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Veiligheid regionale waterkeringen: de waarden die genoemd 
staan bij begroting voor 2015 en 2016 en realisatie voor 2015 
komen niet overeen met wat er staat in de programmabegroting 
2017. De waarde in de begroting voor 2016 moet 68% zijn; 76% 
is voor 2017. Kortom, alles lijkt één jaar verschoven (ambitie 
voor 2016 hoort bij 2017). Waar staan de juiste waarden, in de 
begroting 2017 of in deze jaarrekening? 
 

 
 
De juiste waarden staan in de jaarrekening 2016. Na de 
zomer wordt de jaarlijkse voortgangsrapportage regionale 
waterkeringen naar de staten toegestuurd ter informatie. 
Daarin zal de stand van zaken nader worden toegelicht. 

Saskia van 
Gool 

P. Kroon 
 

1. In paragraaf 1.3 staan “mooie” voorbeelden: kan bij elk van 
de voorbeelden kort geduid worden wat daar voor het 
genoemde punt het mooie in is? 
 

 

De mooie voorbeelden  zijn gegroepeerd naar de drie pijlers, Utrecht verbindt, 
Utrecht transformeert en Utrecht realiseert. In het begin van de paragraaf wordt 
toegelicht waar je bij die begrippen aan moet denken. In combinatie met de 
teksten op de programma’s vind men de duiding van de voorbeelden.  
 

Programma 1 
- Invoering Omgevingswet: Als mooi voorbeeld geldt dat wij samen met 
Utrechtse gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten de 
provinciebrede Utrechtse Omgevingswetdag hebben georganiseerd in 
november 2016. Op die dag hebben volksvertegenwoordigers, bestuurders en 
ambtenaren gezamenlijk verkend hoe we als regionale overheden in Utrecht de 
invoering van de Omgevingswet samen tot een succes kunnen maken. 
Daarmee is het startsein voor een nauwe samenwerking gegeven. 

- Aanpak leegstand: Zie antwoord Programma 4. 

- Integraal GebiedsontwikkelingsProgramma (IGP): Dit programma draagt bij 
aan realisatie van beleid door bijvoorbeeld samenwerking bij de herbestemming 
van Marinierskazerne Doorn, de start van een gebiedsfonds bij herontwikkeling 
van verouderde kantorenlocatie Rijnhuizen (Nieuwegein), ruimtelijke inpassing 
van de provinciale weg N411 Utrecht-Bunnik, en de afrondende inrichting van 
Park Vliegbasis Soesterberg. 

- Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL): Het IFL heeft een 
ontwerpend onderzoek voor een Klimaatbestendiger Merwedekanaalzone 
geïnitieerd en afgerond; dit wordt door zowel gemeente als waterschap in de 
verdere planontwikkeling meegenomen. Verder is een agrariër uit het 
Veenweidelandschap door het IFL ondersteund met een bescheiden beurs 
(Nuffield Scholarship) en zèlf op zoek gegaan naar een toekomstbestendiger 
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bedrijfsvoering in bodemdaling gevoelig gebied (en daar de betrokken 
overheden in meegenomen). En een afstudeeronderzoek naar de kansen voor 
knooppunt Bunnik is opgesteld en nu richting uitvoering.  

- Binnenstedelijke ontwikkeling: Binnen dit programma werken we alleen vanuit 
de opgaven: in gesprek met onze partners bepalen we met welk 
instrumentarium (maatwerk) deze opgave het best gerealiseerd kan worden. 
Met het FINC (Financieel Innovatieve Constructies) werken we aan vernieuwing 
van instrumentarium om nog beter maatwerk op de opgave te kunnen leveren. 
 
Programma 2 
De kwaliteit van het landelijk gebied uit zich met name in een krachtig en vitaal 
landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, bodem, 
water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in 
de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond 
bedrijf kunnen runnen. Daar werkt de provincie aan. De Agenda Vitaal 
Platteland (AVP) is daarbij een belangrijk middel. AVP is gericht op de 
uitvoering van eenmalige fysieke maatregelen in het landelijk gebied. Met AVP 
zijn wij in 2007 gestart. We werken nu binnen de derde AVP-periode. Hierin zijn 
als nieuwe thema’s vrijkomend agrarisch vastgoed, energie en kleinen kernen 
opgenomen. Bij de uitvoering van AVP zoeken we heel nadrukkelijk verbinding 
met de partners in de gebieden waar de realisatie van het beleid voor het 
landelijk gebied fysiek zijn plek krijgt. Het AVP-programma wordt dan ook voor 
een belangrijk deel uitgevoerd door de gebiedscommissies in Utrecht-West en 
Utrecht-Oost. Wij brengen daar ons meerjarenprogramma in en zij maken met 
dat als basis een gebiedsprogramma waarin onze doelen, samen met de 
doelen van de gebiedspartners een plek hebben. 

Programma 3 
Utrecht transformeert: nieuwe rol in veranderende maatschappij 
Ontwikkelingen vragen om een andere rol met nieuwe accenten omdat de 
omgeving en gedrag van mensen onomkeerbaar verandert; bijvoorbeeld een 
aanjaagrol voor provincie bij duurzame ontwikkelingen waarbij transformatie en 
systeemverandering nodig is. 
 
- Koude-warmte opslag  
Voor Koude Warmte Opslag zijn de mogelijkheden voor toepassing groter 
geworden, met tegelijkertijd goede bescherming voor het grondwater. Bij 
Warmte-/koudeopslag kiezen we naast onze rol als vergunningverlener en 
handhaver vanuit de Waterwet, ook voor een stimulerende rol met oog op de 
energietransitie. 

- Geothermie  
In 2016 hebben wij onze kennis en ons netwerk ingezet om de ontwikkeling van 
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geothermie verder te helpen. 

Programma 4 
- Energietransitie: de energieagenda en de activiteiten die daaruit voortvloeien 
- Aanpak kantoren leegstand: nergens in NL wordt leegstand zo voortvarend 
aangepakt door combinatie sturend en faciliterend spoor. 
- Aanpak leegstand detailhandel: leegstand is in PU nog relatief laag. Door nu 
aanpak te ontwikkelen zijn we er op tijd bij.   
- Vernieuwende werkwijze EBU: geen eigen PU agenda maar een triple helix 
agenda als kader voor de besteding van de middelen voor economisch belei 

Programma 5 
- Samenwerking Regionaal VerkeersManagement 
Mooi is dat wij als provincie samen met gemeenten en Rijkswaterstaat werken 
aan maatregelen op de bestaande wegen die ervoor zorgen dat de 
doorstroming (en daarmee de leefbaarheid) en de verkeersveiligheid verbetert. 
Zo verschijnen op steeds meer plekken langs de weg panelen met informatie 
over de actuele verkeerssituatie en/of alternatieve routes in geval van file en 
zijn verkeerslichten beter afgesteld. Met het programma worden deze en 
andere verkeersmanagementmaatregelen gerealiseerd. 

- Bovenwettelijke maatregelenpakket A27 – A12 Ring Utrecht 
In 2016 hebben wij ons bij de rijksprojecten gericht op de kwaliteit van de 
leefomgeving en een zorgvuldige inpassing. Mooi is dat voor de Ring Utrecht in 
december het pakket van 15 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen 
voor geluid en fiets aan de Minister is aangeboden en overgenomen als 
onderdeel van het project A27-A12 Ring Utrecht. Dit pakket hebben wij 
opgesteld samen met gemeenten. 
 
- Trajectaanpak 
Mooi is dat we ervaring hebben opgedaan met het zoveel mogelijk trajectgewijs 
oppakken van werkzaamheden aan provinciale wegen, door middel van de 
trajectaanpak. In 2016 zijn nog geen trajectstudies opgeleverd. Gaandeweg het 
proces werd duidelijk dat twee in plaats van de eerder geplande één jaar nodig 
is per Trajectstudie. Eén jaar is te kort om met de diverse betrokken partijen af 
te stemmen en overeenstemming te bereiken over wenselijke maatregelen. 
Momenteel lopen er zeven Trajectstudies, in 2017 worden die via een GS-
voorstel afgerond. De trajectaanpak op de N212 fase I is in 2016 vrijwel 
afgerond. 

 - Toekomstbestendig tramsysteem Nieuwegein - IJsselstein tbv verbinding met 
Utrecht Science Park 
Mooi is dat in 2016 het projectbesluit is genomen over de Vervoerkundige 
koppeling. Dit besluit omvat meerdere onderdelen om het tramsysteem in 
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Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein toekomstvast te maken.  Zo kunnen 
reizigers vanaf 2020 zonder overstap gebruik maken van de sneltram tussen 
Utrecht Science Park/De Uithof, Utrecht Centraal Station, Nieuwegein en 
IJsselstein. Er komt één doorgaande verbinding over het hele traject. Om het 
koppelen van de tramlijnen mogelijk te maken, is het nodig om met dezelfde 
type trams op het hele traject te rijden. Wij hebben daarom begin 2017 22 
nieuwe trams besteld. Om het regionale tramsysteem te moderniseren, is het 
nodig dat de trambaan in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vernieuwd.  

- Verdieping N237 bij Soesterberg 
Mooi is dat de verdiepte ligging van de N237 is gerealiseerd in 2016. De 

provinciale weg door Soesterberg vormde een barrière in het dorp. De weg ligt 
nu zes meter dieper, met een dek eroverheen. Dit dek vormt een mooie en 
veilige verbinding tussen de twee delen van Soesterberg. Zo is er vanuit het 
dorp ook een directe verbinding met de nieuwe natuur van het Park Vliegbasis 
Soesterberg en het Nationaal Militair Museum. 

Programma 6 
Het mooie van de cultuur- en erfgoednota in deze context staat in 1.4: Aan de 
totstandkoming van de cultuurnota ging een uitvoerige consultatie van het veld 
vooraf. Meer dan 150 vertegenwoordigers van culturele instellingen en 
gemeenten dachten open en constructief met ons mee.  

Programma 7 
Er staan geen ‘mooie’ voorbeelden in die betrekking hebben op programma 7. 
 

 2. Bij paragraaf 1.4 in de belangrijke resultaten staan veel 
papieren resultaten, outputs, en daar waar een echt 
maatschappelijk resultaat staat (ha natuur bijv.) staat er niet 
wat de betekenis voor de echte doelen is. Kan voor elk van 
de programma’s een aanvullende poging gedaan worden 
om aan te geven wat de echte maatschappelijke effecten 
zijn, ook al zijn die samen met anderen bereikt? We 
begrijpen dat daarin meestal niet de exclusieve bijdrage van 
de provincie kan worden onderscheiden, maar dat is eigen 
aan in netwerkverband resultaten proberen te halen.  
 

 

Voor een verdere uitwerking van de belangrijkste resultaten voor elk 
programma verwijzen we naar diverse teksten op de programma’s zelf. De 
maatschappelijke effecten zijn in de indicatoren terug te vinden.  
 
Programma 1 

Herijking PRS/PRV: 
PRS en PRV zijn, in de geest van de komende Omgevingswet, al meer 
gestoeld op de ‘ja-mits’ benadering en bevatten meer experimenteerruimte. 
Beleidskader en verordening bieden ook meer houvast voor m.n. gemeenten 
door actueler grenzen van de stedelijke ontwikkelruimte en bijvoorbeeld 
natuurnetwerk. Grotere ruimte voor maatwerk (ook in kernrandzones) én 
actuele helderheid over de uitgangssituatie dragen bij aan sneller realisatie van 
(markt)initiatieven.  

Binnenstedelijke Ontwikkeling: 
In 2016 zijn 25 woningbouwprojecten, 6 wasstraat-adviezen, en FUHB-
projecten in gang gezet. Met alle ‘kantoorgemeenten’ bestaat samenwerking op 
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(gebieds)transformatie, met Rijnhuizen als innovatief voorbeeld. De 
maatschappelijke effecten die daarmee bereikt zijn: woningen gebouwd, 
leegstand in kantoren verminderd, hinderlijke bedrijven verplaatst zodat de 
milieuhinder is opgeheven waardoor woningbouw mogelijk is. 
Gebiedstransformatie op gang gebracht waardoor niet alleen leegstand 
opgeheven is en woningen gebouwd zijn, maar ook binnenstedelijke kwaliteit is 
toegevoegd (aangename openbare ruimte). Met de wasstraat-adviezen zijn 
woningen energiezuiniger gemaakt. 

Programma 2 

Natuurbeleid 
De provincie heeft met de invoering van de Wet natuurbescherming de regie 
over het natuurbeleid gekregen. De provincie wil daarmee een extra impuls aan 
de natuur geven. In de Natuurvisie en het Beleidskader Wet 
Natuurbescherming staat hoe we dit gaan doen. Uitgangspunt van het beleid is 
het behouden, versterken en duurzaam benutten en beleven van de Utrechtse 
natuur en biodiversiteit. Het maatschappelijk effect van deze visie is uiteraard 
niet direct merkbaar, dat volgt pas in de uitvoering van het beleid in de 
komende jaren. We zetten in op: 

 realiseren van een robuust netwerk van natuur ter behoud en 
versterking van onze natuurwaarden en onze biodiversiteit (o.a. 
aanleg NNN, zie verderop) 

 bestendigen en verbeteren van de kwaliteit van ons netwerk van 
natuur ter behoud en versterking van onze natuurwaarden en onze 
biodiversiteit 

 het vergroten van de belevingswaarde van en de maatschappelijke 
betrokkenheid bij onze natuur om zo ook het draagvlak voor ons 
natuurbeleid en de positieve effecten die natuurbeleving biedt te 
vergroten 

 verduurzaming van de financiering van het natuurbeleid en we streven 
zoveel mogelijk naar duurzame benutting van de natuur 

 bewaken van de balans tussen instandhoudingsdoelen en het 
toestaan van ingrepen. Ook zorgen we voor een goed evenwicht in 
onze soortenpopulaties en bewaren de balans tussen verschillende 
typen natuur 

Zie ook de Natuurvisie van 12 december 2016 waar bovenstaande pijlers nader 
worden uitgewerkt. 

Realiseren van nieuwe natuur 

In 2011 heeft de provincie Utrecht samen met haar maatschappelijke partners 
het Akkoord van Utrecht gesloten. In dit akkoord is opgenomen het realiseren 
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van 1.506 ha nieuwe EHS en het inrichten van 2.700 ha natuur. Deze ha-
opgave draagt bij aan de realisatie van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN, 
voorheen EHS). Vanuit de provincie streven we naar natuur die vitaal is; 
hiervoor willen we een robuust netwerk van voldoende schaal en veerkracht, 
met aaneengesloten gebieden die van hoge kwaliteit zijn en tegen een stootje 
kunnen. Het NNN vormt de basis hiervan. In 2016 is er 523 ha aan dit netwerk 
toegevoegd, o.a. in de volgende projectgebieden: Wilnisse Bovenlanden (249 
ha), Ruimte voor de Lek (183 ha), Modderbeek (19 ha) en EVZ Bijleveld (5 ha). 
Door inrichting van deze gebieden is de natuurkwaliteit versterkt en zijn de 
migratiemogelijkheden voor de doelsoorten verbeterd. 

Snel internet 
In de provincie Utrecht zijn er 14.000 adressen die niet over snel internet 
beschikking (onderzoek provincie Utrecht 2016). Een deel hiervan is vanwege 
compacte ligging aantrekkelijk voor een businesscase voor marktpartijen. Hierin 
schuilt echter het gevaar dat deze de krenten uit de pap halen en de overige 
adressen niet worden aangesloten. Om het voor de markt aantrekkelijk te 
maken àlle adressen van snel internet te voorzien is regionale samenwerking 
nodig. Om dit te bereiken hebben wij er voor gezorgd dat de Utrechtse 
gemeenten een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van snel internet 
hebben ondertekend. De beide AVP-gebiedscommissies zijn gestart met de 
volgende stap: het zorgen voor bekendheid met en enthousiasme voor snel 
internet in clusters van gemeenten. Het uiteindelijke streven is om op alle 
adressen in de provincie Utrecht aanbod van snel internet door een marktpartij 
beschikbaar te hebben. De eerste interessepeiling is overigens inmiddels 
gestart in een aantal gemeenten in het oosten van de provincie. 

Leegstand agrarisch vastgoed 

Om (toekomstige) verrommeling van het landschap tegen te gaan willen we 
blijvende leegstand van vrijgekomen agrarische opstallen voorkomen. In 2016 
hebben we onderzoek laten verrichten naar de (verwachte) omvang van het 
probleem. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn we samen met de 
gebiedscommissies een aanpak en strategie aan het bepalen om verrommeling 
te voorkomen. Het maatschappelijk effect wordt dus pas op de meer langere 
termijn zichtbaar. 

Programma 3 
Het realiseren van verbeteringen van bodem, water en milieu vindt vooral 
plaats via programma’s wonen, mobiliteit en natuur en vraagt goede 
samenwerking met uitvoerende partners. In 2016 hebben we veel bereikt in de 
intensivering en in nieuwe manieren van samenwerken.  

We acteren volop op het terrein van gezonde leefomgeving of Healthy Urban 
Living (HUL). We participeren in het Living Lab stationsgebied Utrecht, in de 
City Deal op het Utrecht Science Park en in de kennisalliantie HUL. Met de 
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verschillende partijen ontplooien we initiatieven waarmee we de regionale 
propositie HUL versterken. Gezamenlijk verkennen we de opgaven en kansen 
van dit thema. Hierdoor heeft de vaststelling van het provinciale programma 
Gezonde Leefomgeving vertraging opgelopen. Dit betekent niet dat we 
afwachten. Het programma wordt in 2017 vastgesteld.   
De regio Utrecht vervult een voortrekkersrol bij het realiseren van een gezonde 
leefomgeving. De gemeente Utrecht profileert zich als gezonde stad, er is een 
veelheid aan kennisinstellingen die zich richt op de gezonde leefomgeving en 
de gezondheidssector is een economisch sterke sector in de regio. We hebben 
geïnvesteerd in een stevig netwerk waarop verder gebouwd kan worden aan 
een gezonde leefomgeving. 

We zien in stedelijke gebieden een toenemende vraag naar Warmte-Koude 
Opslag. Met de gemeente Utrecht hebben we de Utrechtse 
Bodemenergieagenda vastgesteld en zijn activiteiten gestart die bijdragen aan 
de doelstelling van de Energietransitie.  
In 2016 hebben wij onze kennis en ons netwerk ingezet om de ontwikkeling van 
geothermie verder te helpen.  
Voor Warmte-/koudeopslag zijn de mogelijkheden voor toepassing groter 
geworden en sturen we op beter functionerende systemen, met tegelijkertijd 
goede bescherming voor het grondwater. 

In juli 2016 zijn GS de samenwerkingsovereenkomst met Vitens aangegaan. 
We bereiden maatregelen voor om de toenemende drinkwatervraag op te 
vangen, om de bestaande waterwinningen robuuster te maken en om 
waterwinning sterker te positioneren in relatie tot zijn omgeving.  
Om maatschappelijk opgaven aan te kunnen pakken die onvoldoende of nog 
niet belegd zijn in bestaande structuren, hebben de provincie, de Utrechtse 
waterschappen en RWS een samenwerkingsagenda opgesteld. In 2016 is 
verkend op welke onderwerpen samenwerking tot meerwaarde leidt. Voor 
Ruimtelijke Adaptatie, Nieuwe stoffen in water en voor de Omgevingswet/visie 
is besloten in het kader van deze samenwerking gezamenlijk aan projecten te 
werken. 
Deze projecten zijn erop gericht bij te dragen aan verbetering van de situatie; 
meer realisatie van ruimtelijke adaptatie in de praktijk, minder ongewenste 
nieuwe stoffen in het grondwater, beter voorbereid zijn op de gevolgen van de 
omgevingswet door via living labs ervaring op te doen.  

Programma 4 
Waar mogelijk zijn in programma 4 concrete resultaten (gerealiseerde 
arbeidsplaatsen, m2 getransformeerde kantoren, ha herstructurering 
bedrijventerreinen, uitgelokte investeringen) al benoemd. Deze resultaten 
dragen bij aan het versterken van het vestigingsklimaat en groei van de 
werkgelegenheid. 
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Programma 5 
-Nieuwe OV concessie 
De nieuwe OV concessie draagt bij aan de OV doelstellingen zoals 
geformuleerd in het mobiliteitsplan 
 
-Vaststellen nota Infrastructurele kapitaalgoederen 
Dit betreft een lange-termijn visie met bijbehorende begroting en een voorlopige 
financiering voor het beheer en onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Het 
vormt de basis voor meer planmatig onderhoud en een 
meerjarenonderhoudsplan. 

-Regionaal Pakket van 15 mln aan bovenwettelijke maatregelen als onderdeel 
van het project A27-A12 Ring Utrecht vastgesteld. 
Op 15 locaties in Utrecht, De Bilt en Houten komen extra, langere of hogere 
geluidschermen dan de wettelijk verplichte geluidsschermen. Hiermee wordt de 
geluidbelasting op bijna alle woningen in het projectgebied teruggebracht tot 
maximaal 55 decibel (voor woningen in woonwijken) of maximaal 60 decibel 
(voor woningen die niet in een woonwijk liggen (solitaire woningen).  
In totaal profiteren ongeveer 3.000 woningen van de bovenwettelijke 
geluidschermen met een reductie van 1 tot 6dB ten opzichte van het ‘wettelijke’ 
pakket. 
 
 Voor enkele solitaire woningen worden woning specifieke maatregelen 
onderzocht. Bijvoorbeeld gevelisolatie of geluidwerende erfafscheiding. De 
eigenaren van de betreffende woningen zullen hier op een later moment apart 
voor worden benaderd door Rijkwaterstaat en de betreffende gemeente om de 
mogelijkheden te bekijken. 

Niet het gehele beschikbare budget wordt besteed aan de realisatie van 
geluidsreducerende maatregelen. Het budget dat overblijft, ongeveer € 1,7 
miljoen, wordt ter beschikking gesteld voor een nieuwe fietsverbinding tussen 
Rijnsweerd en De Uithof. Deze fietsverbinding zal door het nieuwe knooppunt 
Rijnsweerd lopen en verder ontworpen worden door gemeente Utrecht, in 
afstemming met Rijkswaterstaat. 

-Besluit rendabel en toekomstbestendig tramsysteem 
In december 2014 heeft het Algemeen Bestuur ven Bestuur Regio Utrecht een 
principebesluit genomen over een vervoerkundige koppeling. Deze afspraak is 
opgenomen in het coalitieakkoord. 

Dit besluit omvat meerdere onderdelen om het tramsysteem in Utrecht, 
Nieuwegein en IJsselstein toekomstvast te maken. 
Zo kunnen reizigers vanaf 2020 zonder overstap gebruik maken van de 
sneltram tussen Utrecht Science Park/De Uithof, Utrecht Centraal Station, 
Nieuwegein en IJsselstein. Er komt één doorgaande verbinding over het hele 
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traject. Om het koppelen van de tramlijnen mogelijk te maken, is het nodig om 
met hetzelfde type trams op het hele traject te rijden. Wij hebben daarom begin 
2017 22 nieuwe trams besteld. Om het regionale tramsysteem te 
moderniseren, is het nodig dat de trambaan in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein 
wordt vernieuwd. 

-Realisatieplan Fiets vastgesteld 
Vertrekpunten voor het Realisatieplan Fiets zijn twee ambities uit 
het Coalitieakkoord 2015-2019: 

- In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten 
veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets. 

- Wij zetten in op een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-
werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011.In het Realisatieplan staat hoe we 
het beleid wat betreft fiets uitvoeren. 
 
-Afspraken gemaakt met alle gemeenten in het kader van de Realisatie Impuls 
In de Realisatie Impuls zijn met alle gemeenten afspraken gemaakt over 
projecten wat betreft verkeer en vervoer, met als doel realisatie vlot te trekken 
dan wel te versnellen. Deze afspraken dragen daarmee bij aan de doelen uit 
het mobiliteitsplan 

-Realisatie van de verdiepte ligging van de N237 
De realisatie van de verdiepte ligging draagt bij aan de kwaliteit van de 
leefomgeving in Soesterberg 

-Vaststelling Actieplan Sociale Veiligheid OV 
Eind 2016 is ingezet op versterking van sociale veiligheid in het OV. 
Verwachting is de effecten hiervan in 2017 terug te zien, in o.a. het rapportcijfer 
in de klantenbarometer 

Programma 6 
De beoogde maatschappelijke effecten van genoemde voorbeelden uit 
programma 6 zijn kort gezegd: De cultuurhistorisch waardevolle landschappen 
en archeologische structuren dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit, worden goed 
beheerd en zijn herkenbaar en beleefbaar voor. De Utrechtse 
(rijks)monumenten staan er zo goed bij dat ze hun deel van het verhaal van 
Utrecht kunnen blijven vertellen. De provincie Utrecht heeft vitale en 
innovatieve cultuur- en erfgoedorganisaties, met een groot maatschappelijk 
draagvlak. Het publiek is bekend met de Utrechtse erfgoedcollecties en –
locaties en maakt daar graag en veel gebruik van. 
 
Programma 7 komt daarin voor met: 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/544/coalitieakkoord_def.pdf
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“We zijn onderdeel van de netwerksamenleving waarin het vertrouwen in 
klassieke instituten, organisaties, politiek en bestuur niet meer vanzelfsprekend 
is. Met het programma Bestuur en Middelen willen we aantonen dat we een 
partner zijn in de netwerken en geven we ruimte aan initiatieven van inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Verbinden en samenwerken is 
hierbij de rode draad. 
 
Prioriteiten voor 2016: 
- modern middenbestuur, waarbij  we samen met onze partners en 
stakeholders werkten aan de verdere ontwikkeling van de kracht van de regio. 
Veel aandacht ging uit naar het positioneren van de Utrechtse regio in Den 
Haag. 
- versterking regionale uitvoeringskracht: de provincie, de regio U10 en de 
Economic Board Utrecht hebben de handen ineen geslagen om invulling te 
geven aan de uitdagingen die het rapport ‘Maak Verschil -  krachtig inspelen op 
regionaal-economische opgaven’ (min. BZK) schetst.   
- Lopende het jaar diende de interprovinciale herindeling Vijfheerenlanden zich 
als vierde speerpunt aan.  
 
Eind 2015 is ook het vraagstuk het realiseren van noodopvangplekken voor de 
grote stroom van vluchtelingen die Nederland binnenkwam als opgave 
opgenomen. Naast onze wettelijke taak (IBT/taakstelling huisvesting 
vergunninghouders) vervullen we een faciliterende/verbindende rol op het 
gebied van huisvesting. Deze rol laat onverlet dat de daadwerkelijke uitvoering 
van taken veelal bij andere partijen ligt. 
 
Het jaar 2016 was een druk jaar voor de provincie Utrecht op het gebied van 
Europa. De Europastrategie van de provincie Utrecht 2016-2019, ‘In verbinding 
in Europa!’ is vastgesteld, evenals de Randstedelijke Europastrategie met de 
kaders voor de samenwerking van de vier Randstadprovincies in Brussel” 
 

 3. Op pagina 39 gaat het over internet en het risico dat de 
‘krenten uit de pap worden gehaald’. Komt dit erop neer dat 
mensen in dichtbevolkte gebieden eigenlijk meer betalen 
zodat mensen op afgelegen plekken ook meegenomen 
worden? Waarom zou de overheid hieraan bij moeten 
dragen? 
 

 

De aanpak die wij voorstaan leidt niet tot een situatie dat de 
bewoners van dichtbevolkte gebieden meer betalen zodat de 
bewoners in de afgelegen gebieden ook over snel internet 
kunnen beschikken. Het volgende als toelichting hierop. 
 
In het landelijk gebied zijn delen met een voldoende dichtheid 
van woningen en bedrijven voor een haalbare businesscase. 
In de delen met een heel lage dichtheid is een haalbare 
businesscase niet mogelijk, althans niet als deze als 
afzonderlijke casus worden beschouwd. De provincie wil 
voorkomen dat alleen maar de voor een exploitant meest 
aantrekkelijke delen van glasvezel worden voorzien. Dan is 
aanleg in de gebieden met lagere dichtheden immers aanleg 
van glasvezel nooit meer haalbaar, tenzij daar door de 

Wim Schouten 
/ Liesbeth op ‘t 
Hoog 
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overheid fors aan wordt meebetaald. Door onze aanpak 
stimuleren we dus dat alle adressen worden aangesloten. De 
maandlasten worden hierdoor niet anders. De gemiddelde 
winst voor de exploitant per aangesloten woning wordt 
mogelijk wel minder. Daar staat voor de exploitant tegenover 
dat er wel meer aansluitingen zijn. 
 
Onze aanpak leidt tot een businesscase waarbij alle 
aangesloten adressen (per cluster aansluitingen) in het 
buitengebied een vaste bijdrage betalen t.o.v. de kernen, 
variërend van €10 tot €15. Deze bijdrage is voor een adres 
net buiten een kern of bijvoorbeeld in een lintbebouwing gelijk 
aan die voor een geïsoleerd gelegen adres op afstand. Dit is 
de businesscase van een marktpartij, welke door de provincie 
als werkbaar en redelijk wordt beschouwd. 
Wij faciliteren dit omdat we het voor de leefbaarheid en 
vitaliteit van het landelijk gebied gewenst vinden dat alle 
bewoners en bedrijven hier toegang moeten hebben tot snel 
internet. Dit met het oog op het mogelijk maken van een 
moderne agrarische bedrijfsvoering, de concurrentiepositie 
van bedrijven, zorg, onderwijs en algemene participatie in de 
maatschappij. 

 

 4. Uit de tabel op pagina 50 blijkt dat op het gebied van 
waterkwaliteit de indicator top en subtop steeds niet gehaald 
worden. Als dit kennelijk als een belangrijke indicator wordt 
gezien, waarom staat hier dan geen toelichting op? Dus: 
waarom wordt dit niet gehaald? Welke lessen zijn er 
getrokken en wat moet er gebeuren om hier wel succes op 
te behalen? 
 

 

De maatregelen verdrogingsbestrijding lopen t/m 2018. 
Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden hebben in 2014 subsidie ontvangen voor 
uitvoering van deze maatregelen. Conform de 
subsidiebeschikking hebben ze tot eind 2018 de tijd om 
maatregelen uit te voeren. Het betreft vaak diverse 
maatregelen per deelgebied. Uit de voortgangsrapportages uit 
2016 blijkt dat een groot deel van de maatregelen reeds is 
uitgevoerd, maar niet altijd alle maatregelen in een 
TOP/SUBTOP-gebied.  
 
Bij AGV gaat het veelal om grote inrichtingsmaatregelen in 
combinatie met natuurontwikkeling. Het opzetten van het peil 
om de verdroging tegen te gaan is de laatste stap in het hele 
proces. Zo is in de Wilnisse Bovenlanden inmiddels de natuur 
ingericht en zijn de benodigde waterhuishoudkundige 
maatregelen gerealiseerd. Er is echter nog geen nieuw 
vastgesteld watergebiedsplan op basis waarvan het peil ook 
werkelijk opgezet kan worden.  
 
De in de jaarrekening opgenomen getallen betreft de 
cumulatieve begroting (12 TOP en 19 SUBTOP-gebieden). 

Eric Westland 
(Saskia van 
Gool) 
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De begroting in 2016 is niet specifiek geraamd voor 2016, 
aangezien maatregelen veelal worden uitgevoerd door de 
waterschappen en wij daar als provincie weinig sturing op 
hebben. De waterschappen liggen op schema, dus er is 
(vooralsnog) geen aanvullende sturing nodig. 

 5. Op pagina 54 onder ‘Vergroten innovatiekracht’ staat dat de 
EBU met de bijdragen uit het provinciale 
cofinancieringsfonds ruim 48 miljoen aan secundaire 
investeringen heeft uitgelokt. Kan de onderbouwing gegeven 
worden waasruit blijkt dat zonder deze EBU-bijdrage deze 
investeringen niet hadden plaatsgevonden? 
 

 

Als provincie ondersteunen wij innovatieve projecten via 
cofinanciering. Daarmee maken we het mogelijk dat deze 
projecten voldoende vlieghoogte krijgen om uiteindelijk op 
eigen benen te kunnen staan. Wij kunnen niet concreet 
aangeven wat er zou gebeuren als wij deze bijdrage niet 
zouden leveren. Inzet van EBU is om initiatieven zoveel 
mogelijk privaat gefinancierd te krijgen. 
 

Anthon 
Lansing 

 6. Verder staat op dezelfde pagina dat de internationale 
brochure zeer positief is ontvangen. Door is deze positief 
ontvangen? En wat betekent “positief”? Wat zegt het dat de 
nader te bepalen mensen het positief ontvangen? Zijn er 
ook effecten gemeten? Is een brochure zo’n topprioriteit?  
 

 

De genoemde brochure is een product van de acht top 
science & innovatieparken van Nederland. USP heeft zich 
sterk ingezet voor deze brochure. Met de brochure werd de 
(internationale) kracht van wetenschap en innovatie in 
Nederland voor het eerst duidelijk in beeld gebracht. Naast 
het ministerie van EZ en vele andere stakeholders hebben 
ook attaches in het buitenland de brochure opgevraagd. Ook 
media tonen interesse en benaderen de scienceparken voor 
meer informatie. De provincie ondersteunt de stichting USP. 
De brochure en ook het in de tekst genoemde fonds zijn 
voorbeelden van activiteiten die de stichting USP ontplooit. 
Het is aan de stichting USP zelf om prioriteiten te stellen. 

Anthon 
Lansing 

 7. EBU circulaire economie: is er een programma circulaire 
economie? Wat gebeurt er bij de EBU en bij de provincie op 
dit vlak? 
 

 

Circulaire economie is een actielijn binnen het domein Groen 
van de EBU. De inspanningen liggen op het gebied van 
zoeken en implementeren van kansrijke businessmodellen, 
het samenbrengen van de juiste partijen, kennisdeling en het 
sluiten van ketens. Meer informatie is te vinden in de EBU 
voortgangsrapportage 2016 en op de EBU website.  

De provincie heeft (nog) geen uitgewerkte visie en 
programma op circulaire economie. Er worden wel 
verkennende stappen genomen in de richting van 
beleidsontwikkeling op dit thema.  

De provincie faciliteert en stimuleert op dit moment de 
(transitie naar een) circulaire economie door: 

 De provincie is partner in het regionale netwerk Alliantie 
Cirkelregio Utrecht. 

 De provincie is medeondertekenaar van het 
Grondstoffenakkoord en neemt deel aan het proces dat is 

Anthon 
Lansing 
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gestart m.b.t. de uitwerking daarvan middels 
transitieagenda's. 

 De provincie heeft een regionaal akkoord gesloten m.b.t. 
circulair inkopen en streeft de overeengekomen 
doelstellingen na door in te zetten op het circulair 
inkopen/aanbesteden van bijvoorbeeld meubilair, laptops 
en asfalt. Fort aan de buurtsteeg is ook een voorbeeld 
waarin circulariteit is meegenomen in de bouw. 

 De provincie heeft een circulair bouwproject ondersteund 
met een bijdrage. (pilot betonskelet Hof van Cartesius 
(een Europese primeur).  

 De provincie neemt deel aan het rijksprogramma 
DuurzaamDoor  

 Er worden diverse bijeenkomsten gesteund en 
georganiseerd. Europadag 2017 stond in het teken van 
circulaire economie, bijeenkomst van VNO-NCW en 
Cirkelregio in het Provinciehuis gehost, 
Duurzaamheidsprijs 2017 heeft als thema circulaire 
economie en de Dag van de Duurzaamheid zal evenals 
2016 ook in 2017 in het teken staan van de circulaire 
economie. 

 In P4 verband wordt er uitgewisseld betreft 
ontwikkelingen op dit thema en mogelijke gezamenlijke 
lobbypunten verkend. 

 Binnen onze eigen bedrijfsvoering loopt een scan naar de 
mogelijkheden m.b.t. Provinciehuis als grondstofdepot en 
het opnemen hiervan in de komende aanbesteding. 

 8. Op pagina 56 staat als indicator ‘aantal gerealiseerde 
projecten’. Is het aantal gerealiseerde projecten echt de best 
denkbare indicator voor het beoogde maatschappelijke 
effect? Wat is het beoogde maatschappelijke effect volgens 
u? En wat zouden dan interessant indicatoren kunnen zijn? 
(dezelfde vragen kunnen bij de indicator over internationale 
acquisitie op pagina 58 worden gesteld).  

 

De reden dat hier is gekozen voor outputindicatoren (zoals 
aantal projecten) is dat het bij outcome-indicatoren (zoals 
maatschappelijk effect) niet exact duidelijk is te maken wat de 
rol zou zijn van de provincie in het behalen van deze effecten. 
Voor het beleidsveld recreatie en toerisme geldt dat de 
provincie in de projectuitvoering altijd samenwerkt met andere 
overheden, branche- en uitvoeringspartners. De gezamenlijk 
inzet van al deze partners bepaalt de outcome. 
 
Voor internationale acquisitie zou het aantal gerealiseerde 
banen een goede indicator zijn. 
 

Anthon 
Lansing 

 9. Op pagina 60 staat de indicator recreatiedruk. Deze 
indicatoren worden kennelijk belangrijk gevonden, de 
beoogde hectares worden echter al jaren niet gehaald. Er nu 
geen verantwoording bij waarom dit niet en er staat ook niet 

Recreatiedruk Utrecht: 
In het programma RodS Utrecht zijn goede bestuurlijke 
afspraken gemaakt over de uitvoering en is de aanleg 
nagenoeg op schema. 

Anthon 
Lansing 
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bij wat GS bij gaat sturen om wel succesvol te zijn. Kan dit 
nader worden toegelicht? 

 

In 2016 zijn Parkbos de Haar (71 ha) en de uitbreiding van 
het IJsselsteinse bos (25 ha) opgeleverd, totaal 96 ha. Eerder 
is ook het gebied Hampoort (10 ha) gerealiseerd. 
De aanleg van enkele fietspaden bij Haarzuilens en in het 
Hollandse IJsselgebied is vertraagd om uiteenlopende 
redenen (lange duur van planologische en 
vergunningprocedures en trage verwerving van ontbrekende 
stukjes grond op basis van vrijwilligheid). 
Met inzet van voldoende menskracht ondersteunt GS deze 
procedures zoveel mogelijk om verdere vertraging te 
voorkomen. Incidenteel, indien nodig, past GS bestuurlijke 
druk toe om voortvarender vergunningverlening te 
bevorderen. 
  
Recreatiedruk Amersfoort:  
Onlangs is overeenstemming bereikt over de uitvoering van 
de ontwikkelingsvisie Over De Laak (Vathorst Noord) waarvan 
de gemeente Amersfoort trekker is. Dit plan is afgestemd op 
de huidige ontwikkelingen in het gebied. De reden voor de 
langere doorlooptijd van het realiseren van het aantal hectare 
is de politieke besluitvorming in de gemeente Amersfoort en 
het feit dat het merendeel van de gronden in eigendom is van 
projectontwikkelaars. Zij hebben deze gronden aangekocht 
met het oog op woningbouw en hebben deze gronden nog 
niet afgeschreven. Ze willen deze gronden nog niet verkopen 
aan de gemeente tegen de huidige agrarische waarde (85 ha 
van private eigenaren en andere particulieren hebben 20 ha 
in eigendom). De overige hectaren worden de komende jaren 
recreatief ontwikkeld. Tijdens de realisatie rekent men op een 
uitstralingseffect waardoor stapsgewijs toch het merendeel 
van het totale gebied recreatief ontwikkeld kan worden 
 

 10. Pagina 94: Waarom is het beleidsthema Opvang Vluchteling 
betiteld als “Vluchtelingenproblematiek”? Gaan we andere 
kopjes ook aanpassen en bijvoorbeeld spreken over 
“Autoproblematiek”, de “veehouderijproblematiek” en 
“economieproblematiek”? 

 

Antwoord: Nee; “problematiek” moet in dit verband worden 
gelezen als “grote opgave”. Die opgave hield in dat er binnen 
een kort tijdsbestek voor 3000 vluchtelingen noodopvang 
moest worden geregeld. 

Cor Bontje 

 11. Pagina 95 (NAR): als we het goed begrijpen wordt een 
voorziening getroffen die voorheen uit structurele budgetten 
werd bekostigd.  

a. Klopt het dat daarmee de facto de 
personeelsbudgetten verruimd worden? 

b. Is er een visie daarmee? Wij kunnen ons 
voorstellen dat deze ruimte bijvoorbeeld benut 

Het instellen van de NAR is een verplichting die wij hebben 
meegekregen van de accountant voor een goedkeurende 
verklaring.  
 
a) Inderdaad valt een deel van de kosten nu weg waardoor er 
naar verwachting ruimte op de personeelsbudgetten ontstaat. 
 

Arjan  



15 
 

Ingediend 
door 

Vraag Antwoord Wie 

wordt voor versterken van de strategische kwaliteit 
die thema’s kunnen verbinden met overzicht en 
goede processen kunnen ontwerpen voor 
samenwerkingsverbanden.  

c. Verder over non activiteit: hoeveel mensen zijn er 
op “non actief”? Hoe zijn deze over de soorten 
functies verdeeld? Wat doen deze mensen cq. 
Waarom worden ze niet ingezet voor te vervullen 
taken? Welke afspraken zijn er met deze mensen 
en welk perspectief is er? Worden zij begeleid naar 
een nieuwe baan of wordt er actief met een dossier 
gewerkt aan vertrek? 

 

b) De personeelsbudgetten zijn voor een groot deel over de 
afdelingen verspreidt. Eventuele ruimte die in deze budgetten 
ontstaat zal terugvloeien naar het weerstandsvermogen, dit 
zullen we periodiek monitoren in de P&C producten.  
 
c) Op dit moment zijn er 38 deelnemers. Het gaat om 
medewerkers waarbij destijds de inschatting is gemaakt dat 
de kans rijkheid op het invulling geven aan duurzame 
inzetbaarheid (van werk naar werk) en aan de beoogde 
ontwikkeling van de organisatie (realiseren van de 
kwaliteitsopgave) zeer gering is. En op wie een combinatie 
van criteria van toepassing is die hun situatie bijzonder maakt. 
 
Het betreft medewerkers: 
• in lage functieschalen (4,5,6) en bij de afdeling 
Wegen (7) 
en/of 
• van 57 jaar en ouder 
• met een medische beperking (waardoor er sprake is 
van beperkte inzetbaarheid) 
 
en voor allemaal geldt 
• dat de eigen werkzaamheden (grotendeels) 
verdwenen is voor 1-1-2015 en/of dat er een dusdanig grote 
verandering in de werkzaamheden optreedt als gevolg 
waarvan het niveau van de medewerkers ontoereikend is 
• dat er  sprake is van beperkt ontwikkelpotentieel. 
 

T. 
Noordenbos 

12) Recreatie en economie 
Over het stimuleren van recreatie en toerisme 

Wat is het verschil tussen recreatie en toerisme?  
 

In de Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 zijn vijf 
maatschappelijke thema’s benoemd voor recreatie en 
toerisme, waarvan drie voor recreatie en twee voor toerisme. 
Bij recreatie gaat het om recreatieschappen, routenetwerken 
en recreatie om de stad. Dit zijn thema's die met name 
betrekking hebben op het vrijetijdsgedrag van inwoners en 
openluchtrecreatie. Bij toerisme gaat het om merkversterking 
en stimuleren toeristisch ondernemerschap. Dit zijn thema's 
die zich meer richten op collectieve economische versterking 
en hebben met name betrekking op het vrijetijdsgedrag van 
bezoekers en de ondernemers die zich hiermee bezighouden. 

Hennie 
Heesman 

 13) Hoe verlopen de geldstromen in de toeristenindustrie van 

onze provincie? Wat is de verhouding; groot, midden en klein bedrijf? 
In hoeverre profiteren provinciale bedrijven van onze 
toeristenindustrie.  Wat is de rol van de provincie hierbij? Wat gebeurt 
er met de toeristenbelasting?  
 

Het overgrote deel van de geldstromen betreffen 
consumptieve bestedingen; jaarlijks wordt er door inwoners 
en bezoekers ca. € 2,6 mld uitgegeven aan recreatie en 
toerisme in de provincie Utrecht. De Utrechtse 
vrijetijdseconomie profiteert van een gestage groei in 
bestedingen: er zijn ca 33.000 voltijdbanen mee gemoeid 

Anthon 
Lansing 
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(Monitor Toerisme en Recreatie ECORYS 2016). 

De provincie heeft als middenoverheid  een beperkte relatie 
met geldstromen van de toeristenindustrie. Zoals vastgelegd 
in de Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 hebben 
we  inzet van subsidies op collectieve opgaven zoals 
merkversterking, recreatieschappen, routenetwerken, 
recreatie om de stad. De toeristenbelasting is een financieel 
instrument voor gemeenten en de provincie heeft hier geen 
rol in. Elke gemeente gaat op een andere manier om met dit 
instrument en het staat elke gemeente vrij om wel of niet 
toeristenbelasting te heffen. 

 14) Over de retailvisie 

Wordt in de retailvisie het speerpunt meer werkgelegenheid voor het 
(V)MBO mee genomen?  
 

Met de retailaanpak werken we toe naar (behoud van) een 
gezonde retailstructuur. Indirect draagt de retailaanpak bij aan 
de werkgelegenheid voor (V)MBO’ers. Kanttekening hierbij is 
dat door de opkomst van webwinkels de werkgelegenheid in 
de retailsector naar verwachting verder zal teruglopen en zal 
verschuiven naar de logistieke sector.   
 

Anthon 
Lansing 

 15) Over Gebiedsverkenning Utrecht Oost 

In 2015 was nog het doel van MIRT om van de Uithof een nationaal 
kenniscentrum te maken. Nu gaat het vooral om de vergroting van de 
internationale concurrentiekracht.  Is er sprake van nieuwe 
zienswijzen, beslissingen en wanneer zijn deze genomen door GS en 
goedgekeurd door PS?  
 
Hoeveel banen zijn er in 2016 door provinciaal beleid gerealiseerd 
voor VMBOers en schoolverlaters MBO, (lager opgeleiden) en 
hoeveel voor MBOers en schoolverlaters HBO, WO (middelbaar 
opgeleiden) en hoeveel voor HBO en WO (hoger opgeleiden)?  
 

Vanaf 2014 werken overheden en partijen op het USP samen 
aan de ambitie om in 2020 een internationaal toonaangevend 
vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life science, 
duurzaamheid en gezondheid.. Het Utrecht Science Park 
(USP) groeit enorm. De betrokken bestuurders willen met 
samenwerking nog meer voorsprong geven aan deze motor 
van de Utrechtse kenniseconomie. In 2013, 2014 en 2015 zijn 
in bestuurlijke conferenties afspraken gemaakt over de 
ontwikkeling van dit gebied 
 
Om een beter zicht te krijgen op de relatie tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt en hoeveel schoolverlaters een baan vinden, 
hebben wij samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort 
en de EBU een arbeidsmarktdashboard ingesteld. Dit 
dashboard biedt zeer veel mogelijkheden voor gemeenten, 
onderwijsinstellingen en in de toekomst bedrijfsleven om hun 
inzicht te versterken. Daarmee kunnen zij veel gerichter 
passende maatregelen en wederzijdse afspraken maken. Het 
is onmogelijk om aan te geven wat het concrete effect is van 
het provinciaal beleid op werkgelegenheid. 
 

Jacqueline 
Sellink 
 
 
 
 
 
 
Anthon 
Lansing 

 16) Ruimtelijke ordening 

Is er  voor ruimtelijke ordening meer geld uitgegeven of minder dan in 
2015?  
 

Op het Programma 1 is in 2015 ruim €20 mln uitgegeven, 
tegen ruim €6 mln in 2016. Dit grote verschil laat zich 
verklaren door het feit dat Hart vd Heuvelrug in 2016 uit 
Programma 1 is gehaald. Meer in de marge zijn er uiteraard 
verschillen in ritme van IGP-uitgaven en is de Omgevingswet 

Eric Westland 



17 
 

Ingediend 
door 

Vraag Antwoord Wie 

per 2016 aan Programma 1 toegevoegd. 

 17) Transformatie kantoren, detailhandel en agrarisch vastgoed 
Hoeveel betaalbare huurwoningen of betaalbare locaties voor 

gemeenschappelijke voorzieningen (dorpshuis, oefenruimte voor 
cultuur, kleine buurtwinkels en initiatieven van bewoners) zijn er al 
gerealiseerd in leegstaande kantoren, detailhandel en agrarisch 
vastgoed met steun van de provincie? 
 

Onze bijdrage aan transformaties zit in deels transformatie 
van panden mogelijk maken met bijvoorbeeld 
garantstellingen, en anderzijds aan gebiedsontwikkeling op 
gang brengen zodat woningbouw daar kan plaatsvinden. Met 
bijvoorbeeld onze bijdrage aan de gebiedstransformatie 
Rijnuizen maken wij het mogelijk dat daar ca. 200 woningen 
worden gerealiseerd, waarvan een deel ook huurwoning zal 
zijn. Met garantstelling (bijvoorbeeld Stadsring Amersfoort) 
hebben wij 54 appartementen voor jongeren mogelijk 
gemaakt. In 2016 zijn ca. 600 (huur)woningen gerealiseerd/in 
transformatie. 
 
Wat betreft betaalbare locaties voro gemeenschappelijke 
voorzieningen: hier heeft de provincie geen beleid en aanpak 
op en wordt daarom ook niet op die manier gemonitord. 

Eric Westland 

 18) Over het aantal gemeentelijke bouwplannen dat met het 
instrumentarium uit de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke 
Ontwikkeling verder in de ontwikkeling is gebracht.  

 
Hoeveel betaalbare huurwoningen zaten hierbij?  
 

in 2016 zijn ca 2500 woningen in aanbouw dan wel 
gerealiseerd in projecten waar de provincie een bijdrage aan 
heeft geleverd. Dit betreft zowel koop als huur. 

Eric Westland 

 19) Vragen over de risico pagina’s:  

R34  Aanspraak 

op de 

borgstelling 

voor de 

hypothecaire 

geldleningen 

van (10) 

medewerkers  

Financieel  

Kosten 

(a.g.v. de 

aanspraak 

op de 

borgstelling)  

5%  max.€ 

1.682.115  

0.39%  

Wat betekent dit? 

 

Provincie Utrecht heeft destijds de Financieringsregeling 
huisvesting provinciale ambtenaren vastgesteld. Dit houdt in 
dat de provincie  zich garant gesteld voor hypotheken van 
medewerkers van de provincie, afgesloten bij de Rabobank. 
Dit houdt in dat de provincie de betalingsverplichting 
overneemt als de medewerker bij betaling van rente en 
aflossing in gebreke blijft. Vervolgens wordt dit in overleg met 
de werknemer via het salaris terug ontvangen. Bovendien 
leverde deze financieringsregeling voor de medewerkers een 
rentevoordeel op bij het afsluiten van de hypotheek. 
 
Op 31 januari 2012 is besloten deze Financieringsregeling 
huisvesting provinciale ambtenaren met onmiddellijke ingang 
in te trekken met dien verstande dat bestaande garanties 
blijven gelden. Reden voor de intrekking is dat uit de Memorie 
van Toelichting bij de wijziging van de Wet Fido per 1 januari 
2009 is gebleken dat het verstrekken van garantie op een 
hypothecaire geldlening door overheidswerkgevers is 
verboden. Met het intrekken van de financieringsregeling 
conformeren wij ons derhalve aan de bepalingen in de Wet 
Fido. 
 
Op de risicopagina is thans nog vermeld het aantal 

Rosalinde 
Boscchemuller 
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resterende gegarandeerde hypotheken (10) en het bedrag dat 
hiermee nog maximaal gemoeid is.  
 

 20) 

R245  

Extra onkosten 

niet verhaalbaar 

op aannemer 

Waterliniemuseum  

Financieel  30%  max.€ 

250.000  

0.43%  

Is dit het hele bedrag dat te verwachten is? 

 

Het bedrag dat gemoeid is met de herstelwerkzaamheden 
van het dak kan voor 2/3 gefinancierd worden uit eigen 
programmamiddelen. Het resterende bedrag is als risico 
opgenomen in het weerstandsvermogen. Daarbij wordt 
opgemerkt dat het totale bedrag van de 
herstelwerkzaamheden ook onderdeel zijn van de arbitrage 
die nog loopt. Er kan op dit moment nog niet worden 
ingeschat of we daadwerkelijk gebruik zullen maken van de 
middelen uit het weerstandsvermogen voor dit deel. Dat hangt 
af van de uitspraak van Raad van Arbitrage. 

Wim Schouten 
/ Liesbeth op ‘t 
Hoog 

 21) R177  Als bibliotheken 

geen klant meer 

willen/kunnen 

zijn van BISC  

Wanneer kunnen bibliotheken geen klant meer zijn van BISC? 

 

Hiervoor zijn twee scenario's denkbaar: 
 
1. Bibliotheek gaat failliet omdat een of meerdere gemeenten 
uit een regio stoppen met de financiering van de bibliotheek. 
Door faillissement zou het contract met BiSC moeten worden 
stop gezet. Er zijn geen signalen van gemeenten ontvangen 
dat zij op korte termijn willen stoppen met de bibliotheek.  
 
2. Een bibliotheek is ontevreden over de dienstverlening van 
BISC en wil de dienstverlening bij een commerciële partij 
beleggen. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er 
bibliotheken zijn die ontevreden zijn.  
 
Samengevat: risico dat de bibliotheken geen klant meer 
kunnen of willen zijn is laag. 

Hennie 
Heesman 

 22) R24  Zwakke financiële 

situatie 

recreatieschappen  

Financieel 

Bijdragen aan 

tekort bij 

recreatieschappen  

5.000.000 euro    Waar komt dit bedrag vandaan? 

 

De provincie is deelnemer van drie recreatieschappen en 
Recreatie Midden Nederland. Als deelnemer zijn we 
aansprakelijk voor een eventueel negatief resultaat van de 
jaarrekening. Deze aansprakelijkheid is gekoppeld aan de 
omvang van de provinciale bijdrage in de begroting van de 
genoemde organisaties. Gezien de omvang van de 
begrotingen van de organisaties is het reëel en noodzakelijk 
om hiervoor een risicoreserve aan te houden. 

Hennie 
Heesman 

 23) 

06  

R268  

(Vliegbasis) 

Sociale 

woningbouw: 

16 woningen 

(scopewijziging)  

Financieel  25%  max.€ 

2.500.000  

3.97  

Hoe wordt dit bedrag berekend? 

 

Het risico van eventuele inpassing van goedkope woningen in 
het plan voor de Woonwijk is via een tweetal varianten 
onderzocht op plan economische aspecten: (a) 14 goedkope 
eengezinswoningen en (b) 15 goedkope meergezinswoningen 
(appartementen). De opbrengstderving ten opzichte van het 
huidig programma is berekend op verschil in grondwaarde 
(residueel bepaald). Dit ligt in de orde grootte € 2,1 – 2,4 mio. 
Hierbij is niet meegenomen wat het eventuele effect is op de 
verkoopbaarheid (prijsvorming) van de vrije sector woningen 

Wim Schouten 
/ Liesbeth op ‘t 
Hoog 
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in het gehele plan. Dit effect moeilijk te kwantificeren. 
Overigens zal de kans dat dit risico optreedt aanzienlijk 
geslonken zodra het stedenbouwkundig is vastgesteld. Dit is 
voorzien nog vóór de zomer. 

 24) De controle verklaring: 

Wat betekent dat de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald is op € 7.300.000,?  
 

Materialiteit is een maatstaf die bepaalt of een bepaald 
bedrag al dan niet de controletolerantie overschrijdt. De 
omvang van de tolerantie is gebaseerd op de omvang van de 
begroting.  Bij de audit van de jaarrekening wordt gekeken of 
deze aan de geldende regels beantwoordt en geen fouten 
met een impact groter dan het bedrag dat als materialiteit 
werd vastgelegd bevat. In dit geval dus € 7.300.000. 

Arjan 

E. Kotkamp 25) Op p42 lijken de indicatoren ruilverkaveling niet helemaal helder: 
streefwaarde 10 in 2015 werkelijk gerealiseerd 18, begroot in 2016 
wederom 10 en eind 2016 21 gerealiseerd. 2015 was dus heel 
succesvol (18 ipv 10) en 2016 juist niet (3 ipv 10)? Of wordt ook hier 
voor de gehele periode gekeken en zijn de indicatoren alleen 
gemiddeld per jaar gedurende de hele periode (vergelijkbaar met 
natuurrealisatie)? 

 

Het jaar 2015 was niet persé meer succesvol. Dit zijn de 
cumulatieve waarden sinds 2012 (vergelijkbaar met 
natuurrealisatie). 18 kavelruilen is dus het resultaat van de 
vorige AVP-periode 2012-2015. 
 
In 2016 zijn de volgende kavelruil gepasseerd: 

 Brenk (N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht) 

 Veldwetering (Groot Wilnis-Vinkeveen) 

 Peilvak 9 deel 2 (Groot Wilnis-Vinkeveen) 
 

Wim Schouten 
/ Liesbeth op ‘t 
Hoog 

 26) P44: waarom zijn de 2 extra fte BOA pas gestart in 4e kwartaal 
terwijl dit hiervoor al wel eerder begroot was? 
Hetzelfde geldt voor Groene regelgeving: Flexibel budget voor inzet 
RUD op groene regelgeving is niet benut. Waarom niet? 

 

In het coalitieakkoord is opgenomen om vanaf 2016 
structureel € 250.000,- in te zetten voor verbetering van het 
toezicht in het buitengebied. Een inventarisatie van de 
problemen heeft geleid tot een zeer breed totaal-voorstel 
waar de inzet van de twee groene boa’s deel van uitmaakt. 
Binnen de provincie Utrecht beschikt zowel het Recreatie 
Midden-Nederland en de RUD Utrecht over groene boa’s. Met 
beide organisaties is uitvoerig gesproken over onze wensen 
en verwachtingen t.a.v. de inzet van deze twee boa’s. Zoals 
bekend verondersteld, heeft de provincie bijna al haar taken 
wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) belegd bij de RUD Utrecht. Gelet hierop is aan de RUD 
Utrecht uiteindelijk gevraagd om ons een passend aanbod te 
doen. In de offerte van 31 mei 2016 gaf de RUD Utrecht aan 
op welke wijze zij en tegen welke kosten zij de extra capaciteit 
t.b.v. groen toezicht in het buitengebied wilde invullen. N.a.v. 
deze offerte zijn aanvullende onderhandelingen met hen 
gevoerd en deze hebben uiteindelijk geleid dat de provincie 
op 5 juli 2016 de opdracht aan de RUD Utrecht heeft verstrekt 
voor de structurele invulling van 2 fulltime boa’s per 1 
september 2016. Dit heeft nog enige vertraging opgelopen 
door de zomervakantie en opzegtermijnen. Hierdoor zijn de 
boa’s gestart in het 4e kwartaal. 
 

Wim Schouten 
/ Liesbeth op ‘t 
Hoog 
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Het genoemde flexibel budget is bedoeld om incidentele 
projecten of onvoorziene zaken snel op te kunnen pakken. In 
2016 heeft de focus gelegen op het aanstellen van de 2 
groene boa’s. Daarnaast zijn de voorbereidende taken voor 
de Wet Natuurbescherming uitgevoerd binnen de lumpsum. 
Er zijn in 2016 geen andere incidentele projecten geweest. 
Hierdoor is het flexibel budget niet volledig aangewend.  
 

 27) P44: Onverwachte restitutie BIJ12 uit 2015. Wat houdt dit in? Dat 
er minder uitgekeerd is voor schade? 

 

De bijdrage aan BIJ12 blijkt onder de BTW vrijstelling te 
vallen, de BTW die BIJ12 daarom retour heeft ontvangen is 
teruggestort. Daarnaast is de bijdrage van de provincie aan 
BIJ12 lager uitgevallen door een onder uitputting van het 
natuurinformatie budget  van BIJ12(voor kaarten en 
databank). Dit is teruggestort. 
 

Wim Schouten 
/ Liesbeth op ‘t 
Hoog 

A. Poppe 28) Op de onderstaande vraag en het antwoord wil ik graag meer 
cijfers. Kun jij mijn verzoek overbrengen? 
Hoeveel van die toezichthouders zijn er ingebracht en wanneer doen 
die dan hun werk? Ik reis best vaak met de tram maar ik zie ze nooit, 
wanneer komen deze mensen dan op de bussen want ook daar zie ik 
ze ook niet. 
 

Er zijn vanaf half januari 2017 7 toezichthouders ingezet in 
het kader van het extra plan. Deze toezichthouders worden in 
een aantal diensten ingezet, nu nog voornamelijk op de tram 
SUNIJ (traject Utrecht Jaarbeursplein -Utrecht Kanaleneiland-
Zuid) samen met Buiten Gewoon Opsporingsambtenaren OV 
(BOA OV). Maar worden ook probleemgestuurd op de bus 
ingezet. Ze werken volgens een rooster tijdens de weekdagen 
en in het weekend, breed inzetbaar dus. De toezichthouders 
doen ook mee met gezamenlijke controle acties, doen instap 
controles op drukke lijnen en doen toezicht waar het 
zwartrijden en het aantal incidenten hoger dan gemiddeld is.  
 

Eric Philips 

p. 73 Er is subsidie verleend voor het verbeteren van de sociale veiligheid bij U-OV. 
De SP wil graag weten of dat is gelukt met het begrote geld en of de bussen cq. de 
tram ook daadwerkelijk veiliger zijn geworden en wat er met dat geld is gedaan. 
 

Vanaf kwartaal 3 (besluit is in najaar genomen ) van 2016 is 
U-OV intensief aan de slag gegaan met de voorbereidingen 
voor de implementatie van het extra plan service en 
veiligheid. Er is contact gelegd met de RET die positieve 
ervaringen heeft met het veiliger maken van metro en tram 
daar. Er is geïnvesteerd in de werving van toezichthouders. 
Er zijn besprekingen geweest hoe de opleidingen vorm en 
inhoud te geven. In Q4 is verder gewerkt aan het kader 
waarin de toezichthouders in samenwerking met de 
boa’s  hun werkzaamheden kunnen gaan uitvoeren.  De tram 
werd de basis van de inzet van de toezichthouders, maar na 
de introductie zal men ook in de bussen over het hele 
vervoergebied zichtbaar aanwezig zijn. Dit zal wel probleem 
gestuurd gaan gebeuren en de meldingen van medewerkers 
en passagiers zullen hier dan ook als input moeten gaan 
dienen.  Denk voor wat betreft de inzet van toezichthouders 
ook aan instap begeleiding lijn 12, 28 en de zichtbare 
aanwezigheid op de lijnen 74 en 77. De toezichthouders zijn 
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half januari 2017 daadwerkelijk ingezet.Jaarlijks houden we 
PS op de hoogte van de ontwikkelingen en het effect in de 
voortgangsrapportage.  

Subcommisie 29) Graag ontvangen wij een overzicht met daarin de aansluiting 
tussen de bedragen op programma 5 Bereikbaarheid en de verdeling 
tussen provincie en het Hekwerk BRU. Inclusief de werking en 
verdeling van de reserves. En duidelijkheid over de datum waarop 
het Hekwerk vervalt. 

Zie bijgevoegd memo “Beantwoording vragen commissie 
financiën progr.5 JR 2016” 

Eric Philips 

  

 

  



 

 

 

MEMORANDUM 

DATUM 15-6-2017 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof  

ONDERWERP Beantwoording vragen commissie financiën progr.5 JR 2016 

 

1). Op welke wijze sluit de tabel van pagina 72/73 aan op de bijlage BRU middelen op pagina 202? 

De totale lasten van programma 5 in 2016, zoals vermeld op pagina 72 zijn nader onderbouwd in tabel 1, waarbij 

het volgende onderscheid kan worden gemaakt tussen provincie en BRU.  

 

   Totaal Waarvan BRU 

Projecten BDU € 24.623   

Projecten VERDER incl. RVM € 11.208   

Projecten GWW/ BOR € 35.860   

Dagelijks onderhoud € 5.495   

Voorziening groot onderhoud € 10.195   

Concessie U-OV en Streek € 72.363 € 43.277 

Beheer regiotram € 22.943 € 22.943 

Subsidies Wegen en Verkeer, 
Infrastr. maatregelen en overig (ex 
BRU) 

€ 113.266 € 113.266 

Regiotaxi U-OV en Streek € 16.603 € 10.029 

Overig € 28.383 € 2.307 

Totaal € 340.939 € 191.822 

Tabel 1: Lasten programma 5, 2016 

 

Het totaal van de lasten BRU van 2016 ad € 191.822, - sluit aan met het totaal lasten BRU dat is weergegeven in 

de tabel op pagina 201 ‘Verkeer- en vervoerprogramma BRU’ (zie ook tabel 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Verkeer- en vervoerprogramma BRU 2016 



 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

2). Hoe is de uitsplitsing qua storting en onttrekking van de reserves tussen PU en BRU? 

 

In de tabel met reserves van programma 5 op pagina 76 van de jaarrekening 2016 staan voor de Rijksmiddelen BDU (BRU) 

€ 31.553k aan storting (oranje omkaderd) en € 28.369k aan onttrekking weergeven. Deze getallen sluiten aan op de 

vermelde storting en onttrekking op pagina 201 ‘Verkeer- en vervoerprogramma BRU’ (zie ook tabel 2).  

De bestemmingsreserve Rijksbijdrage BDU is ingesteld bij de Najaarsnota 2016. Het wordt gebruikt voor het afrekenen van 

de taakvelden voormalig BRU zijnde het verschil tussen de ontvangen BDU middelen en de uitvoeringslasten van de 

taakvelden van voormalig BRU. 

De bestemmingsreserve is tot en met de duur van het BRU hek eind 2019 geoormerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Reserves Bereikbaarheid 2016 

 

 

Op pagina 76 van de jaarrekening worden de stortingen en onttrekkingen toegelicht. Het verschil tussen het totaal van de 

stortingen en het totaal van de onttrekkingen wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er met name bij de "BDU 

Projecten" meer ontvangen is en minder uitgegeven is dan was begroot.  

Het gaat daarbij om hogere ontvangsten als gevolg van: 

- Niet geraamde ontvangst van de rijksbijdrage Randstadspoor ad € 4,1 mln. in december spoorkruising Barcman Wuytier in 

Amersfoort 

- Niet geraamde bijdrage ad € 1,2 mln. compensatie BDU uitkering Loenen/Breukelen  

- overige ontvangsten in het kader van Beter Benutten Vervolg ad € 1 mln. 

Tevens is er sprake van lagere uitgaven bij de projecten BDU ad € 3.493,-. De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt 

doordat de gemeenten de door hun uitgevoerde Beter Benutten-1 projecten nog niet bij ons in rekening hebben gebracht. 

Het gaat hier enkel om projecten buiten de hekken van het BRU. 

 

Verder hangt een groot deel van het verschil tussen het totaal van de stortingen en onttrekkingen 2016 samen met het 

opheffen van de Voorzieningen voor beheer & onderhoud Wegen en beheer & onderhoud Vaarwegen, zoals door PS 

besloten bij de vaststelling van de Nota Infrastructurele kapitaalgoederen in december 2016. De saldi uit deze voorzieningen 

zijn gestort in de nieuw gevormde Reserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen.  

 


