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Verslag van de vergadering van de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie van 

8 september 2014 

 

Aanwezig: 

A.J. Schaddelee (voorzitter), R. van Lunteren (gedeputeerde), drs. R. E. de Vries 

(gedeputeerde), M.H. Beks (GroenLinks), mr. R.N.S. Emons (VVD), A. Essousi (PvdA), J. 

Fastl (GroenLinks), ir. H. Graaff (CDA), drs. C. de Heer (ChristenUnie), ir. N.J.P. Hoefnagels 

(D66), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), J.M.W. Jansen (CDA), 

A.M. Meijer (SP), mw. H. Nap (CDA), drs. G.J.J. Smakman (D66), dr. I. Thonon (D66), mr. 

D.S.L. Tuijnman (VVD), drs. W.J. Ubaghs (PVV), mr. E. de Vries (PvdA), W. van Wikselaar 

(SGP) 

 

van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

afwezig: 

mw. J.F. Bloemberg (PvdD), drs. J.A.J. Konings (VVD), C. Westerlaken (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering 

is ontvangen van mevrouw Bloemberg en de heer Konings.  

 

2. Vaststellen agenda 

De heer Meijer memoreert te hebben verzocht om bespreking van het memo GS gedeputeerde 

Van Lunteren Aanvullende informatie oplossingsrichting verbetering verkeersveiligheid N411 

Utrecht-Bunnik (agendapunt 12). Spreker hecht er echter aan het resultaat af te wachten van 

het gesprek dat op 6 oktober a.s. plaatsvindt met belanghebbenden.  

Desgevraagd door de voorzitter, antwoordt de heer Thonon, dat D66 de bespreking van dit 

onderwerp wenst te handhaven.  

De voorzitter stelt hierna vast dat de agenda conform wordt vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt het volgende mede. 

- Op 29 september a.s. (9.00 – 12.30 uur met aansluitend lunch) zal een 

Kennisbijeenkomst Energie worden georganiseerd. Nadere info over het programma 

volgt zo spoedig mogelijk.  

- Op 4 november a.s. (vanaf 19.00 uur) zal door de vier Randstadprovincies een 

Europees Forum worden georganiseerd over de Randstadeconomie en de rol van de 

verschillende Economic Boards daarbij. 

- Op 10 november a.s. (18.00 – 19.30 uur) zal de commissie specifiek worden bijgepraat 

over de stand van zaken van de EBU. 

- Op 1 september jl. heeft de commissie de reactie van GS ontvangen op de gestelde 

vraag over het gebruik van ballonnen bij evenementen (agendapunt 16.17). 

Spreker stelt vast, dat de commissie hierover geen nadere opmerkingen heeft; op 

grond hiervan zal de vraagstelster, mw. Robben, conform worden bericht.  

- De fractie van D66 heeft aan GS gevraagd een reactie voor te bereiden op de 

binnengekomen brief over de mogelijkheid van parkeerplaatsen bij station Breukelen 
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(agendapunt 16.21). Zodra deze reactie binnen is, wordt de commissie geïnformeerd; 

dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de MME-vergadering van 6 oktober a.s.  

 

4. Verslag Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 16 juni 2014 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

De heer Graaff memoreert, onder verwijzing naar zijn desbetreffende mail, dat bij de 

inwoners van Austerlitz al geruime tijd zorgen bestaan over de kruising van de 

Austerlitzseweg met de N224. Zij hebben daar problemen met het oversteken van de weg, 

m.n. in de spits. Het CDA heeft daarover vragen gesteld, w.o. of GS die situatie als een 

probleem zien en of daarvoor oplossingen zijn beoogd. 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat vanuit de afdeling is aangegeven dat deze situatie 

op dit moment vanuit objectieve criteria bekeken niet direct als een knelpunt naar boven 

komt; subjectieve criteria spelen hierbij echter ook altijd een rol. Vanuit die invalshoek stelt 

spreker voor deze situatie mee te nemen in het kader van de trajectaanpak. 

Desgevraagd door de heer Graaff, antwoordt spreker dat er naartoe wordt gewerkt om eind 

2014 – begin 2015 in globale zin meer duidelijkheid  te kunnen verstrekken over hoe de 

trajectaanpak eruit zal gaan zien.  

 

De heer Fastl memoreert voor het zomerreces vragen te hebben gesteld over het 

Zomerkriebels Festival in het Gagelbos; deze zijn uiteindelijk in RGW beantwoord. 

Aangegeven is o.a. dat de verantwoordelijkheid primair bij de gemeente ligt en de provincie 

controleert of de gemeente alles conform de regels heeft gedaan.  

Naar aanleiding van het Festival hebben meerdere bewoners foto’s gemaakt van de situatie 

van zowel vorig jaar als dit jaar; dat is goed vergelijkingsmateriaal. Spreker heeft de foto’s  

doorgestuurd met de vraag hoe de GS de situatie achteraf bezien en of op basis hiervan 

conclusies worden getrokken voor het festivalbeleid in de toekomst omdat er steeds meer 

festivals worden gehouden in natuurgebieden, hetgeen nogal eens wringt.  

Gedeputeerde De Vries merkt op dat hij de foto’s en vragen van GroenLinks niet heeft 

ontvangen; mogelijk zijn deze bij een andere collegelid geland. Vooruitlopende daarop  

bevestigt spreker dat in de toekomst, maar ook nu al, meer gebruik wordt gemaakt van 

dergelijke gebieden om o.a. festivals i.c. activiteiten te kunnen organiseren. Dit gebeurt 

enerzijds omdat mensen het leuk vinden om daar te vertoeven en iets mee te maken; 

anderzijds levert het ook geld op dat weer kan worden gebruikt voor het beheer en onderhoud 

van deze gebieden/terreinen. In algemene zin staat spreker op het standpunt dat dergelijke 

activiteiten niet mogen leiden tot blijvende schade aan deze gebieden/terreinen. 

Spreker zegt toe specifiek op de vragen van GroenLinks te zullen terugkomen, zodra hij de 

foto’s heeft gezien. Desgevraagd door de heer Fastl, antwoordt spreker dat het hem op dit 

moment ook niet bekend is of de provincie de situatie daar zelf heeft gecontroleerd.  

 

6. Termijnagenda (versie 3 september 2014) 

De voorzitter stelt vast dat de Termijnagenda voor kennisgeving wordt aangenomen.  

 

7. Statenbrief jaarprogramma Vergunningverlening. Toezicht en Handhaving 2014 en 

jaarverslag 2013 

De voorzitter deelt mede, dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PVV.  

 

De heer Ubaghs memoreert voor het zomerreces drie vragen te hebben gesteld, waarvan de 

eerste twee vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Met betrekking tot de laatste vraag 
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merkt spreker op dat de prestatieindicatoren voor 2014 op basis van het gerealiseerde 

percentage naar beneden zijn bijgesteld. Geïnformeerd wordt of het College de mening deelt 

dat daar weinig ambitie uit spreekt.  

 

Gedeputeerde De Vries bevestigt dat de ambitie naar beneden is bijgesteld. De reden is dat 

medio dit jaar is gestart met de RUD. De RUD heeft een aanlooptijd nodig. Om in de 

aanloopperiode toch aan de doelstelling te kunnen voldoen, is het verwachtingspatroon 

enigszins bijgesteld.  

 

De heer Ubaghs memoreert dat voldoende is gesproken over de perikelen rondom de RUD, 

die met name op bestuurlijk niveau lagen. De handhaving behoort tot de taak van de 

ambtenaar, die – in de visie van de PVV – toch wordt geacht het werk ook tijdens het 

fusieproces gewoon uit te voeren. In dit geval acht spreker het argument derhalve niet 

steekhoudend.  

 

Gedeputeerde De Vries licht toe dat het niet zozeer te maken heeft met de perikelen die op 

bestuurlijk niveau hebben plaatsgevonden. Bij het opzetten van een nieuwe organisatie is 

sprake van aanloopproblemen, omdat ambtenaren uit verschillende organisaties samenkomen 

in een nieuwe structuur; dat vergt inwerktijd. Op grond daarvan is gekozen voor het 

neerzetten van een realistische doelstelling, waarmee de provincie – in de visie van spreker – 

goed uit de voeten kan.   

 

De heer Ubaghs deelt mede dat de PVV met belangstelling de cijfers over 2014 afwacht.  

 

De voorzitter rond de bespreking over dit onderwerp af.  

 

8. Statenbrief voortgang provinciaal stikstofbeleid 
De voorzitter deelt mede dat de vraag die de SP daarover wil stellen meer op het terrein van 

de commissie RGW ligt. Spreker stelt vast dat de commissie ermee instemt dat deze vraag 

wordt doorgeleid naar de commissie RGW. 

 

9. Statenvoorstel vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de Openbaar Vervoer 

concessie 

De heer Tuijnman spreekt namens de VVD waardering uit voor het voorliggende stuk dat 

goed leesbaar is, to the point is en getuigt van ambitie. De VVD heeft daaraan weinig toe te 

voegen. Lastig is met name, dat het concessiegebied twee delen betreft. Met de formulering 

van het ambitieuze doel, maakt het College het zich niet makkelijk. De VVD is van mening 

dat de Staten zich ervan bewust moeten zijn dat de provincie alles kan willen maar dat het ook 

realiseerbaar moet zijn.  

Namens de VVD plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- De VVD is gezien het toenemende belang voorstander van de keten. De OV-lijnen, 

waarvan veel gebruik gaat worden gemaakt, moeten goed bereikbaar zijn. 

- Ten aanzien van de regiotaxi pleit de VVD ervoor in deze creatief te denken. Er zijn 

meer mogelijkheden om mensen van A naar B te krijgen. Ter illustratie wijst hij op het 

vervoer delen (o.a. de ‘Uber taxi/app’).  

- Aangegeven wordt dat er inzicht moet zijn in open data. Dat ligt feitelijk in het 

verlengde van de technologische toepassing. Indien verbeteringen worden 

voorgestaan, tegen relatief weinig geld, moet duidelijk zijn hoe de vervoersstromen 

lopen en wie er gebruik van maakt. 
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- Ter zake van de kostendekkingsgraad, is in het kader van het Mobiliteitsplan 

gesproken over een gemiddelde van 50%. De VVD vindt dit niet terug in de Nota van 

Uitgangspunten.  

- Aangegeven wordt dat het reizigersprofiel van 65 plussers slechts 5% is. 

Geïnformeerd wordt naar de achtergrond hiervan. 

Voor het overige wacht de VVD met belangstelling het Programma van Eisen af.  

 

De heer Thonon deelt mede dat D66 zich in grote lijnen kan aansluiten bij het betoog van de 

VVD.  

Wat betreft het OV vindt D66 het volgende van belang. 

- Een zo duurzaam mogelijk OV, tenzij hogere kosten vanwege duurzaamheid ten koste 

gaat van het voorzieningenniveau. D66 pleit ervoor de concessiehouder maximaal uit 

te dagen om aan duurzaamheid tegemoet te komen tegen lage kosten. 

- De schoonste bussen te laten rijden in stedelijke gebieden en de minder schone, 

oudere, bussen te laten rijden buiten de stad vanwege de luchtkwaliteit. Daarover vindt  

D66 niets terug in de Nota van Uitgangspunten.  

- Een fade-in van nieuwe bussen en een fade-out van oudere bussen om 

kapitaalvernietiging te voorkomen.  

- Een beloning van de concessiehouder voor innovatie op het gebied van het  

voorzieningenniveau en het aantrekken van reizigers. 

- De reiziger moet niet merken dat sprake is van twee concessies in de provincie 

Utrecht. 

- Een doelgestuurde- en geen middelengestuurde eis aan de concessiehouder. Een doel 

zou moeten zijn zoveel mogelijk reizigers in de bus.  

Spreker spreekt namens D66 zijn waardering uit voor de presentatie voorafgaande aan deze 

vergadering, waarmee een aantal vragen van D66 al is beantwoord. Er resteert een tweetal 

vragen. 

1. In het Mobiliteitsplan is vastgesteld, dat er een vraaggericht OV komt. Uit de Nota van 

Uitgangspunten maakt D66 op, dat de vervoerder aanbodgericht mag besluiten dat er 

extra opstappunten of een hogere frequentie komt. Geïnformeerd wordt of de reiziger 

daarvoor direct dan wel indirect moet betalen. D66 is er geen voorstander van dat eerst 

de overheid alles bepaalde en straks de markt.  

2. Uit de presentatie bleek dat 60 – 70% van de lijnen wordt vastgelegd in het 

Programma van Eisen. Geïnformeerd wordt hoe dit zich verhoudt tot het besluit met 

betrekking tot een vraaggericht OV. D66 kan zich in deze voorstellen dat de markt 

wordt uitgedaagd om met het meest optimale plan te komen.  

 

De heer IJssennagger spreekt namens de PVV zijn waardering uit voor de Nota van 

Uitgangspunten, dat een goede weerslag is van het besprokene.  

Namens de PVV plaatst spreker de volgende opmerkingen over de gestelde doelen. 

- Het wordt goed geacht de ondernemer veel vrijheden te geven. Het op detailniveau 

zaken regelen kost naar verwachting veel geld. De vrijheden stellen hoge eisen aan het 

Programma van Eisen. Er wordt gesproken over een bonus-malusregeling. 

Geïnformeerd wordt waaraan daarbij moet worden gedacht.   

- Een kanttekening wordt geplaatst bij het nut van de boeteregeling.  

- Met betrekking tot doel 2, een vraaggericht voorzieningenniveau, is de vraag hoe 

voorkomen wordt dat de vervoerder zich focust op de optimaal rendabele- en minder 

op de minimaal rendabele lijnen. Voorts is de vraag hoe gemeten wordt bij potentiële 

reizigers.  



 5 

- Een vergelijkbare vraag kan worden gesteld bij de hogere reizigerstevredenheid. De 

PVV kan zich voorstellen dat de tevredenheid van de bestaande reizigers wordt 

gemeten. Interessant is echter ook de tevredenheid te meten van diegenen die juist niet 

reizen met het OV. Geïnformeerd wordt of daar al onderzoeken naar zijn gedaan en zo 

niet, hoe dat wordt gemeten of dat in het Programma van Eisen wordt opgenomen dat 

de vervoerder dit moet meten. 

 

De heer E. de Vries merkt op dat het voorliggende stuk in lijn is met hetgeen is besproken bij 

de behandeling van de Mobiliteitsvisie. De PvdA kon zich daarin vinden en kan zich derhalve 

thans ook op hoofdlijnen vinden in de voorliggende Nota van Uitgangspunten, m.n. meer en 

vaker bussen op drukke lijnen in stedelijk gebied; mensen wat beter bedienen dan nu; het 

focussen op reizigerstevredenheid, een proactieve rol voor de vervoerder om met name op de 

stille lijnen reizigers aan te trekken.    

De PvdA sluit zich aan bij het betoog van D66 dat er wel iets wordt gezegd over 

duurzaamheid, maar een uitdaging op het gebied van milieuvriendelijke bussen enigszins 

wordt gemist.  

De heer Thonon licht toe te hebben gezegd dat D66 een afweging maakt tussen 

voorzieningenniveau en duurzaamheid van de bussen. Als de duurzaamheideisen zo hoog 

worden gesteld dat het voorzieningenniveau van de bussen geweld aan wordt gedaan, kiest 

D66 eerder voor de voorzieningen, i.c. meer bussen laten rijden, dan voor de duurzaamheid. 

D66 denkt dat met meer bussen meer auto’s van de weg worden gehaald, waardoor het ook 

duurzamer wordt. 

De heer E. de Vries merkt op dat dit duidelijk is. Het lijkt de PvdA een goed moment om bij 

vervanging van bussen te kijken naar de meest milieuvriendelijke. Daarmee pleit de PvdA er 

overigens niet voor om alle afgeschreven bussen direct te vervangen.   

Spreker plaatst namens de PvdA vervolgens de volgende vragen.  

- De PvdA acht het van belang dat de regiotaxi op niveau blijft. In het voorliggende stuk 

staat (blz. 5) dat het WMO-deel van de provincie wordt afgebouwd, omdat gemeenten 

dit overnemen. Voor de PvdA is dit een zorgpunt. Geïnformeerd wordt of dit met de 

gemeenten is afgestemd.  

- In het kader van de spits- en daltarieven (blz. 6) wordt aangegeven, dat het spitstarief 

duurder kan. De vraag is of het daltarief als gevolg daarvan dan lager kan worden.  

Over de vraag of het spitstarief duurder moet worden, zou de PvdA overigens nog wel 

een keer een debat willen voeren. ’s Ochtends reizen eveneens scholieren in de spits.  

De PvdA is er in principe geen voorstander van om scholieren meer voor de bus te 

laten betalen.   

- De NS schaft het papieren kaartje niet af voor mensen die sporadisch met de trein 

reizen. De PvdA kan zich voorstellen, dat die lijn ook doorgetrokken wordt voor de 

bus.  

 

De heer Fastl merkt op dat al veel is gezegd. GroenLinks kan zich op hoofdlijnen vinden in de 

Nota van Uitgangspunten. Bij de presentatie is al een aantal discussiepunten ter sprake 

gekomen. Zo is o.a. helder welke kernen/wijken in de toekomst naar verwachting geen of 

minder bussen krijgen. Dat is altijd het pijnpunt. Er is echter nu eenmaal een doelstelling 

vastgesteld dat de provincie in totaliteit meer reizigers wil bedienen, hetgeen in principe ook 

gaat gebeuren. Dat is winst. Wat GroenLinks betreft had er vanuit het Rijk veel meer geld 

mogen komen voor OV, zodat iedereen bediend had kunnen blijven worden, waarmee nog 

meer winst zou zijn behaald. Daar waar de bus verdwijnt, zal mogelijk gebruik worden 

gemaakt van een buurtbus of regiotaxi. Wellicht zijn er voordeliger alternatieven te vinden, 

die ook een beter aanbod opleveren. 
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GroenLinks heeft enigszins moeite met het gemak waarmee de ondergrens wordt neergelegd 

zonder dat de consequenties altijd duidelijk zijn. Ter illustratie wijst spreker erop, dat de 

ondergrens voor wat betreft het aantal reizigers op 6 ligt, behalve als…De vraag is wanneer 

de ‘behalve als…’ van toepassing is. Voorts is er sprake van een minimumeis ter zake van 

verschillende typen ontsluitende bussen. Sommige gemeenten hebben ’s avonds geen bus, 

maar overdag een bus per uur. Bij de vervoerder ligt de keuze om bijvoorbeeld in Amersfoort 

die zevende bus in te zetten en die ene bus ’s avonds in een wijk niet, terwijl die wijk 

misschien nog wel net binnen de bezettingseis valt. 

De vraag is of de provincie in dit soort gevallen nog sturingsmogelijkheden heeft. De Nota 

van Uitgangspunten biedt daarover geen duidelijkheid.  

 

De heer Meijer memoreert bij de behandeling van het Mobiliteitsplan al zorg te hebben 

uitgesproken over het feit dat het OV in een aantal opzichten wordt afgebroken. In een aantal 

gemeenten verdwijnt het OV geheel of uit wijken. Beleid is dat voor het handhaven van een 

buslijn de bezettingsgraad minimaal zes reizigers moet zijn. De vraag is wie precies 

verantwoordelijk is voor het in stand houden van die minimumeis. Al enkele maanden is de 

SP in gesprek met de gedeputeerde over wat kan worden ondernomen om mensen in de bus te 

krijgen. De gedeputeerde is van mening, dat dit moet worden overgelaten aan de 

busondernemingen. Spreker verneemt thans echter bij de presentatie voorafgaande aan deze 

vergadering dat gemeenten bij de nieuwe aanbesteding op tijd worden opgeroepen om in deze 

actie te ondernemen. De SP vraagt zich af waarom dat instrument tot dusver niet is ingezet.   

Naast alle punten die al zijn genoemd, hecht de spreker eraan de aandacht te vestigen op de 

tariefstructuur. Het is de bedoeling dat afstemming plaatsvindt met de OV-constructie van de 

BRU. De SP heeft hier moeite mee, omdat de tariefstructuur van de BRU wat hoger is dan die 

van de provincie en dit het – naast de reguliere verhogingen – voor grotere groepen mensen 

moeilijker zal maken om structureel gebruik te maken van het OV. 

In het kader van de duurzaamheid wordt veelal gedacht in termen van vervanging van alle 

bussen of, indien hiervoor niet wordt gekozen, voor meer buslijnen. De bussen worden geheel 

opgereden en worden vervolgens vervangen voor de allernieuwste, beste versie die 

vervolgens weer helemaal worden opgereden. In de visie van de SP is er een middenweg 

tussen duurzame vervanging en een doelmatig gebruik van de bussen, i.c. het niet voortijdig 

afstand doen van die bussen, waardoor de rittenprijs wellicht onnodig wordt belast.  

Op de dienstregeling en de BDU komt spreker nader terug bij de desbetreffende 

agendapunten.  

Samenvattend stelt spreker dat de reserves die de SP heeft geuit bij de behandeling van het 

Mobiliteitsplan op dit moment nog volop aanwezig zijn. 

 

De heer Van Wikselaar vestigt de aandacht op het aanbieden van alternatieven op het moment 

dat een buslijn onrendabel wordt, omdat onder de minimumeis van zes reizigers terecht is 

gekomen. Geïnformeerd wordt of in het kader van de aanbesteding een eis wordt opgenomen 

om in deze alternatieven aan te dragen zodat de bereikbaarheid blijft gewaarborgd. 

 

De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie zich in grote lijnen kan vinden in de Nota 

van Uitgangspunten, omdat vrijwel alles in het verlengde ligt van de Mobiliteitsvisie en het 

Mobiliteitsplan die beiden in juli zijn vastgesteld. De ChristenUnie begrijpt dat het OV meer 

vraaggestuurd moet worden ingericht en dat daarmee een stelsel wordt verkregen van 

buslijnen dat wordt aangevuld door regiotaxi voor een aantal kleine kernen. Dat betekent dat 

de kwaliteit van het toekomstig OV grotendeels afhankelijk wordt van het fijnmazige netwerk 

rond de kernen. Daar wordt naar maatwerk gezocht in de vorm van een stelsel van regiotaxi, 

buurtbussen, deelauto’s en goede fietsvoorzieningen rond haltes en stations. De ChristenUnie 
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heeft de indruk dat andere provincies intensiever bezig zijn met dat fijnmazige netwerk dan de 

provincie Utrecht. Gelderland werkt o.a. intensief aan een flexnet rond kleine kernen en elders 

zijn buurtschappen druk bezig met deelauto’s. Het past in de mode van de 

participatiesamenleving dat buurtschappen en kleine kernen worden uitgedaagd om het zelf 

op te lossen, maar in sommige provincies helpt de concessieverlener de kleinere kernen 

daarbij deels. Geïnformeerd wordt hoe de provincie Utrecht zich in deze opstelt. 

Met betrekking tot alle verschillende systemen van vraagafhankelijk vervoer, merkt spreker 

op een studiedag van de ROCOV te hebben bijgewoond. Thans worden allemaal 

verschillende systemen opgezet voor o.a. scholieren en gehandicaptenvervoer. Hierdoor rijdt 

een deel van dit materiaal in de spits en staat daarbuiten stil en andersom. Uit een studie is 

gebleken, dat een slimme koppeling tussen de diverse systemen goedkoper kan uitpakken. De 

vraag is of, in aanvulling op het regiotaxivervoer en het slim kijken naar al die andere 

systemen, een betere kwaliteit kan worden verkregen.  

In de oude concessie was er veel aandacht voor de groeiende nieuwbouwwijken, in de zin dat 

al met het OV-aanbod werd gekomen zodra de eerste huizen gereed waren. De vraag is of 

daar aandacht voor is in het nieuwe systeem. Het bouwtempo in een aantal wijken w.o.  

Vathorst, Veenendaal Oost en Tabaksteeg is verlaagd, maar het lijnenstelsel voor bv. de 

Tabaksteeg wordt inmiddels wel aangepast. De vraag is of niet het risico wordt gelopen, dat 

men bij andere nieuwe wijken te laat is met het aanpassen van die lijnen. Geïnformeerd wordt 

hoe de concessienemers worden uitgedaagd om dat op te pakken.  

Getracht wordt de concessie zo op te zetten dat reizigers zo min mogelijk merken van de 

concessiegrenzen. Naast de Stad Utrecht speelt die opgave ook met Gelderland en Noord-

Holland. Aan de provincies wordt gevraagd daarnaar te kijken. Geïnformeerd wordt of ook 

aan de reizigersorganisaties wordt gevraagd in deze kritisch mee te kijken.   

Het scholierenvervoer betreft weliswaar maar een klein percentage, maar er valt wel veel aan 

te verdienen. Geïnformeerd wordt of ervoor wordt gezorgd dat de lijnenstructuur en het 

tarievenstelsel voor scholierenvervoer nagenoeg onveranderd blijft.   

 

De heer Graaff spreekt namens het CDA zijn waardering uit voor het heldere stuk dat voorligt 

en de presentatie voorafgaande aan deze vergadering, die mede naar aanleiding van de motie 

van het CDA  is georganiseerd.  

Spreker plaatst namens het CDA vervolgens de volgende vragen. 

- Bij de presentatie is al even gesproken over de prikkel voor de concessienemer om 

zoveel mogelijk lijnen boven de zes reizigers in stand te houden. Aangegeven werd 

dat ambtelijk nog wordt uitgezocht hoe die prikkel precies in het contract kan worden 

opgenomen om te voorkomen dat een concessienemer er straks belang bij heeft om 

lijnen minder rendabel te maken om ze daarmee te kunnen opheffen. Het CDA acht 

van belang dat, voordat met de nieuwe concessie van start wordt gegaan, die 

duidelijkheid er is, om zeker te weten dat ook op de lange termijn de wat minder 

rendabele lijnen voor zover mogelijk overeind kunnen worden gehouden.  

- In het voorliggende stuk staat dat binnen de concessie budget beschikbaar is om 

buurtbussen te laten rijden. Geïnformeerd wordt welk deel van het totaalbudget ad € 

210 mln beschikbaar is voor die buurtbussen; wat de ambities zijn op dat vlak en wat 

haalbaar is met het geld dat daarvoor beschikbaar is. Het CDA vraagt zich overigens 

af of het logisch is om dit binnen de concessie te doen. Zij kan zich ook goed vormen 

van maatwerk voorstellen waarbij, samen met buurtverenigingen, tot een praktische 

oplossing wordt gekomen. Een concessienemer zou daarbij eerder in de weg kunnen 

zitten dan een toegevoegde waarde hebben.   

- Uit de presentatie blijkt dat een onderscheid is gemaakt tussen een  basispakket lijnen 

(60 – 70% van het budget) en een vorm van flexibiliteit, waarbij de concessienemer 
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geprikkeld wordt om zoveel mogelijk mensen te bedienen. Het CDA kreeg de indruk 

dat met die 60 – 70% feitelijk duidelijk is welke lijnen straks in de nieuwe concessie 

gehandhaafd blijven en met welke frequentie. Geïnformeerd wordt waarom deze 

essentiële informatie niet in de Nota van Uitgangspunten is opgenomen.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat al veel is gezegd, waarbij 50Plus zich kan aansluiten.  

Spreekster vestigt de aandacht op Stichtse Vecht die te maken heeft met twee aanbieders (de 

BRU en de provincie), waardoor sprake is van een afwijkende situatie.  

In de voorliggende Nota staat dat de nieuwe concessie per 11 december 2016 ingaat en 

daarmee de verantwoordelijkheid voor het OV in de Stichtse Vecht overgaat naar de BRU. De 

BRU stopt echter in principe met ingang van 1 januari 2015, waarmee  het OV in de Stichtse 

Vecht naar verwachting toch weer onder de provincie komt te vallen. 50Plus kan zich 

voorstellen, dat sprake zal zijn van een overgangsperiode. In de Nota van Uitgangspunten is 

hierover echter niets beschreven.  

Op grond van het vorenstaande, heeft zij in de presentatie met verbazing kennisgenomen van 

het voorstel om buslijn 122 te schrappen, die juist is ingesteld vanwege de opheffing van de 

buslijn Hilversum – Loosdrecht – Loenen, waarmee in Vreeland geen sprake meer was van 

OV. Indien buslijn 122 wordt geschrapt, kunnen mensen vanuit Vreeland niet meer bij een 

groter OV-punt komen. In de visie van 50Plus kan dat niet de bedoeling zijn.  

In de presentatie is aangegeven, dat gemeenten moeten worden gestimuleerd om met 

voorstellen te komen. In het geval van Stichtse Vecht is dat gebeurd, maar is er niets mee 

gedaan. Zo heeft 50Plus bijvoorbeeld al eerder voorgesteld om de lijnen op te rekken, zodat 

de forenzen die ’s morgens de bus nemen ook ’s avonds thuis kunnen komen; nu kunnen ze 

wel heen, maar niet terug. Het is derhalve logisch dat een aantal forenzen op grond daarvan 

voor de auto kiest, waarmee de achterblijver weer verstoken is van vervoer.   

50Plus staat op het standpunt dat een lijn niet kan worden geschrapt alvorens er, behalve de 

regiotaxi, een alternatief wordt geboden.  

In de Nota van Uitgangspunten staat dat de provincie eventueel wil bijdragen aan initiatieven 

vanuit kernen of wijken. Geïnformeerd wordt welke weg initiatiefnemers moeten bewandelen 

om aanspraak te kunnen maken op dit budget.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat de lastigheid is dat de provincie Utrecht twee 

concessiegebieden heeft. Normaal is de looptijd van concessies 10 jaar. Dat is een periode, 

waarbij met fade-in/fade-out zou kunnen worden gewerkt. Op de 7 jaar zit echter net een 

kantelpunt. Dat maakt de wijze waarop wordt opgeschreven hoe de provincie een en ander wil 

lastig. 

Met betrekking tot de opmerking over de duurzaamheid, is spreker in principe bereid de focus 

op het stedelijk gebied op te nemen. Het moet echter dusdanig worden geformuleerd, dat dit 

in het kader van de aanbesteding niet ten koste gaat van de bediening.  

Met betrekking tot de opmerking in relatie tot de Ubertaxi/app merkt spreker op, dat er zou 

kunnen worden gewezen op allerlei initiatieven die er in de markt zijn, w.o. het deelgebruik. 

Naar aanleiding van een ingediende motie door het CDA, is echter afgesproken dat er een 

basisvoorzieningenniveau moet worden gegarandeerd.  Dat is de reden dat wordt ingezet op 

de regiotaxi. 

Er is € 3 ton per jaar beschikbaar voor de buurtbussen. Daarvan kunnen ca 7 – 8 projecten 

worden gefinancierd. Indien wordt gekeken naar het aantal plekken waar OV verdwijnt, wordt 

er ruimschoots gecompenseerd.  

Spreker wijst erop dat het thans alleen gaat over de randvoorwaarden en niet over de ‘hoe-

vraag’.  
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Communicatie is uitvoering en behoort derhalve tot de verantwoordelijkheid van het College. 

In de Nota van Uitgangspunten wordt met name aangegeven wat de provincie met betrekking 

tot het vervoer wil. De opmerkingen over de communicatie worden wel meegenomen. Het is 

uiteraard van belang dat mensen weten wat de mogelijkheden zijn.  

Met betrekking tot het voorzieningenniveau in relatie tot de beloning, is de lastigheid dat 

sprake is van communicerende vaten. De provincie heeft geen systeem kunnen bedenken dat 

niet tegelijkertijd ten koste gaat van de lijnen waar juist intensivering wordt voorgestaan.  

Het landelijk afgesproken tarievenhuis biedt geen ruimte voor een hoger opstaptarief.   

Dat een deel van de lijnen toch wordt voorgeschreven, heeft met name te maken met het feit 

dat de provincie qua lijnvoering meer op hoofdlijnen tracht te sturen. Aangegeven wordt dat 

er binnen een bepaalde afstand bepaalde voorzieningen moeten zijn. De inschatting is dat 

voor een volledig vraaggestuurd systeem geen draagvlak is binnen deze Staten.  

De opmerking over de boetregeling acht spreker terecht. In de afgelopen periode is zichtbaar 

geworden dat het soms beter wordt geacht de boete te accepteren dan de nodige investering te 

doen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij 

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bewaken van de stiptheid, veiligheidsaspecten en de 

wijze waarop getracht wordt meer mensen in de bus te krijgen.  

De bonus-malus komt op de aspecten, die de provincie wil meten. Potentiële reizigers kunnen 

niet direct worden gemeten. Op een bijeenkomst met ProRail en NS heeft spreker 

kennisgenomen van een systematiek waarbij, op basis van de cijfers van mensen die met de 

trein reizen, een redelijk goede aanname kan worden gemaakt over hoe dat vervolgens landt 

bij mensen die potentieel van de bus gebruik zullen gaan maken. Hij geeft de ambtelijke 

organisatie mee om de desbetreffende presentatie ‘deep dive’ bij de NS op te vragen.  

Spreker zegt toe te zullen nagaan of de suggestie om voor de dikke lijnen een hogere 

dekkingsgraad te eisen en voor de dunne lijnen een wat lagere, waarmee op een gemiddelde 

van 50% wordt uitgekomen al dan niet is meegenomen. Hij komt hierop nader terug voor de 

behandeling in de Staten.  

Spreker begrijpt ten aanzien van de regiotaxi de uitgesproken zorg over de afbouw van het 

WMO-deel van de provincie. Hij heeft hierover al met de wethouders gesproken. De 

gemeenten zijn hier niet blij mee. Nu de provincie daarvoor geen afzonderlijke middelen meer 

krijgt, was oorspronkelijk de gedachte ermee te stoppen, omdat het geen provinciale kerntaak 

is. Het uitgangspunt is het WMO-deel uiteindelijk naar nul af te bouwen.  Op grond van de 

situatie waarin gemeenten thans zitten, is er echter nu gekozen voor een kleine afbouw en een 

en ander opnieuw te bezien in het kader van de nieuwe concessie. Die kleine afbouw zal 

worden ingezet ter financiering van de extra mogelijkheden voor regiotaxi’s op die plekken 

waar het OV minder wordt. Op die manier wordt het hele budget wel in het systeem 

gehouden. Gemeenten gaven aan hiermee wel te kunnen leven, zij het niet van harte. Zij zijn 

daar later in een brief echter weer op teruggekomen. Van belang is om te weten dat de 

provincie voorstaat een ander in goed overleg met de gemeenten op te lossen.  

Het is de bedoeling dat het daltarief via het spitstarief goedkoper wordt, zodat gekomen kan 

worden tot een veel efficiënter gebruik van het vervoer. Daarnaast wordt in het kader van 

Beter Benutten bekeken wat de mogelijkheden zijn met o.a. de schoolopeningstijden. Behalve 

financieel kan ook worden bekeken hoe het over de dag heen anders kan worden 

georganiseerd. In het kader van de OV-studentenkaart wordt hiernaar overigens ook op 

Rijksniveau gekeken.  

De heer E. de Vries pleit ervoor helder in de Nota van Uitgangspunten op te nemen dat de 

spits het goedkopere daltarief betaalt. Voorts memoreert spreker dat de PvdA er al 3,5 jaar 

voor pleit om het flexwerken te stimuleren. Het verheugt de PvdA dat het College dit thans 

oppakt ter zake van scholieren.  
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Gedeputeerde Van Lunteren meent dat in de afgelopen tijd met Beter Benutten niet anders is 

gedaan dan inzetten op het flexwerken. In zijn visie ligt het derhalve in de lijn dat dit in het 

kader van het OV wordt doorgezet.   

Het papieren kaartje blijft voor de uitzondering gehandhaafd.  

Het College staat op het standpunt dat de verantwoordelijkheid voor de PR primair bij de 

vervoerder moet worden neergelegd. Anders dan in het verleden wil de provincie dat 

gemeenten daar, naast de provincie, ook een stuk financiering tegenover stellen in de hoop dat 

dan meer het gewenste product wordt verkregen.  

De ruimte om straks echt te kunnen sturen is niet groot, met uitzondering van het feit dat de 

provincie de mogelijkheid biedt voor de buurtbus en regiotaxi. Het is wel zo geregeld dat, als 

er initiatieven voorbij komen, deze moeten worden geaccordeerd door de provincie.  

Met betrekking tot de afstemming met de BRU en de zorg over de kosten, merkt spreker op 

dat de kosten beperkt zijn. Er zou sprake kunnen zijn van een prijsverhoging, maar alles komt 

uiteindelijk ten goede van het OV. Dat is de insteek van de provincie. De provincie staat op 

het standpunt dat de reiziger gebaat is bij zoveel mogelijk duidelijkheid. Een en ander heeft 

derhalve meer te maken met eenduidigheid dan met kostendekking van het systeem. Feit is 

echter dat de BRU heeft ingezet langs de lijn van de kostendekking. De provincie staat voor 

dat abonnementen in beide concessiegebieden kunnen worden gebruikt. Dat raakt direct de 

naar vorengebrachte opmerking over de concessiegrenzen. Dat is een punt van aandacht.  

In het kader van de duurzaamheid onderschrijft het College met betrekking tot de aanschaf 

van nieuw materieel dat gezocht moet worden naar de gulden middenweg. Voorgestaan wordt 

het voorzieningenniveau op peil te houden. Gezien de kortere looptijd van de concessie, ziet 

de provincie weinig speelruimte, maar het streven is erop gericht er bij de vervoerder iets uit 

te halen. Spreker memoreert in deze zijn toezegging met name in te zetten op het stedelijk 

gebied, zodat het zoveel mogelijk effect heeft op de luchtkwaliteit.  

Met de aangeboden oplossingen in het kader van de dunne lijnen is in de visie van spreker 

indirect antwoord gegeven op de vraag met betrekking tot de waarborg. Als het uiteindelijk 

niet tot stand komt, is daar kennelijk geen vraag naar.  

In provincies verschillen de OV-systemen. Limburg en Gelderland hebben in vergelijking met 

Utrecht bijvoorbeeld veel meer te maken met een stevige vergrijzing en veel dun bevolkte 

regio’s. Op grond daarvan worden andere systemen opgezet. Aan het feit dat andere 

provincies verder lijken te zijn, kunnen derhalve andere uitgangspunten en demografie ten 

grondslag liggen. Spreker staat op het standpunt dat voor de provincie Utrecht sprake is van 

een goed uitgangspunt.   

Op dit moment zijn er in de provincie Utrecht geen grootschalige uitleglocaties meer waar 

nog OV moet worden geregeld. Om die reden staat het niet zo expliciet in de Nota van 

Uitgangspunten. In de Mobiliteitsvisie staat in algemene zin wel het uitgangspunt, dat 

ontsluiting direct goed geregeld moet zijn. Daar kan derhalve op worden teruggevallen. 

Desgevraagd door de heer De Heer geeft spreker aan te menen, dat in het kader van 

Veenendaal Oost juist al veel is geregeld. 

De heer De Heer memoreert, dat er ook het een en ander is mislukt in die 

levensloopbestendige wijk, omdat het nog niet lukt om het rendabel te krijgen. 

Gedeputeerde Van Lunteren bevestigt het vorenstaande. De oorzaak was dat de 

bezettingsgraad ver onder de minimum reizigerseis van zes lag. Spreker is bereid het punt wel 

een keer te adresseren. In de vorige concessie moest bijvoorbeeld Vathorst West nog worden 

aangelegd, op grond waarvan die punten explicieter zijn opgenomen.   

De heer Meijer geeft aan in eerste termijn niet te zijn ingegaan op het element van actie 

ondernemen als het misgaat, omdat op dit onderwerp nog bij twee andere agendapunten kan 

worden teruggekomen. Spreker memoreert de discussie over o.a. tariefacties. Het College 

heeft toen aangegeven, dat de verantwoordelijkheid in deze bij de vervoerder ligt. In de 
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presentatie voorafgaande aan deze vergadering werd echter aangegeven dat vanaf nu het 

beleid zal worden gevoerd om gemeenten in te schakelen als het aantal reizigers terugloopt 

met de bedoeling om tot een actieve aanpak te komen.  

Gedeputeerde Van Lunteren stelt vast dat hiermee derhalve naar het pleidooi van de SP is 

geluisterd. Spreker memoreert bij de behandeling van het Mobiliteitsplan al te hebben 

aangegeven, dat vervoersbedrijven zich sterk richten op de verkoop van abonnementen aan 

het huidige aanbod. Voorgestaan wordt specifieker te bekijken hoe de vraag beter kan worden 

bediend. Een gemeente staat daar veel dichterbij dan de provincie.  

De heer Meijer memoreert de motie van de SP destijds  in het kader van Veenendaal, dat het 

College heeft aangehouden. Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken met betrekking tot 

de aanpak. De SP is er voorstander dat gemeenten het oppakken en bewoners mobiliseren.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat binnen de concessie wel ruimte aanwezig moet zijn 

om dingen op een andere manier te doen. Nu wordt gekozen voor een manier, waarbij directer 

kan worden ingesprongen op het verleggen van lijnen. Daarbij zal de provincie bedrijven 

vragen om mee te gaan betalen. Dat is een hele andere constructie dan tot nu toe. Er zijn wel 

al plekken waar dat is gedaan bv. het DHV-lijntje. Dat soort initiatieven wil de provincie meer 

kunnen gaan opzetten.  

De heer Meijer merkt op, dat er meer alternatieven zijn dan alleen buslijnen verkopen aan 

bedrijven. Bij de presentatie begreep spreker, dat de provincie de gemeenten erbij gaat 

betrekken en daarmee de verantwoordelijkheid om iets met de bewoners te gaan doen voor 

een deel bij de gemeenten legt. Dat is waar het in feite om gaat. Spreker begrijpt dat de 

huidige concessie daartoe niet de ruimte biedt.  

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat, indien dat nu wordt gedaan, alleen een 

verantwoordelijkheid bij de gemeenten wordt neergelegd, terwijl het in de nieuwe concessie 

een gedeelde verantwoordelijkheid wordt; de vervoerder wordt mede verantwoordelijk 

gemaakt. Die suggestie, die tijdens de consultatie met name door de wethouder van 

Veenendaal is ingebracht, wordt thans als zodanig opgepakt.   

Met betrekking tot de vraag over een slimmer vervoer voor scholieren en gehandicapten, 

merkt spreker dat de voorstellen uit het onderzoek, waarnaar wordt gerefereerd, hier niet 

direct zullen worden gedragen. De enige manier waarop m.n. het gehandicaptenvervoer 

slimmer, efficiënter en daarmee goedkoper zou kunnen worden geregeld is door het 

afzonderlijke vervoer af te schaffen.  

De heer De Heer licht toe dat op de studiedag in deze met name naar voren werd gebracht dat 

het materieel veel beter zou kunnen worden ingezet door slimmer te combineren. 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat in Utrecht scholierenlijnen veelal niet worden 

gecombineerd met reguliere bussen; daar wordt een soort touringbusmaatschappij op ingezet. 

Indien efficiency op gehandicaptenvervoer wordt voorgestaan, heeft dit tot gevolg dat het 

losse doelgroepenvervoer op dat niveau niet meer wordt aangeboden. Dat zou een ingrijpend 

besluit zijn, omdat dit eveneens in zou houden dat bussen een andere instap moeten krijgen en 

er in de bus gereserveerde plekken moeten komen voor gehandicapten.    

Ten aanzien van de scholieren wordt getracht te werken met het tarievenhuis van ULV. Het 

bedrag is niet bekend. Het wordt in overleg met de scholen los aangeboden. Uitgangspunt is, 

dat het acceptabel blijft.  

De heer Graaff licht, desgevraagd door spreker, toe dat er een theoretische situatie is dat een 

vervoerder de route van een lijn bij bv. 7 – 8 reizigers dusdanig aanpast dat de buslijn minder 

aantrekkelijk wordt, waardoor de vervoerder onder de mogelijke verliezen die hij maakt op 

die buslijn kan uitkomen. Tijdens de presentatie werd van ambtelijke zijde bevestigd, dat het 

gevaar van een dergelijke prikkel aanwezig is en dat er op dit moment wordt gezocht naar een 

oplossing daarvoor.  
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Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat de vervoerder routes mag wijzigen om tot meer 

reizigers te komen. Hij kan zich voorstellen dat daarbij een artikel wordt opgenomen dat, als 

de wijziging uiteindelijk tot minder reizigers heeft geleid, het jaar daarop weer teruggegaan 

wordt naar de oorspronkelijke route. Daarmee zou de situatie die door het CDA wordt 

geschetst kunnen worden afgevangen. Spreker zegt toe een formulering van die strekking in 

de Nota van Uitgangspunten op te nemen.   

Op basis van de toezeggingen in deze vergadering zal aan de Staten een aangepast voorstel 

worden toegezonden.  

Het College acht het, gezien de marktsituatie, niet verstandig om aan de voorkant aan te geven 

welke buslijnen al dan niet in stand worden gehouden. Op die wijze wordt het een self 

fulfilling prophecy.  

De heer Graaff geeft aan dat de presentatie op dat punt vrij duidelijk was, nl. dat de provincie 

een basispakket van lijnen voorstaat en daar bovenop de markt wil prikkelen om voor de 

lijnen die ter discussie staan alsnog een aanbod te creëren. Spreker onderschrijft dat sprake 

wordt van self fulfilling prophecy als aangegeven wordt welke lijnen worden geschrapt. Dat is 

niet het geval als helder wordt gemaakt wat in ieder geval overeind blijft.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat in dat geval feitelijk het lijnennet van de huidige 

vervoerder wordt gekopieerd. Hij sluit niet uit dat dit een probleem oplevert in het kader van 

de aanbesteding, omdat dit de huidige vervoerder bevoordeelt.  Voorts verwacht hij in dat 

geval minder innovatie, omdat er minder zal worden gekeken hoe het efficiënter kan. 

Spreker is van mening dat hetgeen nu voorligt het maximale is dat kan worden aangeboden. 

Als het meer wordt, zal dit marktverstorend gaan werken.  

De heer Graaff memoreert dat in de presentatie juist werd benadrukt dat de provincie 

bepaalde lijnen de komende jaren wil handhaven en wellicht hier en daar iets wil veranderen 

om te voorkomen dat op allerlei plekken nieuwe bushaltes moeten worden gecreëerd. Op 

grond van het vorenstaande, heeft spreker de indruk dat het College er bewust voor kiest om 

een aantal lijnen te handhaven.    

Gedeputeerde Van Lunteren bevestigt het vorenstaande en merkt op dat dit ook als zodanig in 

de Nota van Uitgangspunten is opgenomen met de globale formulering dat een groot deel 

overeind blijft. In het kader van het bestek zal een en ander explicieter worden. Voorgestaan 

wordt de vervoerder de ruimte te bieden om aan te geven waarom iets om moverende redenen 

verstandiger is. 

In de presentatie is sprake van een aanname. Het is niet zeker dat het zo exact uitpakt. Op 

basis van de huidige bezettingen wordt er van uitgegaan, dat dit het wordt. In de aanbesteding 

moet dat blijken.   

De heer Graaff geeft aan dit afwijkt van hetgeen spreker bij de presentatie heeft begrepen. Hij 

heeft zijn visie ook van ambtelijke zijde bevestigd gekregen.   

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe te zullen nagaan hoe een en ander is verwoord en zal 

bekijken of dit duidelijker kan worden geformuleerd. Om bovengenoemde redenen is hij er 

echter geen voorstander van lijnen nader te specificeren.  

De heer Thonon merkt op dat deze discussie bij hem de vraag oproept of de informatie in de 

presentatie openbaar was.  

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat de informatie niet vertrouwelijk is verstrekt. Wel 

hecht spreker eraan op te merken dat nadrukkelijk is aangegeven dat dit is wat de provincie 

denkt dat de uitkomst zou kunnen zijn en niet dat dit de uitkomst is. Spreker memoreert dat 

besloten is te komen tot een vraaggestuurd systeem en dat de opbrengstverantwoordelijkheid 

bij de vervoerder moet liggen. Die uitgangspunten zijn strijdig met het aan de voorkant 

vastleggen van waar welke lijnen komen. De uitgangspunten zijn heilig.  

Desgevraagd door de heer Meijer, antwoordt spreker dat bij de BRU de 

opbrengstverantwoordelijkheid gedeeltelijk bij de vervoerder ligt en gedeeltelijk bij de BRU. 
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Spreker wordt in de komende tijd over dit onderwerp bijgepraat. Hij hecht er derhalve aan de 

discussie thans te beperken tot de concessie van de provincie.  

De heer Meijer merkt op die vraag te stellen vanwege de integratie. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het de komende zeven jaar twee losse systemen 

blijven, waarbij getracht wordt een en ander voor de reiziger zoveel mogelijk op elkaar af te 

stemmen. Hoe dat echter vervolgens in opbrengstverantwoordelijkheid precies is geregeld, is 

een politiek uitgangspunt. Daarover is al met elkaar een afspraak gemaakt.  

Zolang de Eerste Kamer geen besluit heeft genomen over de BRU en het nog geen 1 januari 

2015 is, heeft de provincie te maken met de realiteit die er is. Ook als de Eerste Kamer anders 

mocht besluiten, zijn de Besturen van de provincie en de BRU van mening dat ervoor moet 

worden gezorgd dat de reiziger geen hinder ondervindt van twee verschillende systemen.  

Indien opnieuw een discussie wordt gewenst over de opbrengstverantwoordelijkheid, stelt 

spreker voor ter zake in de statenvergadering een amendement in te dienen op het dan 

voorliggende voorstel.  

De heer Meijer geeft aan slechts te hebben gevraagd in een memo nader te verduidelijken hoe 

het zit met de opbrengstverantwoordelijkheid. Hij kan zich niet voorstellen dat hij, om die 

vraag beantwoord te krijgen, een motie moet indienen. 

Gedeputeerde Van Lunteren bevestigt dat hij dat niet bedoelt. Hij doelde op de discussie waar 

de opbrengstverantwoordelijkheid zou moeten worden neergelegd. Spreker memoreert al 

eerder te hebben toegezegd dat hij de Staten, zodra hij meer informatie heeft over de situatie 

bij de BRU en hoe dat bij de provincie gaat landen, daarover in algemene zin zal informeren 

via een memo. Spreker kan zich zelfs voorstellen dat in dat kader via een 

woordvoerdersoverleg wat uitgebreider de tijd wordt genomen om de Staten ambtelijk bij te 

laten praten over wat daar precies allemaal speelt. Daarbij kunnen de elementen, die thans 

naar voren worden gebracht, worden meegenomen. 

De heer Meijer deelt mede zich hierin te kunnen vinden.  

Gedeputeerde Van Lunteren vervolgt dat het te ver voert om op basis van een Nota van 

Uitgangspunten te spreken over specifieke lijnen. Uit een nadere toelichting van mevrouw 

Hoek begrijpt spreker dat 50Plus in het kader van de Nota van Uitgangspunten vraagt het 

aantal mensen, dat gebruik moet maken van het OV, bij te stellen. Dat tornt echter aan de 

uitgangspunten. Eerder heeft hij gewezen op de mogelijkheid van een buurtbus en de 

regiotaxi. De door 50Plus genoemde lijn valt er uit, omdat deze straks in de BRU-concessie 

meeloopt, die soortgelijke uitgangspunten heeft. De BRU-concessie is zelfs al verleend, 

waarmee het een vaststaand gegeven is.  

Mevrouw Hoek betreurt dat zelfs de gemeente hierover niet is geïnformeerd.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat de gemeente hiervan wel degelijk op de hoogte is.  

 

De heer Thonon informeert, naar aanleiding van de beantwoording, of hard in de Nota van 

Uitgangspunten kan worden opgenomen dat de daluren ook absoluut gezien goedkoper 

worden ten opzichte van de huidige prijzen. 

Voorts wordt geïnformeerd wanneer de bijeenkomst over alternatieve vormen van OV 

plaatsvindt. 

Tot slot heeft D66 uit de beantwoording begrepen dat, als er alternatieve vormen van OV 

opkomen vanuit de gemeenschap zelf en dit ingrijpt op de concessie en de buurtbussen, de 

vervoerder hiervan geen voorstander is. D66 kan zich echter voorstellen, dat de 

concessienemer de buurtbus dan weer op een andere plek kan inzetten.  

 

De voorzitter deelt mede dat de bijeenkomst over alternatieve vormen van OV gekoppeld 

wordt aan de vergadering van de Ad hoc commissie Pakketstudies op 6 oktober a.s. Nadere 

informatie volgt. 
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De heer Fastl vestigt de aandacht op hoe schoon de bussen gaan zijn in de toekomst. Gezien 

de looptijd van deze concessie, begrijpt GroenLinks de gemaakte afwegingen. Indien dit 

echter wordt gelezen, lijkt de ambitie relatief laag. Wellicht is het mogelijk alvast een 

doorkijk naar de toekomst te geven, in de zin dat het, vanaf het moment dat de concessies 

worden gekoppeld,  emissieloos wordt en zo mogelijk zelfs klimaat neutraal. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat deze Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld 

voor zeven jaar. In het Mobiliteitsplan zijn de uitgangspunten tot 2028 vastgesteld. Daarin is 

de hogere ambitie, waarop GroenLinks doelt, opgenomen.  

Het verzoek met betrekking tot de daluren gaat een stap te ver. Dat heeft te maken met het feit 

dat tarieven zich ontwikkelen. Spreker heeft aangegeven dat het streven is de 

meeropbrengsten uit het spitstarief in principe ten goede te laten komen aan het daltarief. 

Spreker kan niet aangeven dat het allemaal lager wordt ten opzichte van de huidige prijzen. 

Indien dat als uitgangspunt zou worden opgenomen, is dit zelfs een risico in het kader van de 

indexering.  

Spreker heeft de opmerking van het CDA met betrekking tot initiatieven vanuit de 

gemeenschap anders begrepen, nl. in de zin dat de concessienemer daarmee aan de gang moet 

kunnen gaan. Zoals D66 de opmerking vertaalt, voorziet spreker wel problemen. Als met de 

concessienemer afspraken zijn gemaakt dat zij bepaalde middelen inzet en zij daarmee geld 

kan verdienen, kan spreker zich voorstellen dat de vervoerder geen voorstander is van 

initiatieven vanuit de gemeenschap die in haar initiatief snijdt. Spreker kan zich wel 

voorstellen dat nagedacht wordt hoe ermee wordt omgegaan als buurtbewoners met een 

initiatief komen dat de provincie en de vervoerder verder niets kost. Wellicht dat op 

bestekniveau een uitgangspunt kan worden gecreëerd om de buurtbus stop te zetten en het 

initiatief van de gemeenschap te laten prevaleren.  

De heer Graaff deelt mede dat het vorenstaande de strekking van de vraag van het CDA was. 

Voor het CDA is belangrijk dat, als bewoners met een initiatief komen, zij niet gehinderd 

worden door allerlei concessievoorwaarden. Als die flexibiliteit mogelijk is, zou dit het CDA 

verheugen. 

De heer Thonon deelt mede dat D66 zich aansluit bij het betoog van het CDA.    

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe te zullen bekijken hoe dat in het kader van het bestek 

kan worden georganiseerd. Het uitgangspunt is te zorgen voor de mogelijkheid van 

buurtbussen en het bieden van ruimte voor initiatieven.  

 

De voorzitter resumeert dat er een aantal toezeggingen is gedaan en het statenvoorstel op een 

aantal punten zal worden aangepast. Spreker rondt de bespreking over dit onderwerp af met 

de conclusie dat over dit onderwerp een debat zal worden gevoerd in de statenvergadering.   

 

10. Detailhandel Nederland Publicaties Winkelgebied van de toekomst, afhaalpunten en 

locatiebeleid 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie. 

 

De heer De Heer merkt op dat voor wat betreft de ChristenUnie niet behoeft te worden 

gesproken over de afhaalpunten, omdat de gemeenten daarin het voortouw moeten nemen. De 

ChristenUnie wil met name de aandacht vestigen op de winkelleegstand. Ieder memo van het 

College over de detailhandel en de winkelleegstand bevat een nieuw actiepunt. Vrijwel alle 

besprekingen in MME resulteerden in een nieuw stapje van het College. Op grond daarvan 

wil de ChristenUnie de uitgebreide ingekomen stukken van Detailhandel Nederland 

aangrijpen voor een extra gedachtewisseling over het overaanbod van winkeloppervlak. 

GS hebben drie stappen gezet: 
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1. bij de eerstvolgende herziening van de ruimtelijke Structuurvisie krijgt de detailhandel 

de nodige aandacht;  

2. er komt een kwantitatief onderzoek, vergelijkbaar met het Stec-rapport, over de 

detailhandel;  

3. het kwantitatief onderzoek gaat gepaard met een serie bijeenkomsten met stakeholders 

en experts.  

De ChristenUnie juicht deze drie stappen toe, maar piekert nog over de vervolgstap van de 

sturende regisseursrol. Detailhandel Nederland vindt dat die regierol beter bij de provincie 

kan liggen in plaats van bij gemeenten. Daarnaast is Detailhandel Nederland van mening dat 

de provincie  regionale afstemming van winkelplanning moet afdwingen, zowel binnen- als 

buitenstedelijk. Voorts zou de provincie regionaal overleg tussen gemeenten en marktpartijen 

op gang moeten brengen. 

De ChristenUnie heeft begrepen dat een aantal andere provincies die regisseursrol heeft 

opgepakt, w.o. Groningen, Noord-Brabant en Limburg. De ChristenUnie vraagt zich af hoe de 

provincie Utrecht deze regisseursrol op kan pakken. Hedenmiddag heeft spreker een 

presentatie bijgewoond over stedelijke vernieuwing, waarin een ambtenaar uit Houten 

regelmatig de winkelleegstand als groot probleem noemde. Desgevraagd door spreker, is de 

inschatting van deze ambtenaar dat gemeenten onvoldoende grip hebben op de eigenaars van 

vastgoed. Zij kan zich voorstellen dat gemeenten en provincie een Taskforce instellen met een 

boegbeeld (iemand met gezag in de vastgoedwereld), die dat los kan trekken. De 

ChristenUnie informeert of er een extra stap te zetten is in die gesprekken met de stakeholders 

en experts, waarin de suggestie van de Taskforce naar voren wordt gebracht. 

 

De heer Fastl vestigt de aandacht op een ingezonden brief in het AD/UN van vandaag van de 

voorzitter van de wijkraad Leidsche Rijn, die de provincie oproept ter zake van Leidsche Rijn 

wat te doen aan de leegstand van winkelcentra.  

 

Mevrouw Nap deelt mede dat het CDA er voorstander van is als de provincie in deze een 

bovenregionale regierol op zich neemt, omdat gemeenten niet de rol oppakken die zij op 

zouden moeten pakken. Het CDA pleit ervoor dat daarbij niet alleen wordt gekeken hoe er op 

ruimtelijk gebied voor kan worden gezorgd dat er minder winkelcentra komen, dan wel dat er 

niets wordt bijgebouwd, maar vooral ook hoe de bestaande leegstaande winkelruimten beter 

kunnen worden benut. Hierbij zou bv. kunnen worden gedacht aan zogenaamde fablabs. 

 

De heer Meijer merkt op dat hier een concreet probleem ligt. Gemeenten komen hier niet uit; 

zij hebben hiervoor veelal niet de middelen. Spreker memoreert de bijeenkomst met Cor 

Molenaar enkele jaren geleden over het ‘nieuwe winkelen’ (winkels die met elkaar in een 

gemeente on line activiteiten combineren met een lokale vestiging). De resultaten hiervan 

worden steeds beter. De SP geeft in aanvulling op het betoog van de ChristenUnie als 

suggestie mee ook daarnaar te kijken als ondersteuningsmechanisme.  

 

De heer Tuijnman onderschrijft dat het onderwerp leeft. De VVD stelt echter voor vooralsnog 

het resultaat van het aangekondigde onderzoek af te wachten.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat de wijze van aanpak rondom de kantorenleegstand 

mogelijk was, omdat van tevoren een grondige analyse was gemaakt. Daaraan wordt thans 

hard gewerkt. Het streven is erop gericht dat de Staten daarover nog deze zittingsperiode en 

anders zo snel mogelijk daarna een structuurvisie kunnen vaststellen. Voorts wordt volop 

ingezet op bedrijventerreinen.  
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Ook het onderwerp winkelleegstand heeft de aandacht. Het College heeft inmiddels met een 

aantal partijen rond de tafel gezeten om te inventariseren wat er leeft, zodat meer gevoel bij 

het onderwerp wordt verkregen. Het uitgangspunt is te bekijken wat nu passend is bij de rol 

die de provincie heeft. Evenals bij de kantorenleegstand zal een grondige analyse worden 

gemaakt. Wel hecht spreker eraan hierbij op te merken dat de winkellocaties veel kleiner zijn 

dan kantoorlocaties, waardoor de materie complexer is. Alvorens eventueel een Taskforce in 

te stellen zal duidelijk moeten zijn wat precies het probleem is en waardoor dat probleem 

wordt veroorzaakt. Spreker pleit ervoor het College de ruimte te geven de toezegging in deze 

na te komen en de discussie vervolgens te zijner tijd op basis van een onderbouwd stuk te 

voeren. De opdracht is uitgezet; er wordt aan gewerkt.  

Leidsche Rijn betreft een ingewikkeld probleem. Spreker is daarover in gesprek, maar hij 

weet niet of de provincie in deze veel ruimte heeft, vanwege het feit dat er allerlei contracten 

onder liggen.  

Desgevraagd door de heer Meijer, antwoordt spreker dat de ideeën op het gebied van ‘het 

nieuwe winkelen’ aardig zijn. Hem bereiken echter ook geluiden dat  met ‘het nieuwe 

winkelen’ alles via internet en drop-off-punten net buiten het centrum loopt, hetgeen ten koste 

gaat van het ‘fysiek’ winkelen en daarmee de winkelleegstand in het centrum niet minder 

wordt.  

Spreker memoreert nogmaals dat wel degelijk aandacht wordt besteed aan de problematiek 

rondom de winkelleegstand, maar hij beschikt nog niet over iets dat rijp is voor behandeling 

in de commissie.  

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.     

 

11. Statenbrief Ring Utrecht (A27/A12) 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de SP. 

 

De heer Meijer memoreert dat de SP moeite heeft met de manier waarop het College is 

omgegaan met deze materie. De SP betreurt dat het College de CPB-gegevens niet heeft 

gebruikt om tot een heroverweging te komen. Het College geeft aan dat de alternatieven zijn 

onderzocht, mede door de commissie Schoof, en het op grond daarvan logisch wordt geacht 

dat de Minister consequent blijft; dit, terwijl toch vanuit verschillende richtingen is 

aangegeven dat een aantal aspecten van de 2 x 6 onvoldoende aan bod is geweest. Nu er zo 

nadrukkelijk iets uit onverdachte bron komt, vraagt de SP zich af waarom deze gelegenheid 

niet wordt aangegrepen ten behoeve van de politieke eenheid en het draagvlak onder het 

project. In de visie van de SP zou dat een enorme doorbraak zijn geweest in de politieke 

gedachtevorming over de A27 bij Amelisweerd. De SP acht dit een gemiste kans.    

 

De heer De Heer merkt op dat alle partijen in deze de gebruikelijke standpunten innemen ten 

aanzien van hetgeen in Den Haag wordt geproduceerd. De ChristenUnie betreurt dat het 

College in dit proces niets doet met het meest milieuvriendelijke alternatief, dat stevig in het 

Coalitieakkoord terechtgekomen is.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren is van mening dat het College in lijn met eerder ingenomen 

standpunten heeft gereageerd. Er is bekeken hoe datgene dat wordt voorgestaan zo optimaal 

mogelijk kan worden bereikt. Elementen uit de minimale asfaltvariant zijn meegenomen. 

Daardoor is de inpassing op sommige punten ook flink aangepast. Dit heeft geleid tot het 

uiteindelijke voorkeursalternatief, waarmee thans verder wordt gegaan. 

Wellicht had het vorenstaande duidelijker gecommuniceerd moeten worden.  



 17 

Het CPB heeft een kanttekening geplaatst bij de directe noodzaak en op grond daarvan de 

suggestie gedaan voorlopig een pas op de plaats te maken en te bekijken hoe een en ander 

zich feitelijk ontwikkelt. Het College staat op het standpunt dat altijd zal moeten worden 

gewerkt met aannames en heeft derhalve besloten op basis van eerdere besluitvorming verder 

te gaan.  

 

De heer Meijer is van mening dat het er uiteindelijk om gaat dat op een ecologisch 

verantwoorde manier doorstroming kan plaatsvinden. In de visie van de SP heeft het element 

van het groeimodel een hoge mate van arbitrair denken in zich. Er waren alternatieven 

mogelijk in de 2 x 6 sfeer, die het draagvlak hadden vergroot, maar ook politieke en 

economische winst zouden hebben betekend op het gebied van natuurwaarden. De SP betreurt 

de keuze van het College. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.   

 

12. Memo GS gedeputeerde Van Lunteren aanvullende informatie oplossingrichting 

verbetering verkeersveiligheid N411 Utrecht-Bunnik 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van D66. 

 

De heer Thonon spreekt namens D66 zijn waardering uit voor de verhelderende notitie, m.n. 

voor wat betreft de onderbouwing van de aanpassing van de kruising bij restaurant Vroeg. 

De argumentatie om het fietspad aan de noordzijde te leggen vindt D66 echter nog steeds erg 

mager. D66 kan zich alternatieven voorstellen, zoals verkeerslichten met drukknop bij de 

Mereveldseweg en knipperende waarschuwingsborden bij het kersenverkooppunt. 

Geïnformeerd wordt naar de status van dit geheel, hoe nu verder wordt gegaan en wat de 

bedoeling is van het gesprek op 6 oktober a.s.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het fietspad met name aan de noordkant is gesitueerd 

op advies van het Q-team. Op verzoek van de portefeuillehouder Natuur en Cultuurhistorie is 

een second opinion gevraagd en is er een alternatief uitgewerkt. De argumenten zijn derhalve 

niet verkeerskundig- maar landschappelijk van aard. Uit verkeerskundig oogpunt is er geen 

aanleiding om het fietspan aan de noordkant te leggen.  

Het verheugt spreker dat een ieder het er wel over eens is dat daar maatregelen moeten 

worden getroffen, omdat dit een weg is waar menigmaal ernstige ongelukken gebeuren. De 

provincie heeft de verplichting om die situatie thans op te lossen. De besluitvorming had een 

jaar eerder kunnen plaatsvinden als het punt van Natuur en Cultuurhistorie niet was 

meegenomen. Als daarop nu wordt teruggekomen, moet alles weer opnieuw worden 

uitgewerkt. Spreker geeft mee het vorenstaande in de overwegingen te betrekken en op korte 

termijn aan te geven, bv. in een woordvoerdersoverleg, of al dan niet op de ingeslagen weg 

verder kan worden gegaan.   

Het is spreker niet bekend of alleen hij het gesprek op 6 oktober a.s. voert of dat hierbij 

eveneens de Staten zijn betrokken. Spreker zegt toe hierop nader te zullen terugkomen.  

 

De heer Meijer heeft begrepen dat op 6 oktober a.s. overleg plaatsvindt met enkele 

initiatiefnemers, die de toezegging hebben gekregen dat er ruimte is voor alternatieven. De SP 

hecht eraan het resultaat van dat overleg af te wachten en op basis daarvan te reageren. 

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP er voorstander van is dat zo snel mogelijk 

wordt toegewerkt naar een oplossing en de uitvoering daarvan. Indien er binnen het kader van 
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tijdsafweging en haalbaarheid alternatieven zijn, die het draagvlak vergroten, kan de SPG zich 

daarin vinden.   

 

De heer Thonon deelt mede, dat D66 zich aansluit bij het betoog van de SP. De voorkeur van 

D66 gaat uit naar bespreking in de commissie in plaats van in een woordvoerdersoverleg, 

omdat de commissie meer een besluitvormend orgaan is. Het voordeel van het 

woordvoerdersoverleg is echter, dat het ad hoc is. D66 laat het aan de griffie over om de 

commissie daarin te adviseren. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat een ambtenaar op 6 oktober a.s. overleg voert met 

een paar mensen die verzocht hebben om een gesprek over hun initiatief. In zijn visie 

besluiten GS om van de lijnen af te wijken, waarna de Staten dat al dan niet sanctioneren. 

Hoe spreker met goede ideeën omgaat, is z.i. bekend. In deze is echter het punt dat een goed 

idee door mensen op een ander vakgebied binnen het provinciehuis wellicht niet als het beste 

idee zou kunnen worden gezien. Het betreft voor spreker geen politiek punt; het probleem 

moet worden opgelost.  

Het is niet de bedoeling het onderwerp buiten deze commissie te houden. De commissie heeft 

echter een meer politieke status. Een woordvoerdersoverleg biedt spreker de mogelijkheid in 

een wat informeler verband van gedachten te wisselen over de beste oplossing van het 

probleem. Hij kan zich voorstellen dat het resultaat van het woordvoerdersoverleg vervolgens 

wordt afgeconcludeerd in deze commissie.  

 

De voorzitter stelt vast dat de commissie zich in dit voorstel kan vinden. Er zal een 

woordvoerdersoverleg worden georganiseerd,waarvan het resultaat  in de volgende 

commissievergadering zal worden teruggekoppeld.       

 

13. Statenbrief besluit inzake overcommittering EFRO-middelen ten behoeve van de 

Economic Board Utrecht 

De voorzitter memoreert dat dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van de SP.  

 

De heer Meijer merkt op dat de SP moeite heeft met het ‘rondpompen’ van geld. De SP kan 

zich niet aan de indruk onttrekken dat er een project is bedacht om aan extra subsidiegeld te 

komen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

 

De heer Smakman zet uiteen dat het D66 enerzijds een aantrekkelijke gedachte lijkt om voor 

de uitvoering van het project Stepping Stones wat extra middelen te krijgen; vooral als dat dan 

ook nog budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. Anderzijds is D66 van mening dat de 

provincie kritisch moet zijn op haar uitgaven, ook op die van de uitvoeringsorganisatie. 

Voor de uitvoeringsorganisatie is € 1,4 mln beschikbaar. Uit de voorliggende brief blijkt niet 

duidelijk hoeveel budget er nu extra beschikbaar komt voor de uitvoeringsorganisatie.  

Voorts is de vraag hoe het totaal aan middelen, dat voor de uitvoeringsorganisatie beschikbaar 

is, zich verhoudt tot het budget dat voor de totale uitvoering van het programma noodzakelijk 

is. Gesteld zou kunnen worden dat een besteding van 10% van het totale budget aan de 

uitvoeringsorganisatie genoeg zou moeten zijn. Het verhaal van nut en noodzaaks in de zin 

dat er ook echt extra middelen beschikbaar komen voor die uitvoeringsorganisaties is D66 

niet geheel duidelijk.   

Eind 2015 wordt pas feitelijk besloten over het wel of niet beschikbaar komen van het budget. 

Indien dat niet het geval is, wordt er kennelijk een reservering ingezet. De vraag is of het de 

provincie dan alsnog geld gaat kosten en tot de conclusie moet worden gekomen dat er sprake 
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is geweest van een zware uitvoeringsorganisatie ten laste van de provincie. Het vorenstaande 

komt niet duidelijk tot uiting in de brief.  

 

De heer Ubaghs informeert hoe hoog de kans wordt ingeschat dat de reservering in het  

cofinancieringfonds daadwerkelijk moet worden aangesproken.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht in antwoord op de laatste vraag toe dat dit wordt afgedekt 

met het bedrag dat voor de uitvoeringsorganisatie is gereserveerd (€ 3 ton). Als het zo 

doorgaat, kunnen die middelen beschikbaar worden gehouden voor concrete projecten. Voor 

de provincie is het derhalve juist een voordeel om het op deze manier te doen. Het resterende 

bedrag komt uit het oude cofinancieringfonds van de gemeente Utrecht.  

Er is geen sprake van een ‘verzonnen’ project. Vastgesteld is dat er behoefte is aan middelen 

om de uitvoeringsorganisatie overeind te houden. Vanuit de provincie is dit met de € 3 ton 

geregeld. Geconstateerd is dat een aantal andere partijen dit nog niet heeft geregeld. Met de 

middelen die thans in EFRO beschikbaar zijn, kan de periode worden overbrugd.  

Overigens is de EBU meer dan een uitvoeringsorganisatie. Zij zorgt o.a. voor het bij elkaar 

brengen van partijen (bv. via de get connected bijeenkomsten, de nul op de 

meterbijeenkomsten) om uiteindelijk tot opschaling van initiatieven te kunnen komen. 

Voorts worden ook onderzoeken gedaan, waarmee meer zicht wordt verkregen over hoe de 

economie nu exact in elkaar zit en waar de meest kansrijke projecten zitten.  

Indien niet van de overprogrammering gebruik kan worden gemaakt, dan is de provincie het 

daarvoor gereserveerde bedrag alsnog kwijt.  

Desgevraagd door de heer Meijer, licht spreker toe dat een aantal gemeenten nog bezig is om 

de financiering van de supportorganisatie rond te krijgen. In de overbruggingsperiode wordt 

het op deze manier opgelost. Kennisinstellingen, bv. de universiteit en het RIVM, leveren op 

dit moment menskracht. Spreker is echter van mening dat ook de kennisinstellingen een 

verantwoordelijkheid hebben om in financiële zin bij te dragen aan de supportorganisatie.   

Op voorstel van spreker zal de schriftelijk ingediende vraag van D66 en het antwoord van GS 

daarop door de griffie worden verspreid.   

 

Terzijde hecht de heer Essousi eraan op te merken, dat de Staten het aantrekken van EFRO-

middelen zouden moeten toejuichen. Spreker memoreert dat de PvdA destijds bij het opzetten 

van de EBU een motie heeft ingediend over het meegeven van de regionale werkgelegenheid 

als maatschappelijke uitdaging. Daarin zat ook een overweging van aansluiting zoeken bij 

EFRO-beleid, omdat daarin eveneens die regionale werkgelegenheid als doelstelling besloten 

zit. Voorwaarde bij het aantrekken van EU-subsidies is veelal dat het gepaard moet gaan met 

cofinanciering. De opbrengst is echter wel altijd dat sprake is van een groter totaal. Feitelijk 

kunnen de Staten daar niet tegen zijn.  

 

De heer Smakman memoreert het nut en de noodzaak. Een uitvoeringsorganisatie, die goed is 

toegerust voor de taken die zij moet uitvoeren, wordt toegejuicht; een uitvoeringsorganisatie, 

die te groot is of meer doet dan noodzakelijk wordt geacht, kost echter alleen maar geld. In 

dat verband is het allemaal een kwestie van goede verhoudingen.  

Het is D66 nog steeds niet duidelijk hoeveel extra budget de uitvoeringsorganisatie nu 

feitelijk gaat krijgen en of dat al dan niet in verhouding staat tot het totaal te besteden budget. 

Spreker kan zich iets voorstellen bij het antwoord dat er extra taken komen die moeten 

worden uitgevoerd en bijeenkomsten die moeten worden georganiseerd. Anderzijds wordt 

aangegeven dat de kans groot is dat een aantal gemeenten niet mee gaat doen. D66 had het op 

prijs gesteld, indien die informatie ook in de brief was gezet. Daarmee zou begrijpelijker zijn 

geweest waarom het uit de reserve cofinanciering moet worden betaald.   
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Gedeputeerde Van Lunteren deelt de opmerking dat een en ander ter verduidelijking wat 

specifieker had kunnen worden opgeschreven.  

Het punt van de gemeenten heeft spreker vaker met de commissie gedeeld. Hun medewerking 

is van belang voor de continuïteit. Met de EBU heeft Utrecht zichzelf wel zowel in Den Haag 

als in Europa op de kaart gezet.  

 

De heer Meijer constateert dat feitelijk gemeenschapsgeld wordt ingezet voor wat private 

partijen niet leveren. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren ziet de Universiteit en RIVM niet als private partij, omdat zij ook 

financieringsstromen hebben vanuit het Rijk. Hij constateert, dat op dit moment iedereen op 

elkaar wacht op de eerste stap. Spreker heeft de indruk dat een aantal gemeenten de stap nu 

gaat zetten, waardoor de rest naar verwachting zal volgen.  

Getracht wordt private partijen specifiek in de projecten binnen te halen, omdat de markt het 

daar laat liggen. Daar kan de provincie als overheid haar toegevoegde waarde leveren.  

 

De voorzitter rond de bespreking over dit onderwerp af.  

 

14. Statenbrief diensregeling openbaar vervoer per 14 december 2014 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de SP. 

 

Het is de heer Meijer duidelijk dat, indien de dienstregeling wordt gezet in het perspectief van 

de aanbesteding, lijn 2 wordt verminderd van 6 naar 4, omdat dit dan precies past binnen 

datgene dat binnen de concessie wordt gewenst. 

Voorts staat in de voorliggende brief een aantal kleine aanpassingen in de dienstregeling 

waarbij de SP een kanttekening plaatst. De vraag is wat uiteindelijk het netto effect is op het 

totaalresultaat.  

In het kader van de nieuwe concessie is het beleid om gemeenten preventief te betrekken om 

afbraak te voorkomen. De SP kan zich voorstellen dat die ruimte er nu ook zou moeten 

kunnen zijn, zonder dat het al teveel geld kost.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren is bereid te bekijken wat binnen de ruimte mogelijk is. Spreker 

doet in deze echter geen toezegging.  

 

De heer Meijer deelt mede dat dit hem verheugt.   

 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  

 

15. Statenbrief ontwerp bestedingsplan BDU 2015 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de SP.  

 

De heer Meijer merkt op dat in het kader van de Rijksbezuiniging op de BDU is besloten om 

bij de opname van nieuwe projecten op de aanwezige ruimte in te spelen door te reserveren op 

het nieuwe Mobiliteitsplan. Geïnformeerd wordt waarvoor precies wordt gereserveerd.  

Aangegeven wordt, dat de  in het verleden opgebouwde reserves OV op dit moment 

voldoende zijn om de stijging van de exploitatiekosten tot de afloop van de concessie te 

garanderen. De vraag is of het in toekomstige verhoudingen nog mogelijk is om dit soort 

reserves op te bouwen. 
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Gedeputeerde Van Lunteren verwijst naar het Mobiliteitsplan. In de financiële paragraaf is 

vastgelegd hoe de middelen over alle modaliteiten zijn verdeeld. Die verdeling is tot stand 

gekomen op basis van alle middelen die beschikbaar zijn, w.o. de BDU.  

 

De heer Meijer merkt op dat o.a. indexeringsverschijnselen in beperkte mate te begroten zijn.  

Daarom is een vorm van reserveringssystematiek in zijn visie van belang. De SP zal de 

financiële paragraaf van het Mobiliteitsplan hierop nalezen. Indien dit nog vragen oproept, zal 

de SP hierop nader terugkomen.   

 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.   

 

16. Statenbrieven en ingekomen brieven die ter informatie worden aangeboden 

 

16.1 Statenbrief stand van zaken P&R Breukelen 

 

16.2 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur naar een transparant en adaptief 

risicobeleid 

 

16.3 Statenbrief aanpassingen N409, wegvak A27 Rondweg Houten 

 

16.4 Statenbrief einde instelling adviescommissie Recreatie en Toerisme en pilot 

beleidsloods 

De heer Emons deelt mede dat de VVD hierover vragen heeft gesteld en afhankelijk van de 

beantwoording eventueel hecht aan agendering van dit onderwerp.  

 

De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de volgende 

vergadering, tenzij de VVD via de griffie laat weten dat dit niet nodig is.   

 

16.5 Statenbrief startnotitie MIRT-onderzoek Sporendriehoek Utrecht-Hilversum-

Harderwijk 

 

16.6 Statenbrief toekenning cofinanciering Growing Games 

 

16.7 Statenbrief intentieverklaring Nationaal Hockey Centrum 

 

16.8 Statenbrief overeenkomst FUHB met de Gemeente Wijk bij Duurstede betreffende 

project Van Kerkhof 

 

16.9 Statenbrief verslag buitenlandse dienstreis ENCORE conferentie München mei 

2014 

 

16.10 Statenbrief zienswijze op notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER 

Structuurvisie Schaliegas 

 

16.11 Memo GS gedeputeerde Pennarts Programma Duurzaam Door 

 

16.12 Statenbrief informeren van het Kabinet en de Tweede Kamer over de Kadernota 

Ondergrond en de motie “moratorium schaliegas” 

 

16.13 Statenbrief aansluiting N413-Apollo Noord 
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16.14 Statenbrief ontwerpbegrotingen 2015 recreatieschappen 

 

16.15 VNG-IPO standpunt Beleidspakket Schone Lucht voor Europa 

 

16.16 Memo GS gedeputeerde De Vries Operationele start RUD 

 

16.17 Ingekomen brief mevrouw M.H. Robben vervuiling door luchtballonnen 

 

16.18 Memo GS gedeputeerde Van Lunteren toezegging info over e-mobility 

 

16.19 Statenbrief vaststelling overzicht gedoogsituaties handhaving eerste half jaar 2014 

 

16.20 Statenbrief Handreiking Kwaliteitswinst Verblijfsrecreatie en Natuur 

 

16.21 Ingekomen brief de heer D. van ‘t Hof evenementenparkeerterrein Tour de 

France 2015 Breukelen 

 

17. Sluiting 

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

ieders komst en inbreng.  

 

 


