
 1 

2011MME91  

 

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 

van 3 oktober 2011 

 

Aanwezig: 

ing. H.N. Scherer (voorzitter), R. van Lunteren (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries 

(gedeputeerde), M.A.M. Beks (GroenLinks), (GroenLinks), Z. el Yassini (VVD), A. Essousi  

(PvdA), J. Fastl (GroenLinks),mw.mr. P. van de Geest (PvdD),  ir. H. Graaff (CDA), drs. C. 

de Heer (ChristenUnie), drs.ing. E.P.G. van Hees (PVV), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), ir. H. 

IJssennagger (PVV), drs. J.A.J. Konings (VVD), A.M. Meijer (SP), mw. H. Nap (CDA), ir. 

J.P.M. Peters (D66), ing. R. Roos (50PLUS), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), drs. G.J.J. 

Smakman (D66), drs. W.J. Ubaghs (PVV), mr. E. de Vries (PvdA), W. van Wikselaar (SGP) 

 

Van Ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), W.D. Voorneman-Rikkers (verslag) 

 

Afwezig: 

mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) 

 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de heer Elzenga, 

burgemeester van Veenendaal, die vandaag met de commissie is opgetrokken tijdens het werkbezoek 

Food Valley.  

Met betrekking tot de vaststelling van de agenda wordt op voorstel van de heer Schaddelee besloten de 

agendapunten 6, Najaarsrapportage 2011, en 7, Programmabegroting 2012, tegelijk te behandelen.  

 

2. Mededelingen en Ingekomen Stukken 

Mededelingen 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Tuijnman 

 

Ingekomen Stukken  

2.01 Memo GS van gedeputeerde Van Lunteren: Resultaten Acquisitie 2007 – 2010 

De heer Ubaghs verwijst kortheidshalve naar de per e-mail verspreide vragen van de PVV.  

Op de vraag, of het feit dat de kolom ‘Startup date’ is opengelaten betekent dat geen van de genoemde 

bedrijven zich daadwerkelijk in de provincie Utrecht hebben gevestigd in de afgelopen jaren (2007 – 

2010), antwoordt gedeputeerde Van Lunteren dat de meeste opgenomen bedrijven daadwerkelijk zijn 

gevestigd; vijf bedrijven zijn verhuisd naar een ander land; twee bedrijven zijn in de tussentijd failliet 

gegaan. Spreker zegt toe de lijst, met de toevoeging van de kolom ‘startup date’, aan de commissie te 

zullen toezenden.  

Op de vraag of, uitgaande van het feit dat zich daadwerkelijk bedrijven op grond van de acquisitie-

inspanningen in genoemde periode hebben gevestigd en het verwachte aantal medewerkers (opgenomen 

in de kolom Employees) daadwerkelijk in dienst zijn getreden, antwoordt spreker dat de provincie dit 

slechts kan monitoren. Geconstateerd kan worden dat het tot nu toe veelal tot meer dan tot minder 

arbeidsplaatsen leidt. De KvK’s geven daarbij voorts aan dat het vaak een spin off effect heeft op de 

toeleverende bedrijfjes.  

Desgevraagd door de heer Meijer antwoordt spreker dat, conform de afspraak, wordt geacquireerd op 

banen voor hoger opgeleiden.  
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De vraag van de heer Meijer, of het spin-off-effect cijfermatig kan worden onderbouwd, beantwoordt 

spreker aan de hand van een voorbeeld.    

  

2.02 Memo GS gedeputeerde Van Lunteren: toezegging informatie berekeningen OV-chipkaart 

De heer Meijer geeft aan dat de datum waarop de strippenkaart wordt afgeschaft een aantal inwoners 

heeft overvallen. Veel inwoners dachten dat de strippenkaart nog tot 1 januari 2012 geldig zou zijn. 

Sommige mensen hebben een voorraad strippenkaarten en worden door de afschaffing per 3 november 

a.s. financieel benadeeld. Mensen voelen zich ook vaak bekocht en vinden dat hen iets, waarvoor ze 

betaald hebben, wordt afgenomen. Geïnformeerd wordt of GS bereid zijn aanvullende maatregelen te 

nemen, zodat deze mensen minder financieel worden benadeeld.  

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert dat aan het begin van de concessie door de provincie is 

aangegeven dat overgegaan zou worden op de OV-chipkaart. In juni is de overstap uitgesteld tot 

november. Spreker staat op het standpunt dat voldoende over het afschaffen van de strippenkaart is 

gecommuniceerd. Mensen hebben overigens nu nog steeds 1,5 maand de tijd om de strippenkaart op te 

maken. Daarbij komt dat het probleem, waarvoor de SP thans aandacht vraagt, nooit in het ROCOV naar 

voren is gebracht. Indien dit speelt, zal het derhalve betrekking hebben op een hele beperkte groep.   

De heer Meijer geeft aan dat de genoemde discussies, termijnen en stadia betrekking hebben op 

Bestuurlijk Overleg. Naar buiten toe zijn deze nooit op een duidelijke wijze kenbaar gemaakt. De SP 

spreekt de hoop uit dat GS, gehoord de bezwaren, in deze een maatregel wil overwegen. 

 

De heer Fastl memoreert dat met de OV-chipkaart wordt betaald voor het aantal kilometers. Met 

betrekking tot de parallel met een taxi wijst spreker erop dat de gebruiker, indien de taxi een omweg 

maakt, dit kan bijsturen; bij een busrit is die mogelijkheid niet aanwezig. Op grond van het vorenstaande 

pleit GroenLinks voor een monitoring van de effecten van de prijsverschillen. Er wordt een ronde door 

de wijk gereden om de bus vol te krijgen. Het is echter mogelijk dat mensen er om prijstechnische 

redenen voor kiezen iets verder te lopen en als gevolg daarvan ergens anders minder mensen instappen 

met de kans dat Connexxion op een gegeven moment een halte schrapt.  

In aansluiting op het pleidooi van de SP merkt spreker op dat GroenLinks zich kan voorstellen dat, 

indien blijkt dat bv oudere mensen nog een aantal strippenkaarten hebben, op dat moment wordt bezien 

hoe daarmee kan worden omgegaan.  

Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat de overheid, in tegenstelling tot de taxi, bijdraagt aan de 

kilometer van de bus; de gebruiker betaalt niet de kostprijs. In vergelijking met de auto en zeker met de 

taxi blijft de bus qua prijs een interessant alternatief.  

Het gebruik wordt al gemonitord. Met de OV-chipkaart wordt dit eenvoudiger. Hij kan zich voorstellen 

dat volgend jaar in beeld wordt gebracht wat de effecten van de OV-chipkaart zijn op het reisgedrag en 

op basis van die informatie wordt bezien of wellicht nog slimmer met het routenetwerk kan worden 

omgegaan. 

Met betrekking tot de strippenkaart hecht spreker eraan, conform de landelijke lijn, vooralsnog vast te 

houden aan de juridische redenering. In communicatieve zin moet het voor iedereen helder zijn, dat de 

strippenkaart wordt afgeschaft.  

 

2.03 memo GS, gedeputeerde De Vries: Informatie Provinciale Staten over afgeven gedoogbeschikking 

aan Pothuizen B.V. te Amstelhoek 

De voorzitter memoreert, dat hierover vragen zijn gesteld door de PVV; de beantwoording ligt op de 

desk.   

De heer Ubaghs deelt mede dat de PVV zich in grote lijnen kan vinden in de beantwoording. 

In het memorandum d.d. 19 september 2011 wordt aangegeven dat de gedoogbeschikking op 1 januari 

2012,  afloopt; in de beantwoording wordt gesproken over 31 december 2012. Geïnformeerd wordt naar 

de juiste datum. 

Gedeputeerde De Vries deelt mede, dat de gedoogbeschikking op 31 december 2012 afloopt.  
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3. Rondvraag  

De heer Graaff vestigt de aandacht op de verlichting van fietspaden langs provinciale wegen. De 

gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft wensen op dit gebied. Er heeft een proef plaatsgevonden met 

verlichting die aangaat op het moment dat fietsers passeren. Geïnformeerd wordt naar de resultaten van 

de pilot en het vervolg daarop.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat de pilot nog wordt uitgevoerd. Hij kan op dit moment 

derhalve nog niet aangeven of daaraan in definitieve zin een vervolg zal worden gegeven. Hij stelt voor 

dat door de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt aangegeven welk doel wordt nagestreefd, zodat 

hiernaar gerichter kan worden gekeken bij het inrichten van de pilot.  

De heer Graaff zegt dit toe.  

 

4.  Termijnagenda 

De voorzitter deelt mede, dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 3 oktober 

2011).  

 

Mevrouw Nap vestigt in algemene zin de aandacht op de werkbezoeken. Deze worden 

gepland op de middag voorafgaande aan de MME-vergadering. Een aantal leden van de 

commissie kan nooit aan de werkbezoeken deelnemen, omdat zij ook zitting heeft in de 

commissie WMC die ’s middags vergadert. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.  

De heer Poort memoreert, dat dit probleem bij het vaststellen van de werkbezoeken is 

geconstateerd. Bij meerderheid is toen gekozen voor werkbezoeken, die aansluiten op de 

MME-vergadering. De keuze is aan de commissie.  

Naar aanleiding van de discussie kan worden geconcludeerd, dat de wensen van de fracties  

verschillend liggen. Op grond hiervan wordt op voorstel van de heer el Yassini besloten dat 

de fracties onderling bekijken wat de mogelijkheden zijn en het resultaat binnen twee weken 

terugkoppelen aan de griffie.  

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede, dat de statenbrief met betrekking tot de uitwerking van de 

nog openstaande motie lichthinder deze maand tegemoet kan worden gezien.  

 

De heer Hoefnagels merkt op, dat de Biomassanotitie voor de volgende vergadering staat 

aangekondigd als ter kennisneming stuk. D66 verzoekt dit onderwerp, conform hetgeen in de 

groslijst van de vorige termijnagenda stond, te agenderen als bespreekpunt.   

De voorzitter zegt dit toe.  

 

5. Verslag Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie van 29 augustus 2011 

De voorzitter memoreert dat de commissie per e-mail een aanvulling van gedeputeerde De 

Vries heeft ontvangen.   

 Met in achtneming van het vorenstaande wordt het verslag conform vastgesteld. 

 

6. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2011 

7. Statenvoorstel Programmabegroting 2012 

Najaarsrapportage 

De heer E. de Vries merkt in algemene zin op dat de Najaarsrapportage m.n. een cijfermatig 

verslag betreft; de PvdA mist de beleidsverantwoording.  
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Het verheugt de PvdA dat drie ecoducten worden gerealiseerd. Deze worden echter voor € 1,5 

mln gefinancierd uit Duurzaamheid en voor € 1,5 ton uit Milieu. Geïnformeerd wordt hoe 

GroenLinks en D66 hier tegenover staan.  

 

  

Programmabegroting  

Spreker merkt in algemene zin op dat de PvdA een groot verschil tussen de programma’s 

constateert. In o.a. het programma Mobiliteit staan concrete maatregelen. De PvdA mist deze 

in de programma’s Wonen, Economie en Milieu. Geïnformeerd wordt wat GS eraan gaan 

doen om in deze in 2011 nog maatregelen uit te voeren.   

De voorzitter hecht eraan op te merken dat Wonen geen onderwerp is van deze commissie.  

 

De heer Essoussi vestigt de aandacht op de OMU en de bedrijventerreinen. In de 

Najaarsrapportage staat, dat de bedrijventerreinen een last hebben opgeleverd van € 2,7 mln. 

Voorgesteld wordt om dat van het beschikbare budget van 2011 te verlagen en over te hevelen 

naar 2015. Geïnformeerd naar het nut hiervan.  

Het Uitvoeringsprogramma 2007 – 2011 loopt nog voor € 10,3 mln door in 2011. Vanaf 2012 

zullen de herstructureringen plaatsvinden vanuit de OMU. In de Begroting is hiervoor € 7,5 

mln opgenomen in 2011 en € 3,75 mln in 2013 en 2015. Vervolgens wordt aangegeven dat de 

eerste betaling aan de OMU in 2011 zal plaatsvinden en de volgende in 2015; 2013 wordt 

overgeslagen. Geïnformeerd wordt naar de feitelijke beschikbare middelen voor OMU voor in 

deze Collegeperiode.  

 

De heer Konings plaatst namens de VVD de volgende vragen en opmerkingen. 

Najaarsrapportage 

- Blz. 23, Basisregistratie Grootschalige Topografie. Geïnformeerd wordt of dit moet 

worden gezien als een IT-project.  

- Blz. 23, Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR). Geïnformeerd wordt of inmiddels 

zicht is of sprake zal zijn van een kortere vertraging dan 1,5 jaar.  

- Blz. 24, Bereikbaarheid binnensteden en transferia. Er wordt geschoven met het 

budget. Geïnformeerd wordt of het resultaat nagenoeg hetzelfde blijft.  

- Blz. 24, Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan (UMP). Geïnformeerd wordt waarom 

de lagere baten bij project A12 Bravo 3 Zuid niet al bij de Voorjaarsnota naar voren is 

gekomen. De te ontvangen bedragen zijn immers voor een groot deel al in 2010 

gedeclareerd bij de gemeente.  

 

De heer Ubaghs deelt mede dat de PVV geen vragen heeft over de Najaarsrapportage. Met 

betrekking tot de Programmabegroting wordt ten aanzien van programmanummer 6, 

Economische zaken en recreatie geïnformeerd waarom de Economische Agenda zich alleen 

zal richten op acquisitie van buitenlandse bedrijven. Voorts is de vraag of dit wel strookt met 

de Economische Visie 2020.  

Op blz. 63 staat dat de OMU een rol kan gaan spelen bij de ontwikkeling van perifere 

detailhandel in relatie tot de herstructurering van bedrijventerreinen. Geïnformeerd wordt of 

dit een doelstelling van de OMU is en, zo ja, of de verwachting reëel is dat detailhandel zich 

zal gaan vestigen op die bedrijventerreinen.  

 

De heer Graaff plaatst namens het CDA de volgende vragen over de Programmabegroting. 

Het aantal acquisitiebezoeken is concreet genoemd. Geïnformeerd wordt of een doelstelling is 

geformuleerd over het aantal binnen te halen bedrijven.  
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Ten aanzien van de Rijnbrug bij Rhenen is een cofinanciering gewenst vanuit Gelderland. 

Geïnformeerd wordt naar de totale kosten van het project, zodat duidelijk wordt wat de 

benodigde cofinanciering moet zijn.  

 

De heer Roos plaatst namens 50Plus de volgende vragen en opmerkingen. 

 

Najaarsrapportage 

50Plus kan niet instemmen met de herprioritering van ruim € 6 mln voor de aanleg van drie 

ecoducten. Mobiliteit van mensen wordt relevanter geacht dan mobiliteit van dieren. In dit 

kader wordt aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van kleine kernen.   

Programmabegroting 

Ruimtelijk Actieprogramma m.n. gebiedsontwikkeling (blz. 8). 50Plus mist het ontwikkelen 

van knooppunten conform de Structuurvisie.   

Programmanummer 4, Duurzaamheid en Milieu inzake regionale uitvoeringsdiensten (RUD). 

Geïnformeerd wordt naar de consequenties van de aframing ad € 0,5 mln.  

Programmanummer 7, Mobiliteit. Het verheugt 50Plus dat de lijn Almere – Utrecht – Breda  

hier wordt genoemd.  

Bereikbaarheid binnensteden. 50Plus heeft in deze nooit een rapportage gezien. Indien deze er 

niet is, is de vraag of de resultaten van de projecten kunnen worden overgelegd.  

De BDU is in 2015 met 60% gedaald ten opzichte van 2011. Geïnformeerd wordt naar de 

consequenties van deze daling, bv. voor de concessie OV.  

 

De heer Schaddelee vestigt de aandacht op de Programmabegroting m.n. de indicatoren. 

Spreker heeft begrepen dat in het verleden sprake was van een grote hoeveelheid indicatoren 

en dat dit aantal thans is teruggebracht naar ca. 30. De ChristenUnie acht dit aantal wat aan de 

magere kant. In programmanummer 6, Economische zaken en Recreatie staan nu bv. drie 

indicatoren. De herstructurering bedrijventerreinen en de uitvoering gebiedsgerichte 

marketingplannen lopen af, waarmee in 2013 op dit programma nog maar een indicator zit. 

Deze indicator gaat over het aantal acquisitiebezoeken, terwijl in de visie van de ChristenUnie 

zou moeten worden gekeken naar hoeveel bedrijven worden binnengehaald. Voorts valt op 

dat vorig jaar 147 acquisitiebezoeken zijn afgelegd en de ambitie in de komende jaren daalt 

naar 80 bezoeken. Geïnformeerd wordt waarom de ambitie nagenoeg wordt gehalveerd en 

naast het bezoeken van bedrijven niet ook wordt ingezet op het binnenhalen van bedrijven.  

 

De heer Meijer merkt, in het kader van de opcenten motorrijtuigenbelasting op, dat het 

benuttingpercentage wordt verlaagd. Dat heeft een relatieve lastenverlichting voor de 

automobilist tot gevolg. De SP vraagt zich af hoe GroenLinks tegenover deze keuze staat, 

mede in het licht van de kortingen op subsidies aan diverse milieuorganisaties.  

Het stellen van prioriteiten in het kader van asfalt versus OV blijft een strijdpunt tussen GS en 

de SP. In de visie van de SP wordt het OV in een soort sterfhuisconstructie geplaatst. Bij het 

OV wordt steeds naar rentabiliteit gekeken; als het om asfalt gaat, wordt een geheel ander 

beleid gevoerd. GS zoeken de oplossing voor het mobiliteitsprobleem nog steeds in de 

verbredingfilosofie. Het verbreden van wegen trekt echter nieuwe auto’s aan, met files als 

gevolg. De SP staat op het standpunt dat een fijnmaziger OV-netwerk minder kost en op de 

langere termijn meer oplossingen biedt voor de mobiliteitsproblematiek.  

 

De heer Hoefnagels verwijst, in reactie op de vraag van de PvdA over de ecoducten, naar  

hoofdstuk 5 van de Najaarsrapportage; daarin staat de beschrijving van het 

Uitvoeringsprogramma 2007 – 2011. Mede onder leiding van de PvdA zijn destijds voor  



 6 

€ 260 mln aan projecten bedacht, waarvan vele tientallen miljoenen uiteindelijk niet zijn 

besteed. Op grond daarvan heeft door het nieuwe college van GS een herprioritering 

plaatsgevonden. Het verheugt D66 dat daardoor middelen zijn gevonden om drie ecoducten 

aan te leggen. De provincie blijft daarnaast alle milieutaken uitvoeren.  

Spreker plaatst vervolgens namens D66 de volgende vragen en opmerkingen. 

 

    

Najaarsrapportage 

- Het bevreemdt D66 dat in de Voorjaarsnota extra geld beschikbaar wordt gesteld voor 

handhaving en in de Najaarsrapportage wordt gesteld dat het extra geld teveel is om in 

2011 te kunnen besteden.  

- Op blz. 17 staat dat het project Rijnenburg is gestopt. Verzocht wordt om een nadere 

toelichting.   

- Met betrekking tot Mobiliteit constateert D66 grote afwijkingen. De vraag is hoe dat 

proces kan worden verbeterd. 

Programmabegroting 

- Een kanttekening wordt geplaatst bij het feit dat bij Mobiliteit in 2013 geen cijfers zijn 

opgenomen ter zake van de versnelde aanpak Hoevelaken – Eemnes – Rijnsweerd, 

terwijl in de Najaarsrapportage staat dat dit tot 2013 doorloopt.  

- Het verheugt D66 dat bij ieder Programma kort uiteengezet wordt wat GS van plan 

zijn de komende jaren uit te voeren. D66 stelt thans geen vragen over die voornemens, 

omdat er vanuit wordt gegaan dat deze nog terugkomen in de vorm van voorstellen 

dan wel startnotities. D66 acht het van belang dat de kaders worden vastgesteld 

alvorens tot de uitvoering wordt overgegaan.   

- D66 constateert dat al in 2010 om meer handhavingcapaciteit wordt gevraagd. De 

vraag is, of inmiddels geen sprake is van een structureel tekort.  

- Met betrekking tot de herstructurering van bedrijventerreinen, wordt opgemerkt dat 

het niet langer als streefwaarde wordt opgenomen aangezien voor de externe 

organisatie OMU geen streefwaarden kunnen worden opgenomen. D66 kan zich 

voorstellen dat de streefwaarden die aan de OMU worden opgelegd niet worden 

opgenomen. D66 is van mening dat de Staten dan echter nog wel steeds streefwaarden 

met GS kunnen afspreken. Het lijkt D66 bij uitstek mogelijk om met een externe partij 

smart-doelstellingen af te spreken. Geïnformeerd wordt waarom deze keuze is 

gemaakt. 

 

De heer Fastl merkt, in aanvulling op het antwoord van D66 op de vraag van de PvdA over de 

ecoducten, op dat het niet zo is dat dit ten koste gaat van investeringen op het gebied van 

duurzaamheid. In veel programma’s wordt het genoemd, maar is daaraan een andere draai 

gegeven. De gedachte is dat het geld wellicht op een betere manier uit de markt kan worden 

gehaald, o.a. door de OMU. Bij de herinrichting van een bedrijventerrein wordt het aspect 

duurzaamheid meegenomen in de vorm van bv. energiezuinigere gebouwen, zonnepanelen op 

het dak. Er is niet voor gekozen potjes te creëren waaruit kan worden geput, omdat het 

rendement daarvan veel lager is. Overigens maakt spreker van deze gelegenheid gebruik mee 

te geven dat het bedrijf Greenchoice via advertenties aangeeft op zoek te zijn naar daken. 

De vraag van de SP met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting in relatie tot de 15% korting 

op subsidies aan o.a. milieuorganisaties dient feitelijk in de commissie BEM aan de orde te 

worden gesteld, omdat het een financiële- en geen inhoudelijke afweging betreft. Persoonlijk 

is hij van mening dat, indien moet worden bezuinigd, ervoor kan worden gekozen om de 

lasten verder te laten stijgen. In de Coalitieonderhandelingen is die afweging echter niet 

gemaakt.  
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Spreker geeft vervolgens aan dat GroenLinks geen vragen heeft over de Programmabegroting. 

Met betrekking tot de Najaarsrapportage, sluitGroenLinks zich aan bij de opmerking van de 

PvdA, dat het met name een financieel plaatje betreft en de feitelijke effecten van de 

beslissingen niet tot uiting komen. Wellicht dat die inzichtelijkheid kan worden verhoogd, 

zodat eenvoudiger kan worden beoordeeld of het al dan niet een goede beslissing is geweest. 

Ter illustratie wijst hij op de transferia. Er staat dat een  bedrag wordt gebruikt voor de aanleg 

van drie ecoducten. De vraag is wat de feitelijke consequenties van het onttrekken van dit 

bedrag zijn voor de transferia.    

 

Mevrouw Van de Geest plaatst namens de PvdD de volgende vragen over de 

Programmabegroting. 

Programma 4, Duurzaamheid en Milieu, m.n. landbouw (blz. 50). Het landbouwmilieubeleid 

zal zich in 2012 richten op het verminderen van de invloed van de landbouw op natuur, water 

en leefomgeving. De meest efficiënte oplossing daarvoor is het probleem bij de bron 

aanpakken en inzetten op inkrimping van de veestapel. De PvdD heeft echter het vermoeden 

dat dit hier niet wordt bedoeld en dit gaat over innovatieve technieken zoals mestvergisters en 

luchtwassers. Geïnformeerd wordt naar de kosten die met deze symptoombestrijding gepaard 

gaan. 

Programma 7, Mobiliteit m.n. natuurvriendelijke verkeersmaatregelen (blz. 70). Behalve het 

feit dat de PvdD betreurt dat slechts drie ecoducten worden gerealiseerd, wordt de aandacht 

gevestigd op de faunapassages. Aangegeven wordt de oversteekbaarheid wordt verbeterd door 

verkeersmaatregelen in combinatie met de aanleg van kleine faunapassages, tenzij 

zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen dit onmogelijk maken. Verkeersveiligheid is 

een van de doelen om faunapassages te plaatsen. De PvdD vraagt zich derhalve af wat 

zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen kunnen zijn.  

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat alle vragen van de SGP door voorgaande sprekers zijn 

gesteld.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren gaat er vanuit dat de Staten niet willen dat de rentabiliteit van 

modaliteiten leidend worden voor de investeringen van de provincie. De mkba’s wijzen uit, 

dat in dat geval alles in wegen wordt gestopt. Spreker verwacht dat de SP met het Beter 

Benutten-pakket op haar wenken wordt bediend.   

Door meerderen is opgemerkt dat de Najaarsrapportage meer uitleg behoeft om meer gevoel 

te krijgen bij de cijfers en het overboeken. Spreker deelt die mening en zegt toe dat getracht 

zal worden een en ander wat inzichtelijker te maken. Hij nodigt de commissie uit via de 

Subcommissie voor de Jaarrekening suggesties/wensen aan te reiken om de leesbaarheid te 

vergroten.  

De heer E. de Vries merkt op dat leesbaarheid van belang is, maar nog meer dat de Staten 

moeten kunnen toetsen en controleren. De toezegging verheugt de PvdA; zij werkt daaraan 

graag mee.  

Gedeputeerde Van Lunteren wijst erop dat verantwoording plaatsvindt in het kader van de 

Jaarrekening.   

De heer Van Wikselaar is van mening dat in de Najaarsrapportage ook sprake is van 

verantwoording. Op basis daarvan worden budgetten al dan niet bijgesteld. Spreker deelt de 

mening van de PvdA dat bij een aantal punten dient te worden aangegeven waarom op dit 

moment sprake is van deze stand van zaken en welke stappen lopende dit jaar nog worden 

ondernomen om de achterstand te beperken. De SGP vreest dat, evenals voorgaande jaren, bij 

de Najaarsrapportage in financiële zin wordt opgeplust en bij de Jaarrekening vervolgens 

geconstateerd wordt dat sprake is van een overschot.   
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Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat daarbij wel de vraag dient te worden gesteld wat de 

taak is: het geld uit te geven of de resultaten te boeken. In zijn visie moet het laatste leidend 

zijn en moet daarop worden gestuurd. Alhoewel hierin wel slagen worden gemaakt, blijkt het 

lastig te zijn alle precies in de jaarschijven te doen.  

Het feit dat de BOR niet in een keer is uitgegeven heeft met name te maken met de 

procedures die moesten worden doorlopen voor de uitvoering van A12 Salto; deze duurden 

langer dan van tevoren was ingeschat. Op grond hiervan is bij het Rijk bepleit dat de middelen 

voor A12 Salto gereserveerd blijven, hetgeen is toegezegd.  

Ten aanzien van de OMU is er, mede op verzoek van de commissie, voor gekozen het totale 

budget niet in een keer maar in tranches in de OMU te storten, om het risico te beperken. Het 

is de bedoeling dat de provincie opdrachten aan de OMU verstrekt, zodra deze is opgericht. 

Spreker kan zich voorstellen dat de Staten willen sturen op de output van de OMU. Hij 

memoreert in deze de afspraak, dat het onderwerp bedrijventerreinen regelmatig in de 

commissie aan de orde zal komen.  

Hij kan zich voorstellen dat de opdrachten aan de OMU aan de commissie worden 

voorgelegd, alvorens deze definitief aan de OMU wordt verstrekt.  

De heer Van Wikselaar deelt de opvatting dat niet het geld maar het resultaat het leidend 

principe moet zijn. In het licht van de coalitieafspraak, dat tegenvallers binnen de Begroting 

worden opgelost, informeert spreker of dit betekent dat de Staten volgend jaar alleen 

beleidsbijstellingen krijgen over wat in het lopende jaar nog kan worden gerealiseerd, zonder 

dat er over meer geld wordt gesproken.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat in de Begroting wel wordt gewaarschuwd voor een 

aantal problemen dat op de provincie afkomt. Dat is de reden dat GS ervoor hebben gekozen 

nu niet alle beschikbare middelen in te zetten.  

Er wordt ten aanzien van Economie pas in de eerste helft van 2012 met plannen gekomen, 

omdat is afgesproken dat eerst de Economische Visie zou worden vastgesteld, alvorens de 

agenda wordt ingevuld. Het wordt van belang geacht ook de buitenwereld te betrekken bij het 

invullen van de agenda. Daarvoor moet de tijd worden genomen. 

De heer Essoussi memoreert met name te hebben gevraagd welk totaalbedrag beschikbaar is 

voor de OMU.  

Gedeputeerde Van Lunteren verwijst naar het Statenvoorstel oprichting OMU. Het 

totaalbedrag dat aan de OMU wordt uitgegeven bedraagt € 5 mln van het Rijk en € 10 mln 

van de provincie; daar is nog € 1,5 mln bijgekomen. 

De heer Essoussi informeert of dit betekent dat zowel in 2013 als in 2015 € 3,7 mln in de 

OMU wordt gestort. 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat aan het eind € 15 mln plus € 1,5 mln in de OMU is 

gestort. Hoe dat exact in de jaarschijven komt, wordt nader met de Staten besproken mede op 

het punt van het risico. Spreker kan zich voorstellen dat dit onderwerp regelmatig met de  

Staten wordt besproken, zodat zij hierop goed aangesloten blijven.   

De heer Essoussi memoreert zijn vraag met betrekking tot de herstructurering 

bedrijventerreinen; een last van € 2,7 mln. In de Begroting wordt voorgesteld dit te verlagen 

van het budget 2011 en over te hevelen naar 2015. Geïnformeerd wordt naar de 

achterliggende gedachte. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de OMU pas met de convenanten aan de slag kan en 

derhalve pas in 2012 behoefte is aan de middelen. Spreker onderschrijft dat een en ander op 

sommige punten wat scherper kan worden geformuleerd.  

De Basisregistratie Topografie betreft een wettelijke verplichting; het bedrag is nodig voor het 

digitaliseren.   

Het onderwerp bereikbaarheid binnensteden komt terug in het kader van de SMPU. Daarin 

staat de beleidsdoelstelling en wordt duidelijk hoe hiermee in de toekomst wordt omgegaan. 
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Waaraan het geld in het verleden is besteed, wordt niet afzonderlijk verantwoord in de 

voorliggende stukken. Een deel is toegevoegd aan de P&R-voorziening in Driebergen-Zeist 

en in Breukelen. Het betreffen losse besluiten die in het verleden door de Staten zijn 

genomen. In de voorliggende Begroting komt dit tot uiting in de Reserves.  

Het antwoord op de vraag met betrekking tot A12 Bravo zal spreker schriftelijk 

beantwoorden.  

Op het punt van de acquisitie werkt de provincie nauw samen met de gemeenten. 

Afgesproken is dat de gemeenten zich focussen op Nederlandse bedrijven en de provincie op 

de buitenlandse bedrijven. De provincie scoort in het buitenland beter dan gemeenten, omdat 

de provincie als een hogere overheid wordt gezien.  

Het aantal acquisitiebezoeken is meetbaar en wordt ook gerapporteerd aan de Staten. Het doel 

van de acquisitiebezoeken is niet alleen nieuwe bedrijven binnen te halen, maar ook bestaande 

bedrijven vast te houden.  

Met betrekking tot detailhandel in relatie tot de OMU, licht spreker toe dat anders werken op 

bedrijventerreinen wordt voorgestaan en daarmee het mengen van functies. Het realiseren van 

detailhandel op bedrijventerreinen kan de kwaliteit van een bedrijventerrein verhogen. 

Bestemmingsplannen staat dat nu veelal niet toe. Bij de OMU wordt hiervoor aandacht 

gevraagd, maar het is geen doelstelling op zich. Het is niet de bedoeling dat het provinciaal 

geld daarin gaat zitten; dit wordt met name van de markt verwacht.  

De kosten van de Rijnbrug bij Rhenen zijn ooit geïndiceerd op € 20 mln. (de tidal flow). De 

opdracht die er vanuit het Coalitieakkoord ligt, is dat de bredere verkeersproblematiek in 

beeld moet worden gebracht. Dat gebeurt op dit moment.  

Het teruglopen van de BDU heeft geen consequenties voor het OV. Veel in het verleden 

gestorte middelen in de BDU betreffen eenmalige bijdragen. Het beschikbare vaste deel wordt 

ingezet op OV, waarmee gewaarborgd is dat het OV gefinancierd blijft.   

Met betrekking tot Greenchoice wijst spreker erop, dat hiernaar wordt gekeken in het kader 

van de Green Deal van de overheid. Ook bij spreker hebben zich een aantal partijen gemeld 

vanuit de private sector, die daar in financierende zin in mee willen denken. Spreker verwacht 

dat in deze echt slagen zullen kunnen worden gemaakt.  

Veiligheid is een van de toetsingscriteria waarnaar wordt gekeken voordat een maatregel op 

de weg wordt uitgevoerd. De PvdD heeft een terecht punt dat met het realiseren van 

faunapassages juist veiligheid wordt bevorderd. Indien op een weg de snelheid een aantal 

keren wordt verlaagd, kan dat mogelijk tot een onveilige situatie leiden.  

 

Gedeputeerde De Vries verwijst voor wat betreft het onderwerp Wonen naar de commissie 

WMC die hij hedenmiddag heeft geïnformeerd over de stand van zaken en hoe GS hiermee  

in de komende periode om willen gaan.   

De heer E. de Vries memoreert dat de kern van zijn vraag was dat ten aanzien van Wonen, 

Duurzaamheid en Milieu pas in 2012 concrete plannen worden opgesteld. Het pleidooi van de 

PvdA is dezelfde voortvarendheid te betrachten als bij Mobiliteit.   

Gedeputeerde De Vries wijst o.a. op de wijze waarop het proces rond de RUD’s, milieu- en 

handhaving is opgepakt. Hij is van mening dat dit op een goede manier gebeurt en dat 

hiermee ook resultaat zal worden geboekt. In het Coalitieakkoord staat dat moet worden 

bekeken wat de provincie al dan niet wil op het gebied van milieu. Het proces om in deze een 

zorgvuldige afweging te maken is volop gaande. Spreker kan zich voorstellen dat een 

belangrijk aantal milieuopgaven en taken straks wellicht een plek krijgt in de RUD’s.   

Dat met betrekking tot de handhaving in de Najaarsrapportage een aantal bedragen wordt 

doorgeschoven naar 2012 heeft te maken met het feit dat de provincie gaandeweg een aantal 

trajecten te maken krijgt met nieuwe handhavingopgaven. Als gevolg daarvan kan niet in alle 

gevallen volgens het bedachte stappenplan worden gewerkt. GS willen juist inzetten op 
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handhaving en vergunningverlening. Voorgestaan wordt per 2013 van start te gaan met de 

RUD’s. Het jaar 2012 wordt gebruikt om de overgang samen met de gemeenten vorm te 

geven.  

Het project Rijnenburg is primair een aangelegenheid van de gemeente Utrecht.  

Met betrekking tot de landbouw (blz. 50), bevestigt spreker dat gedoeld wordt op de 

innovatieve technieken. Het doel van dit programma, dat samen met de LTO en een aantal 

natuurorganisaties wordt uitgevoerd, is de agrariërs te verleiden om nieuwe technieken in de 

bedrijfsvoering toe te passen, waardoor de uitspoeling van o.a. nutriënten op het erf minder 

wordt. Spreker zal de commissie een overzicht verstrekken van de projecten, die op dit 

moment worden uitgevoerd.  

 

De heer Ubaghs informeert of GS, vanuit hun toezichthoudende taak, bereid zijn gemeenten te 

bewegen bestemmingsplannen aan te passen om de vestiging van detailhandel op 

bedrijventerreinen mogelijk te maken. 

 

De heer Roos memoreert zijn vraagt over het RAP. Op blz. 8 van de Begroting staat dat het 

RAP zich richt op de feitelijke realisatie van het beleid dat wordt vastgelegd in de nieuwe 

PRS. In de nieuwe PRS worden nadrukkelijk knooppunten genoemd. Dit heeft ook met 

gebiedsontwikkeling te maken op bv. het gebied van infrastructuur. Op grond hiervan vraagt 

50PLUS zich af waarom wel Ruimte voor de Lek, Eiland van Schalkwijk, stedelijke 

ontwikkelingszones worden genoemd maar geen knooppunten. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat het RAP onder de portefeuille van gedeputeerde 

Krol valt. De nieuwe RAP zal op de nieuwe Structuurvisie worden gebaseerd. Op het moment 

dat de nieuwe RAP wordt opgesteld, hebben de Staten de mogelijkheid aan te geven waaraan 

de beschikbare middelen zouden moeten worden besteed.  

Met betrekking tot de vraag van de PVV licht spreker toe dat de provincie met de betrokken 

gemeenten is overeengekomen dat convenanten worden opgesteld. Voorts is het als 

provinciaal belang gedefinieerd. Indien de betrokken gemeenten daaraan niet willen 

meewerken, heeft de provincie met het opstellen van een inpassingplan een instrument om in 

te grijpen.   

 

De voorzitter sluit de discussie over de Najaarsrapportage 2011 en de Programmabegroting 

2012 af.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

8. Statenvoorstel cofinanciering Utrecht Valorisation Centre 

De voorzitter memoreert per mail te hebben voorgesteld dit stuk zonder bespreking, met de 

mogelijkheid van schriftelijke vragen, door te geleiden naar PS van 31 oktober a.s. Hierop is 

geen reactie binnengekomen.  

 

De heer Meijer merkt op dat het om een bedrag van € 400.000 gaat. Alhoewel er het een en 

ander in de notitie staat met betrekking tot de werkgelegenheid, kan spreker zich voorstellen 

dat dit project nog eens tegen het licht was gehouden in relatie tot de korting op de subsidies.  

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat geen inhoudelijke- maar financiële vraag wordt 

gesteld. Hij wijst erop dat € 400.000 wordt ingezet en € 10 mln wordt teruggekregen. Hij is 

van mening dat dit uit financieel oogpunt als een verstandige deal kan worden aangemerkt.   

De heer Meijer merkt op dat de SP dit in breder verband wil bezien. 

Naar aanleiding van de desbetreffende opmerking van de voorzitter deelt spreker mede dat de 

SP gebruik zal maken van de mogelijkheid van schriftelijke vragen.  
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De heer Van Wikselaar vraagt aandacht voor het feit dat het voorliggende stuk nog is 

ondertekend door een secretaris die niet meer bij de provincie werkzaam is.  

 

 

9. Statenvoorstel Economische Visie 2020 definitief  

De heer Peters spreekt namens D66 zijn waardering uit voor de duidelijke Visie, dat een mooi 

baken aan de horizon wordt geacht.  

D66 is van mening dat het bedrijfsleven hierbij nog wat meer betrokken zou kunnen worden. 

Er staat een voorbeeld in van incubator financiering door de overheid. D66 vraagt zich af of 

het bedrijfsleven daaraan ook niet zou kunnen bijdragen. Spreker kent daar voorbeelden van. 

Benadrukt wordt het belang van het clusteren van belangen. De kleine provincie Utrecht 

alleen tegen de BRIC-landen wordt een moeilijk gevecht. 

FoodValley komt vrij prominent voor in de Visie; de perceptie daarover is echter 

verschillend. Tijdens het werkbezoek aan FoodValley bleek dat mensen het idee hadden dat 

dit voor de provincie Utrecht niet zo’n prominent onderwerp was. Geïnformeerd wordt hoe 

vanuit Utrecht tegen FoodValley wordt aangekeken: een concurrent, een stiefkind of een echt 

kind.  

 

De heer Van Wikselaar informeert waarom de zuid-oosthoek ontbreekt. 

Er wordt nu, om het economisch belang van werkgelegenheid, sterk ingezet op een aantal 

sectoren, waaronder de gaming industrie. De SGP is niet van mening dat alles op het gebied 

van de gaming industrie fout is, maar er wordt wel een kanttekening geplaatst bij het 

pedagogisch klimaat dat daarmee samenhangt. De SGP pleit ervoor, in plaats van het 

economisch gewin het pedagogisch klimaat als uitgangspunt te hanteren.  

De SGP mist blue ports in de Economische Visie.  

 

De heer Schaddelee spreekt zijn waardering uit voor de Economische Visie. Het heeft een 

missie in zich: focus op kennis en creativiteit.   

De ChristenUnie vraagt zich wel af of het voorliggende stuk een samenhangende visie op 

werkgelegenheid is. De vraag is hoe de provincie daarmee om zou kunnen gaan. De overheid 

kan geen banen creëren. De provincie zou wel meer oog kunnen hebben voor de vier o’s 

(onderwijs, overheid, ondernemers, onderzoek). Indien deze op een goede manier met elkaar 

worden gecombineerd, kan de provincie nog meer betekenen op het gebied van innovatie.  

Het gaat om een Economische Visie. Economie gaat over de verdeling van schaarste. Ook dat 

aspect mist de ChristenUnie. Er is thans sprake van een periode van serieuze economische 

teruggang. De vraag is of er in de provincie Utrecht vraagstukken zijn rondom schaarste en, 

zo ja, hoe daarmee wordt omgegaan. 

Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op de leegstand van winkelpanden, dat met name te 

maken heeft met dalende omzet van detailhandel door bv. internet. Geïnformeerd wordt of dit 

punt nog kan worden meegenomen. Voorts is de vraag wat de visie van GS daarop is. 

Op blz. 13 wordt gesproken over de zoönosen. Het komt de  leesbaarheid ten goede indien dit 

begrip op een duidelijke manier wordt omschreven.  

De ChristenUnie mist de economische kansen van vervoer van goederen en personen over 

water (blue ports).  

Gepleit wordt voor meer aandacht voor regionalisering van voedselproductie. De afgelopen 

jaren is daarop vanuit de provincie behoorlijk ingezet. Dat wordt in de voorliggende Visie 

gemist.  

In een eerdere versie van de Visie stond agrifood bij Life Sciences. Geïnformeerd wordt 

waarom dit niet meer in de voorliggende versie staat.   
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Tijdens het werkbezoek aan FoodValley is expliciet aan de orde gekomen dat sprake is van 

een sluimerend grensconflict. Indien Utrecht dit laat lopen, worden mogelijk de kansen op het 

gebied van FoodValley misgelopen. De vraag is of het een strategische keuze is om daar niet 

juist extra op in te zetten.  

Iets dat niet uit het oog mag worden verloren zijn sectoren als transport, landbouw, bouw.  

De ChristenUnie is geen voorstander van allerlei uitwassen op het gebied van gaming. 

Volgens de ChristenUnie gaat het hier echter om de serieuze gaming, w.o. simulatiespellen, 

waaraan een educatief aspect zit.   

 

De heer IJssennagger spreekt namens de PVV waardering uit voor de inhoud van de Visie.  

De PVV vraagt zich af waarom FoodValley hierin een wat ondergeschikte positie inneemt.  

De PVV kan zich voorstellen dat FoodValley als een volwaardig derde speerpunt naast Life 

Sciences en de Creatieve Industrie wordt neergezet.  

Tijdens het werkbezoek aan FoodValley bleek dat het gebied moeite heeft met het feit dat met 

de provincies Gelderland en Utrecht op een verschillende manier moet worden overlegd. De 

PVV pleit ervoor dat de betrokken gedeputeerden van Gelderland en Utrecht hierin een 

modus trachten te vinden.   

Op blz. 31 staat dat de integrale benadering van herstructurering in combinatie met een zekere 

druk op de markt naar verwachting zullen bijdragen aan de gewenste verzakelijking van de 

bedrijventerreinenmarkt. Daarbij neemt de rol van de overheid bij herstructurering op termijn 

af. Geïnformeerd wordt wat dan nog de rol van de OMU is.   

 

De heer Roos is van mening dat de Economische Visie een beschrijving bevat van allerlei 

zeer relevante zaken die zich feitelijk geheel buiten het provinciehuis afspelen. De vraag is 

wat de provincie hiermee nu concreet gaat doen. Duidelijk is dat er nog een financieel kader 

en een uitvoeringsplan komen, maar de ondersteuning vanuit de provincie behoeft niet altijd 

gepaard te gaan met geld.  

50Plus vraagt zich af of het niet gewenst is de relevante punten uit de Landbouwvisie en 

Recreatievisie in de Economische Visie op te nemen.  

In het voorliggende stuk mist 50Plus Universiteit Nijenrode.   

50Plus sluit zich aan bij de opmerkingen en vragen over FoodValley.  

Tot slot vraagt 50Plus zich af of het wellicht verstandig is te overwegen in de Economische 

Visie tijdelijke maatregelen op te nemen in verband met de renovatie van het knooppunt 

Utrecht.  

 

Mevrouw Nap geeft aan dat al veel opmerkingen zijn gemaakt. Wat het CDA met name 

opvalt in de Economische Visie, is dat de goede uitgangspositie van de provincie Utrecht  

wordt genoemd. Utrecht is centraal gelegen, bereikbaar, groen en heeft goed onderwijs. Er 

moeten echter wel keuzes worden gemaakt. De keuzes, die in de Visie worden gemaakt, zijn 

vooral gericht op nieuwe bedrijvigheid en innovatie. Het CDA mist de aandacht voor 

bestaande bedrijven. Daarbij wordt gedacht aan de link tussen Life Science en de agrarische 

sector. Het CDA pleit ervoor de landbouw te benoemen in de Economische Visie.  

Het CDA mist de rol van de overheid bij de bedrijventerreinen; niet in de vorm van 

herstructurering, maar in de vorm van een bedrijfspanden verkaveling. Door in kaart te 

brengen welke behoefte er is aan uitbreiding en nieuwvestiging, kan bv. worden voorkomen 

dat een pand in orde wordt gemaakt voor zware industrie en in een ander pand de zware 

industriefaciliteiten er juist uit worden gesloopt. Dit scheelt in de vervuiling en in de kosten. 

Geïnformeerd wordt of de provincie een rol zou kunnen spelen bij het in kaart brengen van de 

wensen ten aanzien uitbreiding en nieuw vestiging. 
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De heer Meijer merkt op dat voor wat betreft de Economische Visie duidelijk is dat GS sterk 

uitgaan van het marktgericht denken en van een situatie waarin een aantal sectoren met name  

naar voren wordt gehaald. De SP vraagt zich af hoe de maatschappelijke relevantie van deze 

aanpak moet worden gezien. Regelmatig wordt gesproken over werkgelegenheid en welke 

opleidingscategorie daarvan het meeste profiteert, waarbij wordt gewezen op het spin-off-

effect voor lager opgeleiden. Die wetmatigheid is op geen enkele wijze aangetoond. Op grond 

daarvan betwijfelt de SP dat de provincie hiermee bepaalde sectoren daadwerkelijk 

ondersteunt. Het gaat in feite om processen, die een aantal van deze sectoren wellicht op eigen 

kracht zou kunnen voeren.   

Als het gaat om de inzet van publieke middelen op de langere termijn, dient in de visie van de 

SP de vraag te worden gesteld hoe de belangen van de inwoners en de mensen, die het van 

een inkomen uit arbeid moeten hebben, het beste kunnen worden gediend. 

De SP betreurt de eenzijdigheid. 

Met betrekking tot het OV merkt spreker op, dat gesproken wordt over een station Eemplein 

naast het centrale station van Amersfoort. Geïnformeerd wordt in welke fase van 

gedachtevorming zich dit bevindt.  

 

De heer Essoussi spreekt namens de PvdA zijn waardering uit voor de Economische Visie. 

Het omvat een brede behandeling van de economische mogelijkheden, waarbij vooral wordt 

ingezoomd op wat de regio Utrecht kenmerkt en waar de kwaliteiten liggen. De genoemde 

clusters zijn interessante topsectoren om verder te ontwikkelen. De PvdA ziet dit in het kader 

van innovatie en vernieuwing van de regio Utrecht.  

De PvdA hecht eraan het belang van de gevestigde sectoren te benadrukken. Lof wordt 

uitgesproken over het blijvende accommoderingsbeleid van deze sectoren. Deze sectoren zijn 

van belang, omdat zij kansen en mogelijkheden bieden aan mensen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt, i.c. de lager opgeleiden. Middels versterking van deze sectoren hoopt de PvdA 

op een positief effect voor deze doelgroep. Geïnformeerd wordt of het mogelijk is bij 

toekomstige evaluatiemomenten van op de Economische Visie gebaseerde plannen 

(Acquisitieplan, Innovatieagenda) het maatschappelijk effect mee te nemen. Het gaat dan 

vooral om meetbaar te maken wat de invloed is van het uitgewerkte beleid – naast de 

bereikbaarheid en de verbetering van werkmilieus – op de werkgelegenheid in de regio.   

Tot slot vraagt de PvdA aandacht voor de ZZP’er. Bij het accommoderen van de sectoren 

dient het belang van de kleinschalige ondernemerschap niet uit het oog te worden verloren,  

om op deze manier ook te profiteren van de flexibele arbeidsmarkt. 

 

Mevrouw Van de Geest merkt op, dat op blz. 15 wordt aangegeven dat duurzaamheid in 2020 

een vanzelfsprekendheid zal zijn voor de provincie. Er staat een opsomming met zaken 

waarvoor meer aandacht zal zijn, w.o. volop natuur. Geïnformeerd wordt of dit betekent dat er 

minder wordt bezuinigd op de natuur.  

 

De heer Beks spreekt zijn waardering uit voor de Economische Visie; GroenLinks kijkt echter 

wel uit naar de uitwerking op de verschillende punten.  

Namens GroenLinks plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- Op blz. 4 staat, dat de N225 kansen biedt als route naar de duurzaamheid. GroenLinks 

verwacht dat dit ook wordt vertaald in duurzame oplossingen voor het 

mobiliteitsvraagstuk op deze route. 

- Op blz. 8 wordt aangegeven dat onderzoek en ontwikkeling heel belangrijk zijn voor 

de regio voor economische ontwikkelingen en het versterken van de 

concurrentiepositie. Hierbij wordt verwezen naar kennisinstituten en kennisintensieve 

bedrijven. GroenLinks vraagt zich af wat de provincie zelf doet op dit gebied.  
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- Op blz. 9 staat wat Utrecht aantrekkelijk maakt als vestigingsklimaat. Hierbij worden 

veel positieve punten genoemd. GroenLinks mist de situatie op de woningmarkt, die 

wel degelijk problemen oplevert voor werknemers om zich hier te vestigen. 

- Op blz. 12 wordt aangegeven dat in de zorg sprake is van 102.000 banen, hetgeen 

ongeveer overeenkomt met het Nederlands gemiddelde, indien dit wordt gerelateerd 

aan het aantal bewoners. GroenLinks gaat er vanuit dat hier alleen de zorginstellingen 

zijn bedoeld. Bekend is dat de provincie Utrecht ook heel veel dienstverlenende 

bedrijven en instellingen heeft die zich richten op de zorg. De provincie wordt daarom 

ook wel eens de Care Valley genoemd. GroenLinks informeert waarom hieraan in de 

Economische Visie geen aandacht wordt besteed en wat GS doen om deze sector te 

versterken. 

- Op blz. 22 staat dat de gamingindustrie zich o.a. richt op toepassing voor mensen met 

een beperking. In het kader van inclusieve samenleving, liggen er wat GroenLinks 

betreft kansen voor Utrecht door de aanwezigheid van creatieve industrie en veel 

kennisinstituten op het gebied van zorg om oplossingen te vinden voor mensen met 

een beperking. Geïnformeerd wordt of GS de mening delen dat hier kansen liggen die 

verder zouden moeten worden onderzocht.  

- Tijdens het werkbezoek FoodValley werd aangegeven dat zowel het Kabinet als de 

provincie Utrecht economische speerpunten hebben. Geïnformeerd wordt hoe de 

speerpunten van de provincie Utrecht zich verhouden tot de economische speerpunten 

van het Kabinet.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert dat iedere vier jaar in de Staten opnieuw een 

beleidsnota werd vastgesteld, die vervolgens door GS werd uitgevoerd. Indien wordt beoogd 

samen te werken met de buitenwereld, is er behoefte aan een kapstok, waarin wordt 

aangegeven wat wordt voorgestaan en de vraag wordt gesteld of een ieder zich daarin kan 

vinden. Dat is het doel van de Economische Visie; een meetlat om te kunnen beoordelen 

waarop moet worden ingezet als er verzoeken komen. Tot nu toe deed de provincie nagenoeg 

mee aan alles dat voorbij kwam. Dat gaf een diffuus beeld. Het voorliggende stuk beoogt dit 

op te lossen en is om die reden beperkt gehouden.   

Indien bepaalde onderwerpen er niet in staan, betekent dit niet dat deze niet belangrijk zijn.   

Met betrekking tot FoodValley is om bestuurlijke drukte te voorkomen afgesproken dat 

Gelderland de trekker is in deze. In de Economische Visie zijn met name die gebieden 

opgenomen waar de provincie Utrecht de lead heeft. Getracht is daarbij zoveel mogelijk aan 

te sluiten op de ambities van het Rijk.  

De heer Van Wikselaar heeft tijdens het werkbezoek FoodValley vernomen dat de 

woningbouw in het hele gebied ook om afstemming vraagt. In Gelderland is, in tegenstelling 

tot Utrecht, sprake van krimp waardoor de materie anders wordt benaderd hetgeen frictie 

oplevert. Geïnformeerd wordt hoe daarmee wordt omgegaan.  

Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de  

bestuurlijke entiteit FoodValley en de economische entiteit FoodValley. Het onderwerp 

woningbouwopgave komt aan de orde in het kader van de Structuurvisie; daar wordt de 

integrale afweging gemaakt met betrekking tot woningbouwlocaties.  

De kracht van de Economische Visie is het beleid op focuspunten. Gezocht wordt naar 

interessante crossovers. Zorg in relatie tot gaming is een interessante crossover. Op dit 

moment wordt gekeken naar een crossover mobiliteit – gaming. Met gaming kan de provincie  

meer indien dit breder wordt bezien. In Delft en Eindhoven wordt de techniek bedacht en in 

Utrecht hoe het kan worden toegepast; die kracht zit in de provincie Utrecht. 
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Zorg is niet als speerpunt opgenomen, omdat uit onderzoek niet tot uiting is gekomen wat zou 

kunnen worden gedaan om deze sector te versterken. Het is wel een aandachtspunt, tevens in 

relatie tot gaming.  

De heer Beks merkt op dat hij met name doelde op het feit dat veel dienstverlenende 

instellingen op het gebied van zorg in de buurt van Utrecht zitten (brancheorganisaties, 

onderzoeksinstituten, cliëntenorganisaties). Daarmee is ook veel werkgelegenheid gemoeid. 

Het valt GroenLinks op dat dit niet in de Economische Visie wordt genoemd. Het lijkt 

GroenLinks van belang dat de provincie zich inspant om er voor te zorgen dat Utrecht in deze 

de positie behoudt die het nu heeft.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat zorg – evenals de zakelijke dienstverlening – een  

sector is, die mede mogelijk maakt dat andere sectoren aanwezig zijn. Spreker kan zich 

voorstellen dat het vanuit die benadering wordt bezien. Hij zegt toe te blijven monitoren hoe 

zich dat ontwikkelt, zodat op basis daarvan kan worden bekeken of zich kansen voordoen.  

De vraag wat de provincie zelf aan kennis en innovatie doet acht spreker goed om mee te 

nemen in de Agenda die aan de Economische Visie gekoppeld zal worden.   

Het streven is duurzame oplossingen te vinden voor het mobiliteitsvraagstuk op de N225. De 

provincie heeft verzoeken van een aantal bedrijven ontvangen o.a. op het gebied van het 

rijden op inductie. Bekeken wordt in hoeverre de verzoeken binnen de concessie passen.  

Bezuinigingen op het onderwerp Natuur vallen niet binnen de portefeuille van spreker.  

Met betrekking tot het verzoek het effect van uitgewerkte plannen op basis van de 

Economische Visie te meten, licht spreker toe dat lastig is te meten wat het economisch beleid 

van de overheid nu exact doet. Spreker staat wel op het standpunt dat getracht moet worden 

dit bij evaluaties inzichtelijk te maken. Daarbij wordt echter snel uitgekomen op die zaken die 

direct meetbaar worden gemaakt aan de provinciale inspanningen. Het bredere effect blijft 

tabellenwerk. Het is wel de manier waarop GS blijven rapporteren, zodat PS kunnen 

controleren of zorgvuldig wordt omgegaan met de beschikbaar gestelde middelen.  

Aan de ZZP’er wordt aandacht besteed. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

gemeenten. Samen met de SER tracht de provincie dit belang steeds op de agenda van de 

gemeenten te krijgen. Het resultaat hiervan is dat hiervoor in het woonbeleid steeds meer 

aandacht komt.  

Vanuit de reizigersorganisaties is aangegeven dat er behoefte is aan station Eemplein. De NS 

voelt hier vooralsnog niets voor. De provincie en de gemeente Amersfoort starten nu zelf een 

onderzoek naar de behoefte aan station Eemplein. De gedachte is dat dit station een 

toegevoegde waarde heeft op het Randstadspoor.  

Desgevraagd door de heer Meijer merkt spreker op te verwachten dat het onderzoek rond de 

behandeling van het nieuwe SMPU zal zijn afgerond.  

Met betrekking tot de rol van de overheid in relatie tot de verkaveling van bedrijventerreinen 

merkt spreker op, dat deze opdracht aan de OMU wordt meegegeven. De OMU moet bekijken 

hoe efficiënter met de bestaande ruimte kan worden omgegaan, m.n. geredeneerd vanuit 

bedrijven. De OMU moet dit derhalve met het bedrijfsleven oppakken. De provincie gaat 

sturen met haar planologisch instrumentarium.  

Het belang van de landbouw wordt erkend. Er wordt een Landbouwvisie opgesteld. De focus 

op landbouw ligt m.n. bij het ruimtelijk instrumentarium. In het kader van de Economische 

Visie wordt op dit punt niet de lead gepakt. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheden 

daarmee wat te doen. 

Op blz. 34 staan maatregelen over de bereikbaarheid benoemd.  

Spreker onderschrijft, dat Universiteit Nijenrode in de Economische Visie hoort te staan.   

Met betrekking tot het verzoek andere visies te integreren in de Economische Visie 

memoreert spreker dat alle visies integraal bij elkaar komen in de Structuurvisie. Daarnaast 

zal altijd sprake blijven van een aantal losse uitwerkingen, hetgeen ook past in de nWro. De 
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nWro stelt immers dat deze stukken allemaal geacht worden onderdeel uit te maken van de 

Structuurvisie mits het op RO en provinciale belangen slaat.  

De slag die nu wordt gemaakt is samen met het bedrijfsleven te komen tot een agenda. Er 

wordt over nagedacht hoe dat vorm gegeven zou moeten worden. Zodra hierover 

duidelijkheid bestaat, komt spreker hierop terug in de commissie.  

Indien in de Economische Visie qua Nederlands minder algemeen gebruikte woorden staan, 

zijn dat wel voor de desbetreffende sectoren bekende woorden. Spreker is er voorstander van 

deze te handhaven, omdat voor de sector in ieder geval duidelijk is wat de provincie wil.  

De leegstand van winkelpanden is een onderwerp dat steeds meer begint te spelen. Het ligt 

echter primair in het domein van gemeenten. Op grond daarvan is spreker van mening dat dit 

niet in de Economische Visie moet worden opgenomen. Hij is wel van mening dat de 

leegstand van winkelpanden scherper moet worden gemonitord dan dit in het verleden is 

gebeurd met kantorenbeleid en bedrijventerreinen. Op het moment dat gesignaleerd wordt dat 

daarin niets wordt bereikt, ligt er wel een taak voor de provincie.  

De heer Schaddelee onderschrijft dat het primair een onderwerp van gemeenten is. In zijn 

visie ligt er een taak voor de provincie op het moment dat gemeenten inzetten op het 

ontwikkelen van nieuwe winkelgebieden, terwijl oude winkelgebieden leeglopen en daardoor 

verloederen.  

Gedeputeerde Van Lunteren kan zich in de duale rol van de Staten voorstellen dat door de 

commissie een hoorzitting wordt georganiseerd om van betrokken partijen (winkeliers, 

verhuurders) te horen wat er leeft en hoe groot de problematiek is. Op basis daarvan kan 

worden afgewogen of het noodzakelijk is dat de provincie iets doet.  

De voorzitter stelt voor de suggestie van gedeputeerde Van Lunteren mee te nemen.  

Gedeputeerde Van Lunteren vervolgt dat de blue ports nadrukkelijk terugkomen in het 

Mobiliteitsbeleid. Dat is breder dan alleen de Economische Visie. De blue ports zijn in het 

kader van het VERDER-pakket benoemd en zullen zeker terugkomen in het SMPU. Erkend 

wordt dat blue ports flinke kansen bieden ten aanzien van mobiliteitreductie op de weg.  

Spreker veronderstelt dat agrifood niet meer in het voorliggende stuk staat, omdat Gelderland 

in deze de lead heeft. Indien dit niet het geval is, komt spreker hierop terug.  

Gelderland hanteert een andere werkwijze dan Utrecht. In Gelderland is de politieke keuze 

gemaakt met gebieden te werken. Met alle gebieden zijn gebiedspakketten gemaakt, waarvoor 

een budget beschikbaar is gesteld waarbinnen de maatregelen worden uitgevoerd. In Utrecht 

is op grond van ervaringen uit het verleden bewust niet voor die werkwijze gekozen.  

Met betrekking tot de gamingindustrie, bevestigt spreker dat het om serious gaming gaat. In 

de wereld blinkt Utrecht uit in het koppelen van kennis aan gaming.   

Er wordt breed samengewerkt met andere provincies. Een economie houdt zich niet aan 

provinciegrenzen; economie beweegt overal.  

Met een van de incubators is het de bedoeling het bedrijfsleven er meer bij te betrekken. Er is 

een aantal incubators. De volgende slag die gemaakt moet worden, is ervoor te zorgen dat de 

incubators zichzelf kunnen bedruipen.   

 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de voorzitter, stelt gedeputeerde Van 

Lunteren voor dat de aanpassingen in het blauwtje worden opgenomen en als zodanig 

onderdeel uitmaken van de beraadslagingen in PS met in achtneming van de toezegging, dat 

deze aanpassingen worden verwerkt in de definitieve versie van de Economische Visie die 

met de buitenwereld wordt gecommuniceerd.  

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in dit voorstel. Hierna sluit hij de 

discussie over dit onderwerp af.   

 

10. Startnotitie Toekomst Recreatie Provincie Utrecht 



 17 

De heer De Heer geeft aan dat het werkbezoek aan de recreatieschappen duidelijk heeft 

gemaakt dat het beleidsterrein Recreatie & Toerisme belangrijk is voor de provincie Utrecht.  

De provincie kan hier een doorslaggevende regisseursrol vervullen. 

De ChristenUnie betreurt dat de concept Visie Recreatie & Toerisme 2020 losgekoppeld is 

van de startnotitie, die thans voorligt. 

De startnotitie behandelt vooral het proces en de planning. Deze zijn, in tegenstelling tot de 

Visie, behoorlijk uitgewerkt. Ten aanzien van de doelen van het provinciale beleid worden 

nog geen keuzes gemaakt. In de visie van de ChristenUnie zouden de drie belangrijkste 

doelen moeten zijn:  

- zorgen voor goede routestructuren; 

- zorgen voor een structurele regeling voor het onderhoud van de huidige voorzieningen 

(w.o. Doornse Gat en het Henschotermeer); 

- zorgen voor nieuwe recreatievoorzieningen rond de grote steden; recreatie om de stad 

Utrecht en de stad Amersfoort. 

De promotie van de regio Utrecht is met name een VVV-taak; een verantwoordelijkheid voor 

het bedrijfsleven. Toeristische marketing is geen doel. Op grond hiervan betreurt de 

ChristenUnie dat in de beleidsindicatoren het aantal toeristische marketingplannen een doel is. 

De ChristenUnie pleit ervoor de nadruk vooral te leggen op de routestructuren en de regeling 

voor het onderhoud van de huidige voorzieningen.   

Op blz. 6 staat dat er voorbeelden van scenario’s worden gegeven. De scenario’s ontbreken 

vervolgens.  

 

De heer Roos informeert naar de status van het stuk. Indien dit een tussengevoegd stuk betreft 

en niet een concept-Visie, informeert spreker wat dit betekent voor de planning. 

Inhoudelijk mist 50Plus de optie om de inzet van uitkeringsgerechtigden bij het onderhoud 

van recreatieschappen te onderzoeken. 

Voorts is spreker geïnteresseerd in de visie over de maatschappelijke kosten-batenanalyse 

waarover op blz. 3 van het voorliggende stuk wordt gesproken.  

 

De heer Meijer deelt mede dat het de SP verbaast dat thans de Visie niet voorligt. Hierover is 

in de informele bijeenkomst voor het zomerreces gesproken en tevens tijdens het werkbezoek 

aan de recreatieschappen. Geïnformeerd wordt naar de reden.   

Zolang de Visie er niet is, verliezen alle stukken die betrekking hebben op de 

recreatieschappen voor de SP in belangrijke mate hun waarde. De SP heeft weinig behoefte 

aan het vaststellen van begrotingen van Recreatieschappen en het behandelen van een 

startnotitie als de Visie ontbreekt. Het is een verkeerde volgorde. In het informele overleg is 

reeds aangegeven dat in de eerste plaats dient te worden bekeken wat nodig is en vervolgens 

hoe en door wie dat wordt opgelost.   

 

De heer Graaff merkt op dat het CDA het goed vindt dat het recreatieverhaal wordt opgepakt 

om daar nieuwe impulsen aan te geven en te zoeken naar nieuwe structuren. Uit de reactie van 

betrokken lokale CDA-fracties blijkt dat met name verbazing bestaat over de vele 

overlegstructuren die rondom de recreatie zijn ontstaan. 

Er is duidelijk gesignaleerd dat recreatie een provinciale taak is. De provincie legt er geld bij 

en dat betekent dat de provincie betrokken willen zijn bij wat er met dat geld gebeurt.  

Veel recreatieplaatsen hebben een bepaald bovenlokaal karakter. Indien de betrokken 

gemeenten dit oppakken, is de vraag of de provincie een beperkte rol kan spelen.   

Er is een programma met o.a. workshops. Het CDA pleit ervoor dat, zodra er duidelijke 

oplossingen in zicht zijn, daarmee niet te lang te wachten en maatwerk te formuleren voor de 

in de provincie aanwezige locaties.  
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Overigens sluit het CDA zich aan bij de opmerkingen over de Visie. Het zou goed zijn indien 

de problematiek wat duidelijker onderbouwd zou worden, ook in financiële zin. Het CDA 

pleit ervoor dat de kaders snel duidelijk worden.  

 

De heer Peters deelt mede dat D66 in deze startnotitie een behoorlijk aantal 

aanknopingspunten ziet, waarin zij zich kan vinden. De afzonderlijke recreatieschappen doen 

goed werk, maar een integrale aanpak ontbreekt. Voorgesteld wordt dat te veranderen. D66 

steunt een meer integrale, bedrijfsmatige aanpak. De subsidie kan naar beneden. Er zijn veel 

partijen die hierin meespelen en de kosten lopen op. Er moet iets worden gedaan aan de 

kostenefficiency. D66 ziet uit naar de verdere acties.  

 

De heer Van Wikselaar deelt mede, dat de SGP de startnotitie een goede basis acht. Van 

belang is dat straks sprake is van een pakket, waarin duidelijk tot uiting komt wat binnen de 

provincie Utrecht gewenst wordt geacht. De SGP steunt de meer integrale aanpak. Het beheer 

zal zoveel mogelijk bij uitvoeringsorganisaties moeten worden gelegd, die dat efficiënt 

kunnen doen. Daar hoeft de provincie in de visie van de SGP niet tussen te zitten. De SGP 

kan zich vinden in het plan van aanpak. De SGP sluit zich aan bij de opmerking van 50Plus 

ten aanzien van de data die zijn genoemd in het stappenplan. Spreker stelt vast dat er thans, 

conform het stappenplan, geen concept-Visie voorligt.   

 

De heer IJssennagger deelt mede, dat de PVV niet gelukkig is met de afweging die GS maken 

bij een aantal zaken dat in de provincie speelt. In het stuk staat: ”Het provinciaal beleid is 

zoveel mogelijk binnen bestaand (stedelijk) gebied te bouwen en daarbij de kwaliteiten en 

toegankelijkheid van het landelijk gebied te versterken.” De PVV geeft een hogere prioriteit 

aan het inzetten op de kwaliteit van wonen voor de mensen. De factor wonen ontbreekt in het 

stuk, hetgeen wordt betreurd.  

Op blz. 3 wordt een aantal opgaven genoemd te midden waarvan de recreatie moet worden 

gerealiseerd. De factor wonen ontbreekt, terwijl dat in de visie van de PVV de belangrijkste 

taak is die de provincie als overheid in een gebied te vervullen heeft.  

In het stuk wordt gesproken over werken, wonen en recreëren; de volgorde moet wonen, 

werken en recreëren zijn.   

In de notitie staat voorts dat de toeristische, recreatieve ontwikkelingen de natuur niet mag 

schaden. De PVV is van mening dat keuzes moeten worden gemaakt; soms zal het wellicht 

nodig zijn enige schade aan de natuur aan te brengen om een goede recreatieve voorziening te 

realiseren. Voorkomen moet worden dat recreatievoorzieningen worden gerealiseerd die 

nauwelijks door de mensen te betreden zijn. Daarvan zijn er diverse in de provincie.  

Desgevraagd door de heer Fastl antwoordt spreker dat in het stuk een aantal keren de 

afweging wordt gemaakt tussen recreatievoorzieningen, mobiliteit, werken, cultuurhistorie, 

e.d. De PVV mist daarbij de afweging wonen. Het gaat niet alleen om de bestaande- maar ook 

om nieuwe recreatievoorzieningen. Daarbij kan de afweging wonen worden betrokken. Het 

gaat de PVV zuiver om de afweging, zonder direct een invulling te geven wat wordt 

voorgestaan op een bepaalde plek. Dat komt pas in de tweede fase aan de orde.  

De PVV denkt dat het nodig is dat de recreatieschappen op een andere manier worden 

georganiseerd. De PVV ziet een aantal uitgewerkte organisatiescenario’s met belangstelling 

tegemoet.  

 

De heer Konings merkt op dat de VVD van mening is dat het voor wat betreft de recreatie tijd 

is om vraag en aanbod opnieuw met elkaar in evenwicht te brengen. Wat voorligt is geen 

Visie, maar hoogstens een plan om tot een Visie te komen. Het is een kapstok met veel 

ruimte.   
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De VVD vestigt de aandacht op de afbakening (blz. 10). De VVD pleit ervoor daarbij aan te 

geven wat er niet toe behoort.  

Op blz. 6 bovenin wordt gesproken over resultaat 1. De omschrijving wekt de indruk alsof het 

draagvlak bij gemeenten en provincies belangrijker is dan de vraag van de recreant. De VVD 

is van mening dat met name gefocust dient te worden op de recreant.  

 

De heer Fastl stelt dat thans sprake is van een oriënterende bespreking. Kort omschreven 

stond in het Collegeakkoord slechts dat recreatie op eigen benen moet kunnen staan. Nu wordt 

nagedacht hoe dat kan worden bereikt. De recreatieschappen kampen al lange tijd met weinig 

geld. Dat probleem neemt alleen maar verder toe, omdat sommige partners hun handen ervan 

af trekken.   

GroenLinks staat op het standpunt dat niet alles overgelaten moet worden aan de markt. Waar 

nuttig dient de markt zeker te worden gebruikt. Het heeft echter ook risico’s, bv. dat het 

natuurlijk karakter verloren gaat omdat een recreatiegebied te vol wordt gebouwd vanuit de 

veronderstelling dat die voorzieningen geld kunnen opleveren. Het verheugt GroenLinks dat 

in de notitie nadrukkelijk staat dat het niet de bedoeling is om het natuurlijke karakter te 

verliezen.  

De provincie Utrecht is, zoals ook in de Economische Visie staat, een mooie groene provincie 

met schitterende binnensteden. Dat is de kracht, die de provincie Utrecht heeft. De kracht om 

dat uit te nutten is om de verbindingen daar naartoe zo optimaal mogelijk te maken. Daarmee 

wordt bewerkstelligd dat zoveel mogelijk mensen hiervan op een zo eenvoudig mogelijke 

manier kunnen genieten. 

De poortgedachte is interessant om verder uit te werken.  

GroenLinks sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie ten aanzien van de recreatie om 

de stad. Daarvoor is op dit moment weinig geld. Wellicht is het mogelijk daarvoor vanuit de 

private hoek middelen te verkrijgen. Spreker las onlangs dat Utrecht te weinig recreatief water 

heeft. Dat is een van de punten die meegenomen dient te worden. Tegelijkertijd moet worden 

vastgesteld dat uit de thans aanwezige plassen blijkt dat het lastig is die kostendekkendheid te 

krijgen. Over deze vraagstukken zal gezamenlijk moeten worden nagedacht.   

 

Gedeputeerde De Vries merkt op dat het feit dat heden de startnotitie voorligt en niet de Visie 

te maken heeft met de werkwijze die de Staten zelf hebben aangegeven te prefereren. Het doel 

van de startnotitie is om de discussie te voeren over hoe de provincie wil omgaan met 

recreatie in de provincie Utrecht. Dit biedt de Staten de gelegenheid om aan te geven wat 

punten zijn die in de Visie vormgegeven zouden moeten worden. In de volgende vergadering 

ligt de Visie ter bespreking voor. Op dat moment kan worden beoordeeld of de ingebrachte 

punten voldoende terugkomen in de Visie.  

Desgevraagd door de heer Meijer bevestigt spreker dat er een concept-Visie was; deze werd 

echter nog niet rijp geacht voor bespreking. Het stuk wordt aangepast en zal, zoals gemeld, 

voor de volgende vergadering worden geagendeerd.  

De heer Meijer stelt dat het voorliggende stuk geen nieuws bevat ten opzichte van de 

opvattingen die bij de informele behandeling voor het zomerreces aan de orde waren.  

De heer Roos concludeert dat hiermee voorbijgegaan wordt aan de planning op blz. 8. In het  

traject wordt de startnotitie niet genoemd.   

 

De voorzitter stelt met betrekking tot de procedurele kant vast dat de Visie op 14 november 

a.s. ter bespreking voorligt en nu inhoudelijk kan worden gesproken over de startnotitie. 

 

De heer Van Wikselaar meende dat de discussie over de startnotitie zou leiden tot een 

concept-Visie op basis waarvan vervolgende definitieve Visie zou worden opgesteld en 
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vastgesteld. In het voorliggende stuk staat dat in november de definitieve versie van de Visie 

wordt besproken. Geïnformeerd wordt wanneer de commissie de concept versie tegemoet kan 

zien.  

Gedeputeerde De Vries merkt op dat in het voorliggende stuk startnotitie had moeten staan in 

plaats van concept-Visie Recreatie & Toerisme. Er wordt een zelfde werkwijze voorgestaan 

als bij de Economische Visie. Dat houdt in dat op basis van de startnotitie en de 

opmerkingen/aanvullingen die vandaag worden ingebracht een definitieve versie Visie 

Recreatie & Toerisme wordt opgesteld, die op 14 november a.s. wordt besproken en 

vastgesteld.   

Spreker onderschrijft het belang van het inzetten op routestructuren. Dat zal niet alleen in de 

Visie moeten terugkomen, maar ook in de uitwerking op andere gebieden waarmee de 

provincie zich bezighoudt.   

Een van de belangrijkste opgaven is voorts hoe het beheer duurzaam vormgegeven gaat 

worden. Een gedachte in deze is de mensen die van het recreatiegebied gebruik maken zelf 

voor een belangrijk deel verantwoordelijk te maken voor het beheer.  

De nieuwe recreatievoorzieningen hebben voor een deel betrekking op de opgave voor 

recreatie om de stad. Er zijn bv. ontwikkelingen met betrekking tot Rijnenburg, waaruit de 

hoop kan worden geput dat, naast de woningbouwopgave, het realiseren van nieuwe 

recreatiemogelijkheden wordt meegenomen. Dat is een voorbeeld van hoe dit vanuit de markt 

zou kunnen worden opgepakt. 

De poortgedachte maakt onderdeel uit van de Visie. Voor de inrichting en het verbinden van 

de verschillende bestaande structuren is de poortgedachte van belang. Het is wel de vraag of 

de provincie de poorten zelf zal moeten of willen ontwikkelen. Dit zou ook samen met 

gemeenten en ondernemers kunnen worden opgepakt.  

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse zal worden meegenomen in de Visie.  

Met betrekking tot de volgorde, merkt spreker op dat in het voorliggende stuk het proces 

wordt beschreven, waarbij ten aanzien van de recreatieschappen eerst wordt gekeken naar de 

‘wat’ vraag en vervolgens hoe dat financieel kan worden ingevuld.   

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Meijer, antwoordt spreker dat  

de ‘wat’ vraag met name is, wat de provincie nog bereid is bij te dragen aan de ontwikkeling 

van recreatie in deze provincie en op welke wijze andere partners daarin kunnen bijdagen. 

Daar zitten de recreatieschappen, de provincie, de gemeenten en de ondernemers in die 

daartoe eventueel bereid zijn. Als die vraag helder is, kan worden aangegeven wat dat gaat 

kosten en hoe dat vorm kan worden gegeven.  

De vele overlegstructuren is een van de problemen van de huidige opzet van de 

recreatieschappen. Er is een aantal gemeenten dat serieus overweegt om uit de 

recreatieschappen te stappen, waarmee de draagkracht wegvalt. Dat geeft de noodzaak aan om 

deze discussie te voeren en richting gemeenten aan te geven dat sprake is van een gezamenlijk 

belang.   

Indien een recreatieplaats met een bovenlokaal karakter door de betrokken gemeenten wordt 

opgepakt, zal de provincie met name de ruimtelijke mogelijkheden moeten bieden. Dat 

instrument wordt nu ook op een goede manier verwoord in de Structuurvisie.   

Spreker onderschrijft dat een integrale aanpak nodig is om de kosten aan te pakken. In de 

eerste plaats dient echter duidelijk te worden wat met de recreatieschappen wordt 

voorgestaan, om vervolgens te kijken naar de mogelijke financiering. Spreker hecht aan die 

volgorde, om  niet het beeld op te roepen dat de provincie op voorhand heeft besloten zich 

terug te trekken uit de recreatieschappen.   

Wonen is in de visie van spreker niet een aspect dat in het kader van recreatie zou moeten 

worden afgewogen. De kracht van Utrecht is met name  het landschap/de natuur en de 
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toegankelijkheid/nabijheid daarvan. Bij recreatie gaat het daarom en om de wijze waarop 

wordt voorgestaan daaraan invulling te geven vanuit de ruimtelijke ordening opgave.   

De heer IJssennagger merkt op dat alleen de kracht van Utrecht wordt geschetst. Nagelaten 

wordt het wellicht zwakste punt te noemen, nl. dat de provincie Utrecht het grootste gebrek 

aan betaalbare woningen heeft.  

Gedeputeerde De Vries memoreert, onder verwijzing naar de Structuurvisie, dat, om tot meer 

woningen te komen, sterk wordt ingezet op de binnenstedelijke opgave. Landschap en natuur 

zijn juist de toegevoegde waarden waarom mens in de provincie Utrecht willen wonen. Het 

zou zonde zijn dat op te geven.  

De heer IJssennagger stelt dat de PVV op dit punt duidelijk van visie verschilt met GS.  

Gedeputeerde De Vries deelt de mening niet dat de recreant belangrijker is dan de gemeenten, 

de recreatieschappen en de provincie. Het is evident dat aandacht wordt besteed aan recreatie 

voor de recreant. De opgave is, samen met gemeenten en recreatieschappen, te kijken wat met 

de recreatie wordt voorgestaan en hoe dat vorm kan worden gegeven. Daarbij is van belang 

dat alle partijen aangehaakt blijven.  

De heer Konings wijst op de titel van de Startnotitie: ”Balans in vraag en aanbod”, i.c. de 

recreant en degenen die het aanbieden. Indien de provincie wil voorkomen dat het een 

‘bestuurlijk onderonsje’ wordt, lijkt het de VVD verstandig om de recreant voorop te zetten.   

Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat de vraagzijde goed in beeld is, omdat daarnaar al veel 

onderzoek is gedaan. In de Recreantenatlas en Leefstijlenatlas die zijn gemaakt komen de 

behoeften met betrekking tot de recreatie goed tot uiting. Deze instrumenten worden als 

onderlegger gebruikt om het recreatieve beleid goed vorm te geven.   

 

De heer Konings memoreert zijn vraag ten aanzien van de afbakening (blz. 10).  

 

De heer De Heer merkt op dat de huidige indicator vervalt. De ChristenUnie pleit ervoor het 

aantal nieuwe routekilometers als indicator te nemen. 

 

Gedeputeerde De Vries neemt de suggestie van de ChristenUnie mee.  

Ten aanzien van de afbakening merkt spreker op, dat in de Visie duidelijk zal worden 

verwoord welke zaken wel en niet meer zullen worden gedaan.  

 

De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat bij de behandeling van de Visie in de 

volgende vergadering nader op dit onderwerp zal worden teruggekomen.    

 

TER KENNISNEMING 

 

11. Jaarrekeningen 2010: Recreatie Midden Nederland, Recreatieschappen Stichtse 

Groenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, Vinkeveense 

Plassen en Plassenschap Loosdrecht 

 

12. Zienswijze Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor 

ieders komst en inbreng.  

 

 


