat de € 300.000, die additioneel zijn opgenomen in het budget (blz. 3), twee 
keer wordt gebruikt, nl. zowel voor de afbouw als voor de nieuwe aanpak. Verzocht wordt om 
een nadere toelichting.  
Met betrekking tot de opgenomen € 2,5 miljoen voor de nieuwe aanpak wordt verzocht om 
een nadere specificatie.  
Geïnformeerd wordt hoe wordt voorkomen dat met de nieuwe aanpak wordt vervallen in 
dezelfde fouten. De vraag is wat de garanties zijn voor de toekomst. 
Als het gaat om toerisme wordt een wat meer variabele inzet voorgestaan. Er zal meer worden 
samengewerkt met gemeenten en VVV’s. Geïnformeerd wordt waaraan de aanwending van 
middelen wordt getoetst wanneer al dan niet wordt ingestemd met een initiatief. 
 
Mevrouw Van ’t Hooft informeert wat de provincie heeft geleerd van de UTR. Gekozen 
wordt voor de variant van 2 fte bij de provincie. De vraag is op basis waarvan voor dit aantal 
wordt gekozen en of dit 2 fte blijft.  
Voorts vraagt de PvdA zich af waarom het met de nieuwe aanpak wel zal lukken aansluiting 
te verkrijgen op culturele initiatieven en andere communicatietrajecten van de provincie. 
Tot slot wordt geïnformeerd hoe de nieuwe Colleges staan tegenover de agreements met de 
regio’s en gemeenten.  
 
De heer Benschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de vraag van de VVD met 
betrekking tot de garanties voor de toekomst en de vraag van de PvdA met betrekking tot het 
aantal fte’s.  
 
De heer Konijnenbelt deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vragen van voorgaande 
sprekers, met name de VVD. Het valt het CDA tegen dat de afbouw van het UTR zoveel geld 
kost. Gelet op het feit dat sprake is van een kleine organisatie had het CDA zich op grond van 
het budget kunnen voorstellen dat dit jaar sprake zou zijn van een overschot in plaats van een 
tekort.  
In de nieuwe aanpak worden gebieden gepromoot. De regierol van de provincie wordt minder, 
omdat de gebieden een en ander meer zelf gaan trekken. Ondanks het feit dat het initiatief bij 
de gebieden komt te liggen is sprake van een cofinanciering van 50%. Het CDA kan zich in 
deze voorstellen dat wie bepaalt, betaalt en op grond daarvan tot een andere verhouding wordt 
gekomen.  
Geïnformeerd wordt of de Recreatieschappen hierbij ook worden betrokken. Wellicht moet 
worden overwogen de 50% cofinanciering niet van toepassing te verklaren op gemeenten en 
gebieden die weinig bijdragen aan Recreatieschappen. 
Geïnformeerd wordt of er een kader is ter zake van de cofinanciering.  
De portals worden in eigen beheer gehouden dan wel door de provincie uitbesteed. Het CDA 
pleit voor uitbesteding. Wellicht kan dan worden volstaan met 1 fte. Geïnformeerd wordt of 
de gebieden ook bijdragen aan de fte’s.  
Het verheugt het CDA tot slot dat er een draagvlak is voor de nieuwe aanpak.   
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Mevrouw Versteeg spreekt namens D66 haar waardering uit voor de notitie, die een 
duidelijke analyse bevat. D66 kan zich vinden in het voorliggende voorstel. De VVV’s blijven 
voor D66 een ‘zorgenkindje’. Het is de UTR niet gelukt eenheid te krijgen in de VVV’s. De 
provincie had geen doorzettingsmacht. In de voorliggende notitie wordt aangegeven dat er in 
de nieuwe aanpak een directe aansluiting is als het gaat om de informatieuitwisseling met de 
landelijke organisatie van de VVV’s. De vraag is of dat wel leidt tot één Utrechts toeristisch 
beleid.  
Voorts vraagt D66 of de ambitie van 40% ten aanzien van de stijging van het aantal unieke 
bezoekers niet te ambitieus is.  
 
De heer Kloppenborg merkt op dat al veel vragen zijn gesteld. GroenLinks acht het een goede 
zaak dat de UTR wordt afgebouwd en tot een nieuwe aanpak wordt gekomen die er goed 
onderbouwd uitziet.  
Er wordt gekozen voor 5 sterke gebieden. GroenLinks mist daarbij het Kromme 
Rijngebied/Rivierengebied.  
 
De heer Bersch deelt mede dat de SP het een goede zaak acht dat de provincie een aantal 
zaken dichter naar zich toetrekt.  
Op blz. 8 staat dat de voorkeur uitgaat naar uitbesteding. De SP is hiervan geen voorstander 
indien het om structurele werkzaamheden gaat, mede uit oogpunt van de kosten.   
De SP is nooit voorstander geweest van de Utrechtse provinciebrede marketing. Wat dat 
betreft verheugt het de SP derhalve dat de gebiedsgerichte aanpak veel aandacht zal krijgen. 
Dat lijkt de SP bij uitstek de manier om de sterke kanten van de provincie onder de aandacht 
te brengen.  
 
De heer Roos merkt op dat een belangrijk aspect van de nieuwe aanpak de sla’s met regio’s en 
gemeenten zijn. Geïnformeerd wordt of op dit moment al sla’s zijn afgesloten.   
Spreker mist in het voorliggende stuk welke prestaties concreet geleverd gaan worden. Hij 
pleit ervoor deze op te nemen, zodat het ook kan worden getoetst.  
 
De heer De Heer merkt op dat de ChristenUnie van mening is dat het voorstel met betrekking 
tot de afbouw van de UTR er gedegen uitziet.  
Met betrekking tot de nieuwe aanpak is de ChristenUnie van mening dat het voorstel nog niet 
inspeelt op de provinciale Kerntakendiscussie. Er wordt gekozen tussen thema’s maar niet 
tussen taken. De ChristenUnie memoreert in dit kader de vorige keer te hebben gepleit voor 
het Zwitserse model waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het investeren in 
recreatieve routestructuren en de marketing rond arrangementen i.c. een onderscheid tussen 
promotietaken en het verbeteren van de infrastructuur. Het laatste is in de visie van de 
ChristenUnie vooral een provinciale taak; de marketing een taak voor het bedrijfsleven. De 
ChristenUnie heeft er behoefte aan na de provinciale Kerntakendiscussie nog een keer naar dit 
vraagstuk te kijken in de zin of de visie op de nieuwe aanpak wellicht moet worden bijgesteld. 
De ChristenUnie kan derhalve instemmen met de beslispunten met uitzondering van het punt 
dat de nieuwe aanpak nu al wordt vastgesteld.   
 
De heer Van Lunteren is van mening dat in het kader van de nieuwe aanpak is geleerd van 
hetgeen ter zake van de UTR is gepasseerd. Een van de belangrijkste zaken is dat bij de 
nieuwe aanpak aan de voorkant wordt aangegeven welk resultaat wordt voorgestaan. Met de 
gebieden worden daarover concrete afspraken gemaakt en op basis daarvan 
opdrachtdocumenten geformuleerd, zodat partijen hetzelfde nastreven. 
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De goede elementen van de UTR worden meegenomen. Ook op het gebied van de VVV’s is 
wat gebeurd; de gemeenten gaan daarmee verder. Vanuit de provincie zal daarop niet meer 
sterk worden gestuurd. De provincie zal in deze wel nadrukkelijk in het kader van de 
convenanten aandringen op een goede afstemming.  
Ter zake van de website is spreker voorstander van uitbesteding, omdat de provinciale 
organisatie niet over die internetmarketing deskundigheid beschikt.  
De hoogte van de kosten van de afbouw heeft te maken met het feit dat bij een liquidatie 
wordt gekeken naar de eigen vermogens. Vanwege het jarenlange verlies, is sprake van een 
negatief eigen vermogen. Alleen de VVV’s maakten nog steeds winst. Samen met de 
interimdirecteur is intensief gekeken naar een zo sociaal mogelijke afbouw van de UTR. Dit 
heeft erin geresulteerd dat slechts één medewerker gedwongen afvloeit met een regeling.   
De inschatting is dat met de fte’s uit kan worden gekomen. Daarbij worden ook de 
Recreatieschappen meegenomen. De convenanten moeten worden opgesteld. Het is de 
bedoeling dat de provincie dit voor een periode van 2 jaar doet, zodat een goede basis wordt 
neergezet en daarna nog slechts een meer coördinerende rol wordt vervuld.    
Spreker acht het niet gewenst de Kerntakendiscussie voor dit specifieke onderdeel nu al te 
voeren. 
Het merendeel van de kosten heeft in de ontwikkeling gezeten. Dat kan nu als handvat 
worden overgedragen aan de gemeenten. 
Er zijn op dit moment nog geen convenanten gesloten. Met de gemeenten waar de afbouw 
heeft plaatsgevonden is al gesproken. Men is enthousiast over de nieuwe aanpak en vanuit 
gemeenten zal thans, van onderaf, voor oktober duidelijk moeten worden gemaakt dat ze een 
bijdrage willen leveren. Indien gemeenten dat niet willen, wordt de meest minimale variant 
voorgesteld hetgeen inhoudt dat de website in de lucht wordt gehouden. 
De heer Van Ee informeert op basis waarvan de convenanten worden afgesloten (het aantal 
toeristen, het aantal evenementen of een combinatie daarvan). Daarin wordt nl sterk gestuurd 
op de te realiseren resultaten. 
De heer Van Lunteren licht toe dat wat ijkpunten zijn vastgesteld om te voorkomen dat 
gemeenten met het meeste geld al het geld kunnen claimen. De provincie wil toewerken naar 
afspraken per gebied. Op basis daarvan wordt bepaald wat kan. Getracht wordt een en ander 
van onderaf op te bouwen in de zin dat gemeenten met concrete voorstellen, inclusief 
financiële middelen, moeten komen die passen binnen de gestelde kaders. Op basis daarvan 
wordt vervolgens met elkaar bekeken wat reëel is en wat de provincie daaraan bijdraagt.  
Door de nieuwe Colleges wordt tot nog toe positief gereageerd op de voorgestelde nieuwe 
aanpak. 
Spreker neemt de suggestie van het CDA ter zake van de cofinanciering in relatie tot de 
voorwaarde een bijdrage te leveren aan de Recreatieschappen mee.   
Spreker is van mening dat het van belang is ambitieus te zijn. De website heeft veel potentie. 
Het aantal bezoekers heeft de provincie niet in de hand. Spreker is er ook geen voorstander 
van het aantal bezoekers exact te gaan meten in verband met de kosten die dit met zich 
meebrengt. Van belang is voor ogen te hebben dat voorgestaan wordt meer te bereiken en een 
kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. De provincie laat dat met het voorliggende plan 
duidelijk zien. Het resultaat dat daarmee wordt voorgestaan, moet uiteindelijk waarneembaar 
zijn.   
De gebieden zijn ingedeeld op basis van de wijze waarop de UTR heeft gefunctioneerd. Bij 
het afsluiten van de convenanten zal als aandachtspunt worden meegenomen waarop het 
Kromme Rijngebied het beste aansluit.  
 
De heer Konings memoreert zijn vraag of de € 300.000 niet twee keer wordt ingezet en de 
specificatie van de € 2,5 miljoen. 
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De heer Konijnenbelt veronderstelt dat de convenanten ter zake van de gebieden zullen 
worden afgesloten met Utrechtse gemeenten. Hij kan zich voorstellen dat de gebieden soms 
provinciale grenzen overstijgen waardoor hierbij ook niet Utrechtse gemeenten betrokken 
zijn. Hij informeert hoe daarmee wordt omgegaan in de zin van participatie en de bijdrage. 
Dat geldt ook voor thema’s.  
De heer Roos begrijpt dat gemeenten voor oktober duidelijkheid moeten geven. Hij pleit 
ervoor de commissie een overzicht te verstrekken van de sla’s. 
 
De heer De Heer merkt op dat de ChristenUnie zich erin kan vinden dat vooralsnog op de 
voorgestelde weg wordt doorgegaan. De ChristenUnie pleit er echter voor na afronding van 
de Kerntakendiscussie te bekijken of het voorliggend verhaal wellicht nog moet worden 
omgebogen.  
 
Mevrouw Bodewitz begrijpt dat in oktober meer helderheid is over de afspraken met de 
gemeenten. Zij informeert: 

- wat de minimale variant inhoudt; 
- hoe de gemeenten tegenover het voorliggende voorstel staan; 
- op hoeveel de kosten na 2012 worden ingeschat; 
- wat de visie op de toekomst is; 
- of wel 2 fte nodig zijn; 
- welk deel bestemd is voor de afstemming met de Recreatieschappen; 
- of de door de ChristenUnie gevraagde ombuiging nog wel kan worden gemaakt, 

indien het voorgestelde beleid wordt ingezet.   
 
De heer Van Lunteren is van mening dat de ombuiging met het voorliggende stuk wordt 
ingezet door een en ander meer bij de gebieden neer te leggen. Met het stuk wordt in zijn visie 
tegemoet gekomen aan het feit, dat er een Kerntakendiscussie gaande is. Afgewogen is een en 
ander stop te zetten dan wel de verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen. Gekozen 
wordt voor het laatste.  
De voorgestelde nieuwe aanpak wordt positief bij gemeenten ontvangen. Ook vanuit andere 
provincies wordt naar Utrecht gekeken, omdat velen met dit onderwerp worstelen. De 
voorgestelde aanpak wordt dermate vernieuwend geacht, dat hierin meerwaarde wordt gezien. 
De minimale variant behelst het in de lucht houden van de website. De vraag over de periode 
na 2012 kan spreker niet beantwoorden. Het voorliggende plan kan worden uitgevoerd binnen 
de beschikbare middelen.   
Mevrouw Bodewitz informeert of in het geval van de minimale variant kan worden volstaan 
met 1 fte. Voorts informeert spreekster welke meerwaarde de gemeenten precies zien ten 
opzichte van de VVV’s.  
De heer Van Lunteren merkt op dat de Staten een kader meegeven en de organisatie op basis 
daarvan weet hoeveel fte daarop moeten worden ingezet. Binnen die kaders wordt geopereerd. 
De verwachting is dat hiervoor 2 fte nodig zijn; wellicht wordt het er 1 en kan meer geld met 
gemeenten worden besteed.    
Spreker zegt toe dat de gesloten convenanten ter kennisneming aan de commissie zullen 
worden toegezonden.  
Spreker memoreert dat de VVD de gestelde vragen ook schriftelijk heeft ingediend. In grote 
lijnen kan spreker aangeven dat de € 300.000 niet dubbel wordt uitgegeven en de € 2,5 
miljoen goed kan worden onderbouwd. Een beantwoording in detail volgt schriftelijk.   
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De vraag van het CDA met betrekking tot gemeenten over de provinciale grenzen heen neemt 
spreker mee. Daarover is nog niet nagedacht. Getracht zal worden hieraan op een zo goed 
mogelijke manier invulling te geven. 
De meerwaarde die de gemeenten zien in de nieuwe aanpak is dat bovengemeentelijk wordt 
geprobeerd iets op te zetten, de gebiedsgerichte aanpak, waarbij het op prijs wordt gesteld dat 
de provincie daarin een coördinerende rol vervult. Zij zien een toegevoegde waarde in de 
coördinerende rol en de kennis die op dat vlak ook binnen UTR-verband is opgebouwd.  
 
Desgevraagd door de voorzitter deelt de heer De Heer mede dat het voorliggende voorstel wat 
de ChristenUnie betreft een sterstuk kan zijn, omdat wordt ingestemd met de beslispunten. De 
ChristenUnie hecht er echter wel aan nog een keer een discussie te voeren over de taken. In de 
visie van de ChristenUnie is de promotie ook geen gemeentelijke taak. De gemeenten zouden 
zich moeten richten op het verbeteren van de infrastructuur en de promotie aan de markt 
moeten overlaten.  
 
Op de vraag van de voorzitter of dit een sterstuk kan zijn, antwoordt de heer Konijnenbelt dat 
het CDA er behoefte aan heeft dit onderwerp aan de orde stellen in PS.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp nader terug komt in PS.  
 
9. Statenbrief Provinciaal Herstructureringsplan bedrijventerreinen 
De voorzitter deelt mede dat op de desks een brief ligt van de NMU ter zake van dit 
onderwerp. De commissie wordt verzocht zich uit te spreken over de vraag of zij zich, mede 
naar aanleiding van de twee werksessies, herkent in het plan zoals dat nu is opgesteld en 
ingediend. 
 
De heer Van Ee memoreert dat dit onderwerp al een paar keer aan de orde is geweest. Het 
CDA ziet de gedachtevorming groeien, hetgeen een goede zaak is. De kern van het stuk is dat 
een provinciaal herstructureringorganisatie wordt voorgestaan. Dat idee spreekt het CDA aan.  
Op grond van het vorenstaande hecht het CDA eraan aandacht te vragen voor de volgende 
punten:  

- het nabijheidbeginsel, hetgeen in het stuk wordt gemist;  
- het mobiliteitsvraagstuk. Bij een bestaand bedrijventerrein is veelal sprake van een 

behoorlijke mate van infrastructuur. Indien een nieuw terrein wordt gerealiseerd moet 
een volledige nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Dat vraagt soms forse 
investeringen. Daarmee dient rekening te worden gehouden, hetgeen thans in het stuk 
wordt gemist;  

- de taken en rollen. Er is weliswaar sprake van een denkrichting, maar indien wordt 
gekozen voor een herstructureringsmaatschappij moet duidelijk zijn welke rol wie gaat 
spelen, wie de regie heeft maar ook welke uitvoeringsmacht partijen hebben. De 
financiële onderbouwing van een dergelijke organisatie en de mogelijkheden daartoe 
zullen mede bepalend zijn voor de te behalen successen;  

- de integraliteit van oude en nieuwe terreinen bij elkaar opgeteld is een krachtig punt 
om in dit plan en de organisatie door te voeren. De problemen kunnen alleen worden 
opgelost indien sprake is van een Gebiedsvisie; 

- de provincie wil meten en weten wat zij gaat investeren en realiseren. Het Rijk heeft 
ideeën over kwantitatieve monitoring hetgeen interessant is; kwalitatieve meting acht 
het CDA echter minstens zo belangrijk. Wat het CDA betreft is het en en;  

- het CDA heeft de resultaten van de pilots in Mijdrecht en Vianen nog niet gezien. Dat 
is wel de basis voor een aantal van de voorstellen in de voorliggende notitie. Het CDA 
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hecht aan het resultaat van de pilots om te kunnen beoordelen in welke mate deze 
succes hebben opgeleverd; 

- het CDA mist in de notitie de uitplaatsing van de hinderlijke bedrijven. Dat dient een 
essentieel onderdeel te zijn. Wellicht kan dit in een volgende versie worden 
meegenomen.  

 
Mevrouw Derks deelt mede dat de ChristenUnie enthousiast is over het voorliggende stuk. In 
de brief van de NMU worden precies de punten aangestipt, die ook bij de ChristenUnie leven: 

- een en ander niet per bedrijventerrein bekijken maar breder door per regio de 
bedrijventerreinen in onderlinge samenhang te bekijken;  

- regionale afspraken maken over grondprijzen en uitgiftebeleid; voorkomen dat er te 
goedkoop nieuwe terreinen worden aangeboden, omdat te lage rondprijzen 
herstructurering belemmeren;  

Voorts: 
- aandacht voor de sociale component van bedrijventerreinen. Een bedrijventerreinen 

moet ook een aantrekkelijke werkplek zijn. Wellicht kan in dit kader op de 
bedrijventerreinen meer ruimte komen voor openbaar groen.  

 
De heer Roos spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de commissie is betrokken bij 
het voortraject. Namens MU plaatst spreker de volgende opmerkingen.  

- MU mist in het stuk het clusteren (waar mogelijk) van terreinen om verrommeling in 
het landschap te voorkomen.  

- MU mist mogelijk onderzoek van transformatie van bedrijven naar woningen op die 
terreinen. MU is daarvan een groot voorstander. 

- Een probleem is dat het relatief goedkoper is om grond te verwerven dan te renoveren.  
Geïnformeerd wordt naar de beleidsvisie om dat financiële motief tegen te gaan.  

 
De heer Konings deelt mede dat de VVD instemt met de voorgestelde voorkeursvariant. De 
VVD acht het een goede zaak dat de regiefunctie wordt opgepakt. Tegelijkertijd wordt 
vastgesteld dat de provincie zich, zodra een herstructureringsmaatschappij is opgericht, op 
afstand stelt. Dat brengt bepaalde risico’s met zich mee. Verzocht wordt om een nadere 
toelichting hoe die risico’s kunnen worden beperkt.  
 
Mevrouw Bodewitz sluit zich aan bij de waarderende woorden over de wijze waarop het 
proces met de commissie is opgepakt. Dit wordt ook teruggezien in het document, waarover 
de PvdD enthousiast is. Namens de PvdD plaatst spreekster de volgende vragen en 
opmerkingen.   

- Het lijkt de PvdD een goed streven dat de convenantpartijen op de langere termijn een 
toenemende verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt voorstaan, waardoor de 
publieke rol bij de financiering van herstructurering naar verwachting zal kunnen 
worden beperkt (blz. 45). Geïnformeerd wordt hoe dit wordt beoogd.   

- De PvdD is enthousiast over het duurzaam beheer (alle duurzaamheidmaatregelen die 
worden voorgestaan op de bedrijventerreinen); 

- Het sturen op het grondprijs- en gronduitgiftebeleid is van belang  Op blz. 43 staat dat 
het leveren van de benodigde input voor de regionale strategieën en programmeringen 
een uiting van een systeemverantwoordelijkheid is, die wordt geoperationaliseerd. Dat 
betreft monitoring van de bedrijventerreinen, markt- en ruimtebehoefteramingen. De 
PvdD vraagt zich af of dat niet te vrijblijvend is. Met monitoring wordt een gemeente 
gefaciliteerd; de provincie neemt daarmee nog niet de regierol op zich. Verzocht wordt 
om een nader toelichting.  
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Mevrouw Van ’t Hooft deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de waarderende woorden. 
Spreekster signaleert dat beleidsmatig met het voorliggende stuk een enorme stap vooruit 
wordt gemaakt.  
De PvdA steunt de gedachte van een herstructureringmaatschappij. Mede gelet op een van de 
vorige agendapunten wordt aandacht gevraagd voor het professioneel opdrachtgeverschap.  
De inventarisatie is met name gericht op de cosmetische buitenkant. Dat is wat de gemeenten 
willen. De provincie zal echter ook duidelijk moeten aangeven wat zij wil. 
In het stuk komt duurzaamheid en de invulling daarvan pas later aan de orde. Daarnaar zal 
meer moeten worden gekeken, zodat dit breder wordt opgepakt. Dan gaat het niet alleen over 
de nieuwe lantaarnpaal, maar ook over o.a. het OV, de energievoorziening, een efficiënter 
ruimtegebruik. In die zin is de vraag of gemeenten ook zijn uitgedaagd verder te kijken bv tot 
2020.   
 
De heer Bersch informeert naar de status van het document. Uit de oplegger begrijpt hij dat 
het in feite gaat om een subsidieaanvraag bij het Rijk. Geïnformeerd wordt of nog een 
Statenvoorstel tegemoet kan worden gezien. Voorts wordt geïnformeerd naar de relatie tot de 
pilot herstructurering+ in Woerden in Vianen. De vraag is of de lijn van het beleid daarmee, 
afgezien van de herstructureringmaatschappij, geheel overeenkomt of dat er belangrijke 
verschillen zijn.  
Voor het overige sluit de SP zich aan bij de vragen die zijn gesteld.  
 
Mevrouw Versteeg sluit zich aan bij de waarderende woorden over de voortvarende aanpak 
van dit onderwerp en de verworven draagvlak dat uit de notitie blijkt. 
Bekend is dat D66 voorstander is van een herstructureringsmaatschappij om de kloof tussen 
plan en uitvoering te overbruggen. De voorliggende voorkeursvariant verheugt D66 derhalve. 
Er zijn al veel vragen gesteld. 
Mede op grond van het doel van een integrale aanpak verzoekt D66 de notitie van de 
Taskforce Transformatie over leegstaande kantoorgebouwen te zijner tijd te betrekken bij de 
herstructureringsmaatschappij, indien blijkt dat de aanpak niet van de grond komt.   
De NMU stelt in haar brief dat vooral wordt gekeken per bedrijventerrein. D66 heeft dat 
anders geïnterpreteerd in de zin dat sprake is van een aanpak in deelgebieden. Geïnformeerd 
wordt naar de juiste interpretatie.   
Wel deelt D66 het betoog van de NMU over grondprijzen, uitgiftebeleid en segmenteren. D66 
gaat er met de NMU vanuit dat dit bij de nadere uitwerking alsnog een prominente rol zal 
krijgen.  
Wat voorligt is een soort kader en D66 gaat er vanuit dat de herstructureringsmaatschappij 
straks een eigen kader meekrijgt waarbinnen zij moet opereren. 
D66 informeert hoe GS en de overige fracties staan tegenover de gedachte het uitgeven van 
nieuwe hectares bedrijventerrein in het kader van de nieuwe Structuurvisie op slot te zetten, 
zodat een echte impuls kan worden gegeven aan de herstructurering.   
Om in aanmerking te komen voor de te decentralisatiemiddelen vanuit het Rijk moest voor 1 
april jl. een Provinciaal Herstructureringsplan bij het Rijk worden ingediend. Op grond 
hiervan kon het plan niet meer in PS worden vastgesteld. D66 heeft hiervoor begrip. Gezien 
de zwaarte van het onderwerp is D66, mede uit staatsrechterlijk oogpunt, voorstander van dat 
dit alsnog gebeurt.   
 
De heer Fastl merkt op dat door voorgaande sprekers al veel is gezegd, waarbij GroenLinks 
zich aansluit. GroenLinks sluit zich eveneens aan bij de inhoud van de brief van de NMU. 
GroenLinks is blij met het voorliggende stuk. 
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De notitie doorlezende valt op dat, als het gaat om specifiek uit te voeren plannen, soms weer 
uitgekomen wordt op de gebiedgerichte aanpak als gevolg van bv. gebrek aan financiële 
middelen of ingrijpmogelijkheden. Alhoewel GroenLinks dit in sommige gevallen 
begrijpelijk acht, zou zij het betreuren indien hiermee zou worden afgeweken van de methode 
van integraliteit, omdat dat juist het uitgangspunt was.  
De mogelijkheid bestaat dat de herinrichting van de 30 ha bedrijventerrein in Montfoort afvalt 
indien gefocust wordt op de meest urgente herstructureringsvraagstukken. In Montfoort is niet 
specifiek sprake van een herstructurerings- maar van een uitplaatsingvraagstuk. Hetzelfde 
geldt voor de westkant van de provincie. Voor Woerden geldt een herstructureringsvraagstuk, 
maar er is wel een correlatie met problematieken elders in de zin van druk, krapte. De 
provincie Utrecht wil geen toename van het aantal bedrijventerreinen. Op grond hiervan is in 
het verleden aangegeven dat aan de herstructurering een extra impuls zou kunnen worden 
gegeven door de zwaarste categorie te clusteren op het bedrijventerrein ’t Klooster. Dat 
verdwijnt in de notitie enigszins uit beeld. GroenLinks wil dat terug zien.  
 
De heer Van Lunteren gaat als volgt in op de vragen en opmerkingen. 
Met betrekking tot de staatsrechterlijke vraag kan spreker zich voorstellen dat het 
voorliggende stuk wordt beschouwd als een startnotitie, die nodig was voor het Rijk en het 
vervolg wordt vastgesteld door middel van een Statenvoorstel.  
Mevrouw Versteeg geeft aan dat haar voorkeur uitgaat naar het eigen voorstel; D66 kan 
echter leven met het voorstel van gedeputeerde Van Lunteren. 
De heer Van Lunteren stelt vast dat het punt van integraliteit op verschillende manieren naar 
voren is gebracht. Indien in deze een gebiedsgerichte aanpak wordt voorgestaan, kan hij 
antwoorden dat dit gebeurt. De plangebieden binnen het Streekplan en de Structuurvisie 
worden gehandhaafd. In de notitie wordt aangegeven dat in deze wellicht een stap verder kan 
worden gegaan door bv., evenals bij VERDER, te werken met economische kerngebieden. Op 
dat moment kunnen de verschillende economische afwegingen worden gemaakt w.o. bv het 
nabijheidbeginsel.  
Alle opmerkingen over de uitgifte van nieuwe terreinen schuift spreker door naar de 
Structuurvisie. Spreker hoort in deze een belangrijk gegeven, nl. dat de bestaande terreinen 
uitgangspunt zijn en daaraan niet extra moet worden toegevoegd. MME zou richting RGW 
kunnen aangegeven dat dit haar insteek is. Uitgifte van nieuwe grond belemmert 
herstructurering, omdat nieuwbouw altijd goedkoper zal zijn dan herstructurering.   
Integraliteit is ook naar voren gebracht in het kader van verschillend beleid, zoals 
duurzaamheid en transformatie naar wonen. Spreker memoreert dat in de werksessies 
nadrukkelijk is aangegeven dat de gedachte van herstructurering vanuit dit beleidsterrein is 
ervoor te zorgen dat zo efficiënt mogelijk met de ruimte wordt omgegaan. De inzet is met 
name te voorkomen dat elders nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd. Het 
beschikbare geld wordt met dat doel ingezet. Indien investeringen worden voorgestaan op het 
gebied van duurzaamheid, zullen daarvoor afzonderlijke middelen beschikbaar moeten 
worden gesteld. De herstructureringsmaatschappij kan daarvoor vervolgens goed als 
instrument worden ingezet.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Bodewitz antwoordt spreker 
dat er nu ook al middelen zijn voor duurzaamheid. Er is echter voor gekozen deze thans 
projectgewijs uit te geven. Bij de terreinen die worden aangepakt wordt meegewogen of daar 
zaken op het gebied van duurzaamheid worden gedaan. Indien de markt dat zelf oppakt, krijgt 
dat wel voorrang bij de behandeling.  
De heer Fastl hoopt dat de desbetreffende bedrijven dit gezamenlijk voor elkaar krijgen. 
Speerpunt van de provincie moet zijn dat het beheer van de bedrijventerreinen zoveel 
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mogelijk door de desbetreffende bedrijven gebeurt en dat duurzaamheid daarbij een 
aandachtspunt is.   
De heer Van Lunteren bevestigt dat het vorenstaande als een aandachtspunt wordt 
meegegeven.  
Voor wat betreft de taken en rollen zet de provincie nadrukkelijk in op zo min mogelijk 
nieuwe terreinen, dus op herstructurering. Voorgesteld wordt hiertoe een 
herstructureringsmaatschappij op te richten. Een dergelijke maatschappij heeft meer middelen 
ter beschikking en denkt over het algemeen meer marktconform dan een provinciale 
organisatie. Om voldoende sturing te behouden wil de provincie convenanten sluiten met de 
verschillende gebieden en op basis daarvan wordt aan de herstructureringsmaatschappij een 
opdracht gegeven.   
De heer Van Ee staat op het standpunt dat taak en rol eerst helder moeten zijn alvorens 
convenanten worden afgesloten. Dan is voor de partijen, waarmee de convenanten worden 
afgesloten, ook helder wat zij van de provincie kunnen verwachten en welke regierol de 
provincie zich toe-eigent. Dat moet ook financieel onderbouwd zijn.  
De heer Van Lunteren memoreert dat in de werksessies is besproken zaken als rioleren en 
bestraten des gemeenten is. Op het moment dat een gebied hier financieel niet uitkomt, kan de 
investeringsmaatschappij worden ingezet, bv. in de vorm van het dragen van een deel van de 
rentelast. De rollen worden duidelijk gescheiden. De rol van de provincie komt met name te 
liggen bij de herstructurering van zwaardere opgaven. Daarom is een 
herstructureringsmaatschappij nodig.  
Voor het sociale component, het aanbrengen van extra groen, geldt evenals bij duurzaamheid 
dat daarvoor afzonderlijk middelen beschikbaar zouden moeten worden gesteld.  
De resultaten met betrekking tot de pilots Mijdrecht en Vianen zijn in zijn visie nadrukkelijk 
in de werksessies aan de orde geweest. 
Ten aanzien van de uitplaatsing hinderlijke bedrijven is eveneens gezegd, dat dit eventueel op 
den duur kan worden ingevoerd in de herstructureringsmaatschappij. Spreker ziet dit als een 
groeimodel, waarin steeds meer van het economisch ruimtelijk beleid dat gericht is op 
bedrijventerreinen bij elkaar wordt gevoegd.  
Het antwoord op de vraag met betrekking tot de verzakelijking van de 
bedrijventerreinenmarkt moet spreker schuldig blijven; dat komt in de volgende slag aan de 
orde.  
De sturing en de regierol van de provincie zijn optimaal. Gemeenten accepteren die rol, omdat 
op het moment dat een gezamenlijk doel wordt nagestreefd met die werkwijze zaken soms 
sneller kunnen worden gerealiseerd. Wel hecht spreker eraan MME mee te geven met RGW 
van gedachten te wisselen of door middel van een ‘houtje touwtje’ methodiek in de buurt van 
een herstructureringopgave wat coulanter zou kunnen worden omgegaan met het toebedelen 
van ruimte, zodat een verdienmogelijkheid wordt gecreëerd om de herstructurering te 
bekostigen.   
Met betrekking tot de status van het voorliggende stuk memoreert spreker dat dit stuk nodig 
was om te voldoen aan de vraag van het Rijk. Hiermee heeft de provincie zeker gesteld dat de 
middelen worden gedecentraliseerd. De volgende stap is een en ander nader te concretiseren 
waarbij de Staten aan hun kaderstellende rol kunnen toekomen.  
Wat zich thans concreet in het geval van Woerden voordoet is leerzaam, en kan als zodanig 
weer als input worden meegenomen.  
Alle punten waarop spreker thans niet is teruggekomen worden meegenomen; daarop wordt 
nader teruggekomen bij de verdere invulling.  
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De heer Van Ee vestigt de aandacht op de financiering. Het CDA acht de € 10,4 miljoen 
weinig, gelet op de ambitie. Geïnformeerd wordt hoe dat bedrag zodanig wordt vergroot, dat 
de regie daadwerkelijk kan worden gevoerd. 
 
Mevrouw Derks deelt mede dat zij de vraag van D66 mee terugneemt naar haar fractie.  
 
De heer Roos verwacht dat zijn opmerkingen over transformatie en het tegengaan van 
verrommeling in de vervolgnotitie terugkomen.  
Spreker meent dat de vraag van D66 in de discussie in het voortraject aan de orde is geweest. 
Daarbij is onder meer gesteld dat het afvaardigen van een dogma te ver gaat. Indien het echter 
om uitruiling gaat, is het bespreekbaar.  
Mevrouw Bodewitz deelt mede dat de PvdD zich in principe kan vinden in het voorstel van 
D66. Er moeten echter wel creatieve oplossingen gevonden worden voor het kunnen 
verplaatsen van bedrijven. Een ‘houtje touwtje’ methode o.i.d. zou dan een goede methode 
kunnen zijn, maar wellicht moet veel breder worden gekeken naar 
uitwisselingsmogelijkheden tussen grotere gebieden. 
 
Mevrouw Van ’t Hooft deelt mede dat de PvdA geen voorstander is van het voorstel van D66. 
Er zou in financiële zin wel een relatie moeten worden gelegd tussen herstructurering en 
nieuwe bedrijventerreinen.  
 
De heer Benschop deelt mede dat de SGP geen voorstander is van het voorstel van D66.  
 
De heer Bersch deelt mede dat het uitgangspunt van de SP is de uitgifte van nieuwe terreinen 
te beperken en wellicht zelfs meer beperking dan op basis van de behoefte. Daarmee worden 
bedrijven gedwongen creatiever met die ruimte om te gaan.  
 
De heer Fastl deelt mede dat GroenLinks geen voorstander is van het uitgeven van 
bedrijventerreinen. Het eindresultaat moet echter zijn dat de bedrijven zo efficiënt mogelijk 
worden gehuisvest. Het voorstel van D66 zou in dat geval belemmerend kunnen werken.  
 
De heer Van Lunteren merkt op dat het bedrag van € 10,4 miljoen wordt vergroot door de € 5 
miljoen die vanuit het Rijk wordt verkregen en door het te gaan zien als een rentebedrag en 
voorfinanciering. Op grond hiervan wordt voor de herstructureringsmaatschappij gekozen. Bij 
deze constructie blijft het maximale risico € 10 miljoen.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt, zowel 
in de commissie als in PS.   
 
10. Memorandum gedeputeerde Van Lunteren Life Science 
Mevrouw Bodewitz vestigt de aandacht op punt 2 en vraagt zich af of vanuit de provincie wel 
geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van shared facilities. De PvdD staat op het 
standpunt, dat bedrijven daarvoor zelf verantwoordelijk zijn en dit aan de markt moet worden 
overgelaten. De PvdD is hiervan geen voorstander.  
 
De heer Kelder is van mening dat de voorliggende notitie een goede richting bevat om 
economische ontwikkeling verder te stimuleren. De VVD wacht het uitgewerkte plan met 
belangstelling af.  
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De heer Roos neemt aan dat het bevorderen van Life Science uitgaat van cofinanciering. 
Indien dit het geval is, is de vraag of de cofinanciering vanuit de provincie op voorhand is 
gemaximeerd.  
 
Mevrouw Versteeg begrijpt dat het voorliggende memorandum de aanloop is naar de notitie 
Gezondheidseconomie dat aan het eind van het jaar tegemoet kan worden gezien. In haar 
optiek is Life Science echter veel meer een onderdeel van Kenniseconomie. Indien gekeken 
wordt naar het aantal ziekenhuizen, opleidingen, werkenden in de gezondheidssector, 
verzorgingstehuizen en GGZ-instellingen heeft zij het idee dat Gezondheidseconomie een 
veel breder begrip is. De vraag is onder welk onderwerp Life Science wordt geschaard.  
 
De heer Van Ee merkt in aansluiting op het betoog van D66 op dat het Bio Science Parc in 
Leiden al 25 jaar bestaat. Van de bezoeken aan ‘Europa’ is geleerd, dat getracht moet worden 
activiteiten te bundelen. Mede uit oogpunt van de subsidieverlening vanuit Europa is de  
vraag in hoeverre sprake is van overlap.  
 
De heer Van Lunteren licht toe dat sprake zal zijn van een gekaderde cofinanciering. Dat punt 
wordt op dit moment nader uitgewerkt.  
Vanuit de Zorgeconomie is met name voorgesteld te focussen op Life Science. Binnen het 
kader Life Science zal conform afspraak worden gefocust op vaccinologie. Zo wordt het 
steeds enger gemaakt. Op die manier wordt op dit moment het Life Science-beleid ingezet. 
Spreker onderschrijft dat op het gebied van Gezondheidzorg nog een aantal zaken te bedenken 
is waarmee de provincie verder kan. Ook dat heeft aandacht. Spreker stelt voor dit stap voor 
stap te doen. Vooralsnog ligt de prioriteit bij Life Science, omdat op dat gebied ook 
verwachtingen zijn gewekt bij de partners waarmee gesproken is.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Versteeg antwoordt spreker 
de mening de delen dat de term Gezondheidseconomie verwarring oproept. Hij zegt toe dit te 
zullen aanpassen.  
 
De voorzitter constateert dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken.   
 
TER KENNISNEMING  
 
11. Definitief Bestedingsplan Brede Doeluitkeringen 2010 
 
12. Cofinanciering drie Pieken in de Delta projecten 1e tender 2009 
 
13. Tariefacties in het openbaar vervoer in 2010 
Mevrouw Blom informeert of de tariefacties ook een onderdeel zal zijn in de Visie op het OV.  
De heer Van Lunteren antwoordt dat de Visie op het OV in principe meer is geënt op de wijze 
waarop OV wordt aangeboden dan op het prijsmechanisme.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Blom stelt spreker voor 
eventuele vragen in dit kader te combineren met de evaluatie van de tariefacties.  
 
14. Motie helihavens voor zakelijk en commercieel verkeer 
 
15. Verslag buitenlandse dienstreis gedeputeerde De Jong Denemarken 12 – 17 
december 2009 
 
16. Stand van zaken OV-chipkaart 
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17. Evaluatiekalender voor beleidsplannen 
De heer Roos geeft de suggestie mee een relatie te leggen met de Termijnagenda. 
De voorzitter neemt deze suggestie mee.  
 
18. Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven 
 
19. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  
 


