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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw

vergadering.

Ik verzoek de Staten te gaan staan voor een uit te

spreken In Memoriam.

Op vrijdagavond 9 mei jongstleden overleed oud-

commissaris van de Koningin, de heer Van Dijke.

Van 1980 tot 1985 heeft de heer Van Dijke na een

lange ambtelijke en bestuurlijke carrière het ambt

van commissaris van de Koningin bekleed. In mr.

Pieter van Dijke gedenkt de provincie Utrecht een

zeer toegewijd commissaris van de Koningin, die

met veel ervaring in en met veel kennis van het

openbaar bestuur het ambt heeft uitgeoefend.

Via verschillende ambtelijke functies, waaronder die

van gemeentesecretaris in Utrecht, het

burgemeesterschap van Gouda en secretaris Gene-

raal van het ministerie van Binnenlandse Zaken,

werd de heer Van Dijke eind 1979 benoemd tot

commissaris van de Koningin in de provincie

Utrecht.

“Ik heb het gevoel dat ik weer thuiskom”, zo zei hij

het in het toenmalige personeelsblad. De heer Van

Dijke was verknocht aan de provincie. Ook na zijn

pensionering bleef hij vanuit zijn woonplaats Zeist

het wel en wee van het provinciebestuur op de voet

volgen.

Ik heb het persoonlijk als zeer bijzonder ervaren dat

ik, daar waar leeftijd en tijdverschil tussen ons bei-

den daar niet direct aanleiding toe gaven, hem na

mijn benoeming heb leren kennen, ook van nabij,

als een gewaardeerd voorganger.

Met hem heb ik gesprekken gevoerd over de pu-

blieke zaak, over integriteit van bestuur en over de

gevoelige ins en outs van het ambt van commissa-

ris. Dat ambt zag hij terecht als kroon op zijn car-

rière, terwijl juist hij het ambt centraal stelde en

niet de ambtsdrager. Met houding en stijl, ingege-

ven door zijn levensvisie op het rentmeesterschap.

Bescheidenheid en rechtschapenheid: typeringen

van de heer Van Dijke die nu nog te horen zijn bij

de oude garde in het provinciehuis. Een toezegging

werd bij hem altijd een zekerheid. In het openbaar

bestuur is dat geen wet van Meden en Perzen.

Rechtvaardigheid stond hoog in zijn vaandel en hij

was bereid daarvoor tot het uiterste te vechten.

“Tezamen met zijn grote ervaring als ambtenaar

maakten deze eigenschappen hem tot een uitne-

mend voorzitter en efficiënt en goed bestuurder”,

zo schreef Noor Erkelens over de heer Van Dijke in

een bundel over oud-commissarissen van Utrecht.

De heer Van Dijke had een buitengewoon sterk

gevoel voor democratie. Een belangrijke grondslag

daarvoor was ongetwijfeld zijn verzetswerk tijdens

de Tweede Wereldoorlog. Hij was destijds lid van

de “TROUW-ploeg” en hij ontving daarvoor na de

oorlog uit handen van Prins Bernhard het Verzets-

herdenkingskruis. Dat sterke gevoel voor democra-

tie is tijdens de periode als commissaris van de

Koningin ook aan onze provincie niet voorbij ge-

gaan. Zo ondernam hij actie en nam begin jaren

tachtig krachtig stelling tegen toen opkomende

extremistische bewegingen.

Degenen die hem hebben meegemaakt, zullen zich

deze eminente Utrechter blijven herinneren als een

zeer goed en rechtvaardig bestuurder. Als een mens

met het hart op de juiste plaats.

Het provinciebestuur gedenkt de oud-commissaris

met veel respect om wat hij voor de provincie deed

en om de uitstraling van zijn bestuursstijl.

(De Staten nemen enige ogenblikken stilte in acht.)

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, u bent van-

daag bijeen geroepen voor twee vergaderingen. De

tweede vergadering, zo is in het Seniorenconvent

voorgesteld, zal worden verdaagd naar volgende

week. Dan treffen wij elkaar tijdens een vergadering

voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. Dat

houdt verband met het feit dat beëdiging van

nieuwe Statenleden in die tweede vergadering niet

mogelijk is, louter en alleen vanwege een technisch

probleem bij het hoofd Stembureau. Anders zou-

den namelijk de zaken te kort op elkaar plaatsvin-

den. Bovendien verhoudt zich dat ook beter met

datgene wat de nieuwe Statenperiode kenmerkt: het

dualisme.

Inmiddels heeft u een lijst van kandidaten voor de

Eerste Kamer ontvangen. Daarin staan echter enige

hinderlijke fouten. Er zijn twee kolommen voorna-

men en plaatsnamen van elkaar verschoven ten

opzichte van de achternamen. U krijgt een nieuwe

lijst, want ook u weet dat Jaap van den Oosten niet

in Terneuzen woont.
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Beëdiging niet-Statenlid.

De VOORZITTER: Wij gaan over tot de beëdiging

van het niet-Statenlid mevrouw S.D. Oosterhuis in

een commissie als commissieadviseur. Ik verzoek de

griffier en de nestor mevrouw Oosterhuis binnen te

geleiden.

Ik verzoek eenieder te gaan staan.

Mevrouw Oosterhuis, ik lees u de eed voor.

“Ik zweer dat ik, om tot lid dan wel plaatsvervan-

gend lid van een commissie benoemd te worden,

rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of

welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gege-

ven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in deze functie te doen of te

laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk

of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,

dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plich-

ten als adviseur van het provinciaal bestuur naar

eer en geweten zal vervullen.”

Mevrouw OOSTERHUIS: Zo waarlijk helpe mij

God Almachtig.

De VOORZITTER: U bent niet nieuw in dit huis,

om daarover veel is te zeggen is natuurlijk goed

besteed, maar het is al bij u bekend.

Ik wens u heel veel succes toe in deze nieuwe rol.

De VOORZITTER: Ik maak u erop attent dat de

fysieke uitvoering van het dualisme inmiddels

zichtbaar is in deze Statenzaal. Dat betekent ook –

en laten wij ons er niet voor schamen dat dit met

vallen en opstaan zal gaan – dat de debatten in een

dualistische houding zullen worden gevoerd. Van-

daar dat er interruptiemicrofoons zijn opgesteld.

De geluidsinstallatie is zo afgesteld dat, als het

spreekgestoelte voor de Staten bezet is, uw micro-

foon die voor u staat dan niet werkt. U zou zeggen

dat dit geen probleem kan zijn. Er komt echter nog

een ordevoorstel bij: ik zal niet op u reageren als u,

ondanks het feit dat uw microfoon het niet doet,

toch probeert aan het debat deel te nemen.

Met andere woorden: wij willen ook op die manier

ervoor zorgen, dat als dát spreekgestoelte is bezet,

de microfoons er dan staan voor het plegen van

interrupties.

Het college zal antwoorden vanaf dít spreekge-

stoelte. Is dit spreekgestoelte niet bezet, dan werken

de microfoons wel, want dat kan heel praktisch zijn

bij navraag over hoe het zit met moties, orde-

voorstellen of anderszins.

Het huidige college is, om deze vergadering als start

goed te symboliseren, aanwezig, maar zit achter in

de zaal. Vanzelfsprekend zal bij behandeling van

het onderwerp het betreffende collegelid hier

plaatsnemen.

Ingekomen stukken

De VOORZITTER: Ik stel voor ingekomen stuk

nummer 3 in handen te stellen van de commissie.

1. Brief van Federatie Doornse Ondernemingen

d.d. 14 april 2003 betr. reactie startnotitie

Toekomstvisie Doorn.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten het stuk voor

kennisgeving aan te nemen.

2. Brief van OASE d.d. 24 maart 2003 betr. ont-

werp-Streekplan.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten het stuk in

handen van het college van GS te stellen ter

afdoening.

3. Brief van omwoners multifunctioneel Zorg-

centrum de Bilt d.d. 7 april 2003 betr. bouw-

plannen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten het stuk in han-

den te stellen van de betreffende commissie.

Vaststellen van de notulen van de vergaderingen

van 19 en 20 maart 2003.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten de notulen van

de vergaderingen van 19 en 20 maart 2003 ongewij-

zigd vast te stellen.
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Vragenhalfuurtje.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Begin vorige maand stond ik met een aantal colle-

ga’s aan de Nedereindseplas op verzoek van Radio

Utrecht. Het betrof een debat op locatie, waarbij

ook vertegenwoordiging aanwezig was van een

tweetal betrokken wielerverenigingen en een verte-

genwoordiging van Leefbaar Utrecht uit de ge-

meenteraad. Het onderwerp van het debat was de

mate waarin de wielerverenigingen nu gedupeerd

dreigen te raken, doordat het recreatieterrein niet

opgeleverd kan worden aan de gemeente Utrecht.

Het recreatieterrein is momenteel in bezit van de

firma Van Mourik en het voldoet niet aan de eisen

zoals de gemeente Utrecht die stelt, onder andere

met betrekking tot aangetroffen verontreiniging.

Het recreatieterrein is aangelegd op een voormalige

vuilstort, dat is bekend, en als het goed zou zijn

geweest dan was het een stortplaats voor huishou-

delijk afval. Bij de afwerking van de inmiddels ge-

sloten vuilstort is de Nedereindseplas aangelegd,

onder andere bedoeld als zwem- en recreatiewater.

Nog voor de ingebruikname van het terrein bleek

dat de bodem van de Nedereindseplas vervuild was

met chemisch afval, alsmede met afval van onbe-

kende bestemming. In elk geval ging het niet om

huishoudelijk afval.

Reeds eind jaren tachtig heeft de SP gewag gemaakt

van het illegaal storten van afval in de zogenaamde

Put van Weber. Dit echter terzijde.

Doordat de overdracht van het terrein niet kon

plaatsvinden, raakten niet alleen de toekomstige

gebruikers van deze recreatieplas gedupeerd, maar

ook een tweetal wielersportverenigingen. Met deze

verenigingen waren afspraken gemaakt over het

aanleggen van een wielerparcours op het terrein en

het realiseren van een clubgebouw voor een van

deze verenigingen. Het gevolg is nu, dat beide vere-

nigingen geen goed oefenparcours meer hebben en

dat een van de verenigingen geen eigen clubgebouw

meer heeft.

U begrijpt: als dit nog langer voortduurt, dreigt het

de doodsteek te worden voor beide sport-

verenigingen.

Het college heeft onderzocht of de huidige eigenaar

te bewegen is de aangetroffen ontoelaatbare veront-

reiniging alsnog weg te halen. Volgens de lands-

advocaat echter, die hierbij is geraadpleegd, moet

hier niet al te veel op worden gerekend. Sanering

zal een bedrag in de orde van grootte van

¤ 6.000.000 bedragen. Ik betwijfel overigens of hier-

mee de problemen voorgoed zijn opgelost. In elk

geval zal het nog wel enige tijd duren voordat het

terrein overgedragen kan worden aan de gemeente

Utrecht en alle financiële problemen zijn opgelost,

waarna tot de aanleg van een wielerparcours kan

worden overgegaan.

Derhalve verzoeken wij het college middels een

motie om een knip te maken tussen beide zaken, te

weten:

- aan de ene kant de sanering van de

Nedereindseplas en de overdracht van het ter-

rein aan de gemeente Utrecht;

- aan de andere kant de aanleg van het

wielerparcours. Hiermee zou met onmiddellijke

ingang een aanvang kunnen worden gemaakt,

zodat voor het einde van het jaar – het begin

van het wielersportseizoen – beide wielersport-

verenigingen over een goed trainingsparcours

kunnen beschikken en over een eigen accom-

modatie.

Op deze manier wordt tevens de druk van de ketel

gehaald om overhaast een beslissing te forceren

over de sanering van de plas en de overdracht van

het terrein.

De motie die wij hiertoe hebben opgesteld, luidt als

volgt:

Motie 1 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering

bijeen op 19 mei 2003,

overwegende:

- dat de provincie voornemens was om op het

terrein, voorheen bekend als De Put van

Weber, recreatieve voorzieningen aan te leggen

in de vorm van onder andere een zwem- en

recreatieplas, almede een wielerparcours en

faciliteiten ten behoeve van een tweetal

wielersportverenigingen;

- dat er met bedoelde wielerverenigingen

afspraken zijn gemaakt in de tijd, waardoor

deze verenigingen momenteel niet meer

beschikken over een clubgebouw en/of af-
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doende oefenparcours;

- dat de ontwikkeling van het plan in een

vertraging is gekomen ten gevolge van het feit

dat de zwem- en recreatieplas niet als zodanig

kon worden opgeleverd door de aangetroffen

ernstige milieuverontreiniging;

- dat er op afzienbare termijn geen oplossing te

verwachten is met betrekking tot de impasse

die is ontstaan bij de oplevering van het

recreatieterrein;

verzoeken het college:

de aanleg van het wielerparcours en de daarbij ho-

rende faciliteiten los te koppelen van de ontwikkeling

van het totale plan rond de Nedereindseplas, waar-

door de beide wielerverenigingen in de gelegenheid

worden gesteld om activiteiten met en voor hun leden

te kunnen blijven voortzetten,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie zal worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

De heer ROMBOUTS (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De SP brengt de moeilijke situatie die

bestaat rondom de Nedereindseplas weer in bespre-

king, met name waar het gaat om de nadelige ge-

volgen van het nog steeds niet opgeleverd zijn van

het terrein ten behoeve van de wielerverenigingen.

De heer Witteman zegt dat schadelijke gevolgen

voor de wielerverenigingen dreigen te ontstaan. Ik

wil het nog sterker zeggen: er zijn al schadelijke

gevolgen ontstaan voor de wielerverenigingen. Hoe

komt dat? De voorgeschiedenis die de heer Witte-

man naar voren bracht, heeft dat al in grote lijnen

duidelijk gemaakt. Momenteel wordt de

Nedereindseplas nog niet opgeleverd, zoals volgens

het contract al lang had moeten gebeuren, vanwege

milieueisen. Vroeger was de plas gelegen in

Nieuwegein. Tegenwoordig ligt de plas in de ge-

meente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft een

aantal aanvullende voorwaarden aan de oplevering

gesteld op het gebied van milieueisen. Op zich zijn

dat goede milieueisen en wij kunnen ons inhoude-

lijk gezien daarin zeer wel vinden. Alleen is het zo,

dat de eigenaar heeft gezegd dat het hem allemaal

veel te lang duurt en dat hij druk wil zetten op de

onderhandelingen. Hij geeft geen dan ook geen

toestemming die wielerbaan aan te leggen, voordat

hij zeker weet dat hij kan opleveren. De firma Van

Mourik gebruikt dit echt als een drukmiddel. Het is

niet zo dat wij als provincie die aanleg van de

wielerbaan en de oplevering van de plas hebben

gekoppeld, of dat de gemeente Utrecht dat heeft

gedaan. Dat heeft die eigenaar gedaan. De heer

Witteman dient een motie in en ik begrijp daarvan

de goede intentie, maar wat wij niet hebben gekop-

peld, kunnen wij ook niet ontkoppelen.

Wat wij wel hebben gedaan, en daarvan heeft de

heer Witteman ook gewag gemaakt, is onderzoeken

tegen welke kosten en op welke wijze die oplevering

wel zou kunnen plaatsvinden. Dat onderzoek is

afgerond, het wordt momenteel bestudeerd, het

kost veel geld en wij zijn nu met de gemeente

Utrecht in overleg hoe de betaling van de

oplevering zou moeten gebeuren. Ik verwacht hier-

over zeer binnenkort informatie te ontvangen.

Als de Staten nu zeggen dit college een steuntje in

de rug te geven, dan zeg ik: ja, dat snap ik wel.

Daarvoor is deze motie helaas niet het juiste mid-

del. Ik heb wel met de firma Van Mourik bekeken,

op het moment waarop wij perspectief hebben op

de oplevering van de plas op een manier die realis-

tisch is en waarmee de firma Van Mourik, de pro-

vincie en de gemeente Utrecht akkoord kunnen

gaan, of het dan bespreekbaar is om wel versneld

die wielerbaan aan te leggen, vooruitlopend op de

oplevering. De firma Van Mourik heeft daarover

gezegd, dat zij dat wel wil bespreken, alhoewel zij

geen definitieve toezegging doet. Zo is momenteel

de situatie.

Als men mij vraagt of ik zo snel mogelijk wil zorgen

dat die wielerbaan wordt aangelegd, dan zeg ik:

oké, graag zo’n steuntje in de rug. Wat de motie

van de SP betreft: daar heb ik in feite niet zo veel

aan.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Het gaat er niet om wiens schuld het is of wie nu

wat verkeerd heeft gedaan. Waar het mij wel om

gaat, is dat momenteel de wielersportverenigingen

in grote problemen zijn gekomen, mede doordat

twee jaar geleden de toezegging is gedaan dat een

en ander binnen korte tijd geklaard zou zijn. Die
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toezeggingen worden echter niet nagekomen. Dan

kan de gedeputeerde wel zeggen dat het komt door

de firma Van Mourik, door de gemeente Nieuwe-

gein of de gemeente Utrecht, maar daar gaat het

mij niet om. Het gaat mij er puur om, dat die

wielersportverenigingen momenteel wekelijks leden

kwijtraken. Wij praten hier veel over breedtesport

en dergelijke zaken, dan zeg ik: college, laat daar

dan maar eens wat van zien.

De heer ROMBOUTS (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Witteman zegt dat het hem er

niet om gaat wie de schuld is van dit alles, maar

vervolgens spreekt hij daar wel over.

Laat ik het volgende zeggen. De zaak is gelopen

zoals die tot nu toe gelopen is. Als provincie en als

college waren wij in het geheel niet blij dat de firma

Van Mourik deze voorwaarde stelde aan de aanleg

van de wielerbaan. Met andere woorden: de heer

Witteman hoeft mij daarvan niet te overtuigen. Dat

die wielervereniging daarvan de dupe is, snap ik

helemaal. Daarom zijn wij al bezig die oplevering

voor elkaar te krijgen, de financiering daarvoor te

vinden en de firma Van Mourik bereid te vinden,

desnoods vooruitlopend daarop, akkoord te gaan

met de aanleg van de wielerbaan. Zo staat de zaak

ervoor.

Wat de motie betreft, nogmaals: ik zou niet weten

hoe ik daarmee aan de slag zou moeten.

De heer VAN MALESTEIN (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! Ik wil graag een korte, aanvullende

vraag stellen aan de portefeuillehouder. Als zich een

perspectief voordoet, zoals hij schetst, hoeveel tijd

zal er dan ongeveer gemoeid zijn met de realisering

van dat perspectief? Om inderdaad die knip te ma-

ken inzake in versnelde aanleg en de rest van de

materie?

De heer ROMBOUTS (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De bespreking over hoe de gemeente

Utrecht en de provincie tot de financiering en de

uitvoering over zullen gaan, is een kwestie van we-

ken. Wij moeten wel het geld nog vinden.

De realisering van de wielerbaan hangt af van wat

de firma Van Mourik als eigenaar van de plas zal

zeggen. Als de firma Van Mourik zegt te zien dat

wij binnenkort overgaan tot de uitvoering van de

oplevering en als gezegd wordt dat dit genoeg is

voor de aanleg van de wielerbaan, dan kan dat snel

daarna. Het hangt voornamelijk af of wij medewer-

king van de eigenaar krijgen.

INTERRUPTIE: (zonder microfoon)

De VOORZITTER: Nee, dat moeten wij niet doen.

Zo werkt het niet. Om de beperktheid van het

Vragenuurtje te kunnen realiseren, wordt de

vragensteller in de gelegenheid gesteld zijn of haar

vragen te stellen en toe te lichten. Vervolgens ant-

woordt het college en daarna is er de gelegenheid

voor de Staten om eventueel te reageren. Wordt

van die gelegenheid geen gebruik gemaakt, dan is er

nadien niet nog eens een gelegenheid.

Ik moet echter iedereen over één kam scheren, dus

ik kan er niet omheen u het woord te geven. Dat is

wat dit betreft dan voor de laatste keer.

Voor de goede orde: er kan geïnterrumpeerd wor-

den vanaf uw zitplaats als het spreekgestoelte niet

bezet is.

Mevrouw LAMERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Gedeputeerde Rombouts zegt dat hij zo snel moge-

lijk met de aanleg van de wielerbaan wil beginnen.

In hoeverre zijn echter al zaken bekend rondom de

financiën? In hoeverre is er al een inspraaktraject

geweest, ook met de omwonenden bijvoorbeeld uit

Nieuwegein, die erg betrokken zijn bij de aanleg

van een eventuele wielerbaan. Zij kunnen er last

van ondervinden. Volgens mij moet dan ook de

inspraakprocedure worden gestart.

Ik wil nog graag een vraag stellen. Waarom wordt

er geen gebruik gemaakt van de wielerbaan in

Nieuwegein?

De heer ROMBOUTS (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Wat de inspraakprocedure rondom de

wielerbaan betreft, daarover kan ik niets zeggen. Ik

heb al gezegd dat de bottleneck, en daarover gaan

de vragen dan ook, daarin zit of de eigenaar toe-

stemming geeft om tot aanleg te kunnen overgaan.

Daar zit de vertragende factor in. Of daarvoor al

een bouwvergunning voorligt, of die al door de

gemeente Nieuwegein is afgegeven en of er nog

inspraak moet plaatsvinden? Ik weet dat alles niet.

Waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de

wielerbaan in Nieuwegein, is een vraag waarop ik al

helemaal geen antwoord kan geven. Ik heb geen

idee.
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De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen over

dit onderwerp. Ik stel voor de stemming over de

motie op een later tijdstip te laten plaatsvinden,

zodat eenieder de motie heeft kunnen lezen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Ik heb op 17 april jongstleden schriftelijke vragen

ingediend. De termijn voor beantwoording was

afgelopen zaterdag verstreken. Vervolgens heb ik

per e-mail aan de heer Van Herwijnen gevraagd of

mijn vragen mondeling behandeld konden worden.

De VOORZITTER: Op schriftelijke vragen krijgt u

schriftelijk antwoord.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

De termijn voor beantwoording is echter verstreken

en ik heb ook geen brief van het college ontvangen

dat er voor de beantwoording meer tijd nodig zou

zijn.

De VOORZITTER: Dit is niet het moment om dat

aan de orde te stellen. Uw fractievoorzitter had het

in dit geval in het Fractievoorzittersconvent aan de

orde moeten stellen.

PS2003BEM17

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 maart

2003 tot het vaststellen van de gedragscode van GS

en deze te betrekken bij het ontwikkelen van de

gedragscode voor PS.

De heer DITEWIG (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Met betrekking tot de voorliggende gedragscode

voor Gedeputeerde Staten zal in elk geval de fractie

van de VVD artikel 5, lid 1, als volgt willen amen-

deren:

Amendement 1 (VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen

op 19 mei 2003;

behandelend het voorstel van Gedeputeerde Staten

van 18 maart 2003 tot het vaststellen van de gedrags-

code van Gedeputeerde Staten;

besluiten:

bij artikel 5, lid 1, toe te voegen het begrip “diensten”

omwille van de beoogde integriteit. De tekst luidt dan

als volgt:

“Geschenken, giften en diensten worden gemeld in het

college. Zij worden geregistreerd. Geschenken en giften

zijn eigendom van de provincie. Er wordt een provin-

ciale bestemming voor gezocht.”,

en gaan over tot de orde van de dag.

Wij dienen dit amendement in om in elk geval het

totaal van hetgeen in dit artikel staat vermeld, af te

ronden.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van

de beraadslagingen. Het zal worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Transparant bestuur, integriteit: onderwerpen die

de SP zeer belangrijk vindt. De gedragscode is bij

dit soort zaken een goed hulpmiddel. Wij zijn dan

ook verheugd dat Gedeputeerde Staten deze ge-

dragscode aan ons voorlegt. Ook inhoudelijk kun-

nen wij voor een groot gedeelte in de gedachtegang

van Gedeputeerde Staten meegaan. Er zijn echter

twee punten waarmee onze fractie problemen heeft.

Het eerste punt betreft de regeling rond het ont-

vangen van cadeaus op het privé-adres. Op dit punt

dienen wij dan ook een amendement in.

Amendement 2 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen

op 19 mei 2003;

behandelend het voorstel van Gedeputeerde Staten

van 18 maart 2003 tot het vaststellen van de gedrags-

code van Gedeputeerde Staten;

besluiten:

artikel 5, lid 2: “Geschenken en giften worden niet op

het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd,

wordt dit eveneens gemeld in het college, waar een

besluit over de bestemming van het geschenk wordt

genomen.”,

te vervangen door:
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“Geschenken en giften worden niet op het huisadres

ontvangen. Indien men dit niet heeft kunnen voorko-

men, geldt conform artikel 5, lid 1, dat de bestuurder

melding doet in het college. Er vindt registratie plaats

en de geschenken en giften zijn eigendom van de pro-

vincie. Er wordt een provinciale bestemming voor

gezocht.”,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van

de beraadslagingen. Het zal worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Onze fractie is dus van mening, als wij met ons

allen zeggen geen cadeaus op onze privé-adressen te

willen ontvangen en wij menen dat serieus, dat wij

er op zijn minst voor moeten zorgdragen dat de

regels rondom het ontvangen hiervan op het privé-

adres net zo streng zijn als in andere gevallen. Elke

soepeler afwijking die hier wordt gehanteerd, sti-

muleert juist het verzenden van cadeaus aan privé-

adressen.

Het tweede punt waar onze fractie moeite mee

heeft, betreft artikel 3, de nevenfuncties. Het is

bekend dat de SP van mening is, dat leden van

Gedeputeerde Staten en commissarissen van de

Koningin, geen nevenfuncties dienen te bekleden

bij commerciële bedrijven. Zo’n verbod komt de

transparantie van besturen zeker ten goede en doet

de suggestie van belangenverstrengeling op een

aantal terreinen sterk afnemen. Het gaat er hierbij

niet om een motie van wantrouwen uit te spreken

richting bestuurders. Het gaat erom situaties, waar-

van je kunt weten dat deze in de toekomst tot

integriteitsproblemen zouden kunnen leiden, te

voorkomen. Het is dus een voorzorgsmaatregel. Ik

verwijs hierbij naar een artikel uit Binnenlands

Bestuur van 27 september 2002, waarin het vol-

gende wordt gesteld: “En ik denk dat de provincie

de zwakste schakel is. De gemeente heeft burgers

die direct betrokken zijn bij het functioneren van

de gemeente. Bij de rijksoverheid heeft de politiek

een veel sterkere grip op wat er gebeurt. De provin-

cie huppelt er een beetje tussendoor. Daar moet de

controle echt uit de organisatie zelf komen.”

Het tegenargument - wij kunnen bestuurders niet

verbieden commerciële nevenfuncties aan te ne-

men, want het mag volgens de Provinciewet – klopt

ten dele. Zij kunnen namelijk best met z’n allen

afspreken geen gebruik te maken van alle mogelijk-

heden die de wet biedt. Dat gebeurt wel vaker. Ten

aanzien van de financiering van het fonds Nazorg

Gesloten Stortplaatsen bijvoorbeeld, hebben wij

afgesproken dat wij minder geld in aandelen gaan

beleggen dan wettelijk is toegestaan. Inderdaad, het

zal niet mogelijk zijn met de gedragscode in de

hand bij de rechter het ontslag af te dwingen van

een bestuurder die tóch een commerciële neven-

functie heeft geaccepteerd. Dat neemt echter niet

weg dat deze bestuurder wel een groot politiek

probleem zou hebben.

Het bevreemdt de SP overigens, dat partijen die in

de verkiezingstijd luidruchtig hebben meegedeeld

problemen te hebben met de nevenfuncties van

onze commissaris als voorzitter van de ANWB,

blijkbaar al hun bezwaren zijn vergeten.

Ik besluit met een vraag aan onze commissaris. Is

het u bekend dat uw voorzitterschap van de ANWB

niet onder het kopje “Nevenfuncties” op de provin-

ciale internetsite staat, en zo ja, wat is daarvan de

reden?

De VOORZITTER: In antwoord op het amende-

ment dat de heer Ditewig van de fractie van de

VVD heeft ingediend, wil ik zeggen dat het college

daar geen bezwaar tegen heeft. Het college vindt dit

amendement niet echt nodig, maar niets staat aan-

vaarding in de weg.

Wat het amendement betreft van de fractie van de

SP dat mevrouw Jonkers heeft ingediend over het-

zelfde onderwerp, wil ik erop wijzen dat het qua

uitvoerbaarheid lastig is. De voorkeur gaat dus uit

naar het amendement van de heer Ditewig.

Reagerend op hetgeen mevrouw Jonkers heeft ge-

zegd over nevenfuncties, zal ik kort zijn.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Ik zou u zo graag achter het spreekgestoelte willen

zien.

De VOORZITTER: Dat kan wel, maar dan zou ik

moeten vragen of iemand anders de vergadering

zou willen leiden, en …. (Hilariteit.)
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De VOORZITTER: Mijn antwoord is echter kort.

Als het zou leiden tot een debat, neem ik graag

plaats achter het spreekgestoelte.

Wij hebben de discussie een en andermaal gevoerd.

Ik wijs op het bestaan van de Provinciewet. In de

Provincie, waarin ruimte voor nevenfuncties gebo-

den wordt, sluit aan bij onze samenleving. Zo zit de

samenleving in elkaar. De bepaling in de Provincie-

wet is er voor gemaakt om een en ander transpa-

rant te laten zijn; nevenfuncties worden voorgelegd

en worden vervolgens gepubliceerd. Het is mogelijk

dat de laatste nevenfunctie bij de ANWB nog niet

op het internet staat, maar de suggestie die gewekt

wordt als zou daar een bepaalde gedachte achter

zitten, wil ik wegnemen. Het is mogelijk dat de

internetsite op meerdere punten nog niet is bijge-

werkt.

Wat betreft de bezwaren – mevrouw Jonkers ver-

wijst naar een eerder gehouden debat daarover – wil

ik verwijzen naar de antwoorden op die schriftelijke

vragen. Ik ga ervan uit dat de betrokken vragen-

stellers door die beantwoording zijn overtuigd.

Daarmee wil ik volstaan.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Het lijkt mij heel helder. Wij hebben hier gewoon

verschil van mening over.

Wat betreft de website heeft u gelijk; die is op

meerdere punten niet compleet. Het lijkt mij echter

juist dat dit een punt is, waarbij het heel belangrijk

is dat die wel op internet staat. U bekleedt de func-

tie al vanaf maart jongstleden, dus misschien kan er

wat spoed worden gezet op het actueel houden van

de website.

De VOORZITTER: Ik volsta met: ja.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Ik heb de tekst van het amendement

van de VVD niet voor mij liggen, maar zijn be-

woordingen beluisterend gaat het over het woord

“diensten” dat moet worden toegevoegd. Dat lijkt

mij duidelijk. Wat er vervolgens mee gebeurt en

wat zijn afweging hiervoor is geweest, blijft wat

onduidelijk. Geschenken en giften worden eigen-

dom van de provincie, maar over diensten is niets

toegevoegd.

De heer DITEWIG ( VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wanneer dit zich zou voordoen, dan behoort

dit sowieso gemeld te worden in het college. Ik ga

hier nu geen uitgebreide casuïstiek opvoeren, want

je zou maar op gedachten komen …. Voorbeelden

zijn er in elk geval te over.

De VOORZITTER: Wellicht kan ik nog wat duide-

lijkheid verschaffen. Dit laat zich namelijk moeilijk

precies voorspellen. Ik heb eerder al in de commis-

sie Bestuur & Middelen gezegd, dat u de gedrags-

code niet moet zien als een dichtgetimmerd regle-

ment. Dan is er namelijk wel meer op aan te

merken. De gedragscode moet echter worden ge-

zien als de beste mogelijkheid om neer te leggen

wat de bedoeling is achter het feit dat wij streven

naar een integer bestuur. De gedragscode is dus

vooral de opstap naar een oordeel in het concrete

geval: als zich concreet iets voordoet dat niet inte-

ger zou zijn, dan is het niet zo dat de gedragscode

een ‘spoorboekje’ is, en het is ook niet zo dat als

het betreffende gedrag er niet in voorkomt, dat het

dan integer zou zijn. Dan gebruiken wij zo’n ge-

dragscode namelijk verkeerd.

De gedragscode moet echt worden gebruikt als een

ruime beschrijving van datgene wat wij bedoelen als

wij het hebben over integer bestuur. Het is bedoeld

als opstap naar een oordeel over bestuur dat, als het

gaat over integriteit, aan de orde is gesteld. Zo moet

de gedragscode worden gezien.

In dat perspectief gezien kan het amendement geen

kwaad en zo moet u uiteraard ook de andere bepa-

lingen zien.

Het college verzet zich dus niet tegen dat amende-

ment.

Het college verzet zich wel tegen het amendement

van de fractie van de SP, omdat het

uitvoerbaarheidsproblemen oplevert.

Ik stel u voor de stemming over beide amendemen-

ten later in de vergadering te laten plaatsvinden.

PS2003BEM18

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 maart

2003 tot instemming met de wijziging van de Ver-

ordening Rechtspositie Staten- en commissieleden

(PC-regeling).

PS2003BEM20

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 april 2003

om in te stemmen met de wijziging van de Veror-
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dening Rechtspositie Staten- en commissieleden

inzake vergoedingen leden adviescommissies.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

de voorstellen.

PS2003BEM21

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april

2003 om in te stemmen met de ontwerpbegroting

2004 en het jaarverslag inclusief jaarrekening 2002

van de Regio Randstad.

De heer REERINK( PvdA): Mijnheer de Voorzitter!

Op pagina 8 staat een opmerking waar ik het even

over wil hebben. Wij gaan straks namelijk spreken

over het coalitieakkoord. Daarin staat een opmer-

king betreffende het bouwen bij de kleine kernen.

In de toelichting onder het kopje “Hoofd-

prioriteiten van de Randstad” staat op pagina 8, bij

het zevende aandachtspuntje: “er zal extra planolo-

gisch instrumentarium ontwikkeld moeten worden

om landelijk wonen buiten het bundelinggebied

mogelijk te maken”. Nu kun je die zin op velerlei

manier interpreteren, maar onze fractie wil het in

elk geval niet zo interpreteren dat daar ongelimi-

teerd bouwen buiten de rode contouren mogelijk

wordt. Om een verwarrende discussie straks te

voorkomen, vraag ik het college:

- als dit nader wordt uitwerkt, te blijven binnen

de termen zoals die in het coalitieakkoord zijn

verwoord;

- de uitwerking eerst terug te brengen in de com-

missie Ruimte alvorens er iets wordt uitgewerkt

of vastgesteld.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik kan heel kort zijn. Het antwoord op

de eerste vraag is ja. Edoch, bij het antwoord op de

tweede vraag over de uitwerking, wijs ik de fractie

van de PvdA erop dat op pagina 5 van het akkoord,

onder “Programma”, punt l, ook nog iets staat

vermeld over de ruimte-voor-ruimteregeling en een

nadere uitwerking. Uiteraard zal dat worden mee-

genomen bij de verdere invulling.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter!

Ik weet niet wat de gedeputeerde bedoeld met zijn

laatste opmerking.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Reerink citeert uit het coalitie-

akkoord, onder hoofdstuk 2, punt i. In datzelfde

hoofdstuk, onder het punt aangemerkt met de let-

ter l, staat: “Gedeputeerde Staten zullen in het ka-

der van het Streekplan, met het oog op toepassing-

smogelijkheden buiten het reconstructiegebied, de

‘ruimte voor ruimte regeling’ verder uitwerken”.

Ook dat is een aspect dat wij uiteraard verder zul-

len meenemen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter!

Het gaat mij erom dat op diverse plaatsen dit soort

zaken terugkomt en dat wij er wel voor moeten

zorgen één systeem voor het geheel te hanteren en

dat dit in elk geval binnen de afspraken van het

coalitieakkoord blijft.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ja, dat laatste moet zeker het geval zijn.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Wij willen graag een stemverklaring uitspreken.

De fractie van de SP heeft grote problemen met dit

samenwerkingsorgaan. Wij zijn een groot voorstan-

der van samenwerken en afstemmen, maar een

ondemocratisch orgaan optuigen dat een begroting

hanteert van meer den ¤ 2.000.000 is ons inziens

niet acceptabel. Dit, nog afgezien van het feit dat

het samenwerkingsverband zich bezighoudt met

onderwerpen, waarvan de SP vindt dat deze op

provinciaal niveau behandeld moeten worden, bij-

voorbeeld: plattelandsontwikkeling, vaststelling

beleid bedrijventerreinen. Wij stemmen dus uit

principe tegen de voorliggende begroting 2004 van

de Regio Randstad.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de

aantekening dat de fractie van de SP geacht wordt

te hebben tegengestemd.

PS2003BEM22

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 april 2003

houdende vervanging van de bijlage als bedoeld in

artikel 30, derdelid, van de organisatieverordening

provincie Utrecht.
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PS2003WEM01

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart

2003 tot instelling en reglementering van het

waterschap Hollandsche Delta.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

de voorstellen.

PS2003CEE02

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april

2003 om in te stemmen met de nota Economisch

Beleid.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Boven mijn verhaal heb ik gezet: “Van plan tot

aktie”.

Afgelopen zaterdag stond in de Volkskrant dat de

commissarissen van de Koningin pleiten voor een

bestuursakkoord met zeven prioriteiten.Een van die

zeven is economie.

Even verderop lezen wij in hetzelfde artikel: “Wij

vinden dat er op tal van terreinen genoeg beleid is,

maar dat het nu, mede gezien de maatschappelijke

urgentie, om resultaten gaat.”

Het resultaat telt. Dat zullen wij vandaag nog wel

vaker horen. Het nieuwe werkprogramma heeft niet

voor niets de titel “Werk in uitvoering”; geen woor-

den, maar daden.

Aan de orde is nu het economisch beleidsplan

2003-2007. De hoofdlijnen voor het economisch

beleid voor de komende jaren worden weergegeven.

Daarnaast zijn er activiteiten beschreven in een

projectenlijst. In de begroting voor 2003 werd het

economisch beleidsplan al aangekondigd, waarbij

ook al aangegeven wordt welke twee sporen zullen

worden gevolgd:

a. het ene spoor wordt genoemd “duurzame ver-

sterking van de economische hoofdstructuur”,

met als speerpunten: zorgvuldig ruimtegebruik

en herstructurering van bedrijventerreinen;

b. het andere spoor is “bedrijfsontwikkeling en

vestigingsklimaat”, waarbij de nadruk ligt op

versterking van de kennis in infrastructuur.

Utrecht zal als hoogwaardige kennisregio wor-

den geprofileerd.

Tot zover de begroting 2003.

De fractie van het CDA is blij dat het economisch

beleidsplan er nu ligt. Het is een helder, goed ge-

schreven plan, maar nu komt het er op aan. Er

moet nu overgegaan worden tot concreet handelen.

Het gaat om een economisch beleidsplan voor een

periode met pessimistische vooruitzichten. De

werkloosheid in de provincie Utrecht neemt toe;

zowel hooggeschoolden als laaggeschoolden worden

werkloos.

Op eigen houtje kan de provincie niet zo veel. De

taak van de provincie zal vooral moeten bestaan uit

het initiëren, coördineren, stimuleren en zorgen dat

verschillende partijen aan één tafel komen.

Daarnaast stelt het CDA een aantal randvoorwaar-

den. Utrecht staat niet op zichzelf. De provincie

maakt deel uit van de Deltametropool, maar ook

Flevoland is een overlegpartner.

Als je wat rondsurft op internet en je kijkt naar de

economische beleidsplannen van de andere provin-

cies, dan komen steeds twee belangrijke elementen

terug. Dan gaat het om bereikbaarheid en herstruc-

turering van bestaande bedrijventerreinen.

Het Utrechts economisch beleidsplan is de inspraak

ingegaan, en ook de reacties van gemeenten, ka-

mers van koophandel en OASE (Overleg- en Ad-

viescommissie op Sociaal-economisch terrein),

stellen als randvoorwaarde dat de bereikbaarheid en

de herstructurering van bestaande bedrijven-

terreinen prioriteit moeten hebben.

Het economisch beleidsplan staat niet op zichzelf.

Als het om bedrijventerreinen gaat, hebben wij met

het Streekplan te maken en het locatiebeleid, en als

het om bereikbaarheid gaat, hebben wij met het

SMPU (Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht) te ma-

ken. Het is jammer dat de benadering niet integra-

ler is. Het is dan ook een goede zaak als in het

formatieakkoord economie en bereikbaarheid zijn

gekoppeld. Bij de uitvoering van dit economisch

beleidsplan moet daarmee dan ook rekening wor-

den gehouden.

Nieuw in dit economisch beleidsplan is de aandacht

voor het arbeidsmarktbeleid. Zie pagina 17 van het

rapport. Het CDA vindt dat het nieuwe college daar

duidelijk werk van moet maken. Vakbonden, werk-

gevers en Kamers van Koophandel pleiten voor een

trekkersrol van de provincie als het gaat om een

actief arbeidsmarktbeleid. In het voorstel wordt
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gesproken over het ontwikkelen van initiatieven om

te komen tot een provinciaal arbeidsmarktberaad.

Dit orgaan moet echter niet de zoveelste praatclub

worden, maar moet een club zijn die met concrete

aanbevelingen komt. De fractie van het CDA vraagt

het college dan ook in november – dan heeft het

college een half jaar de tijd – met concrete voorstel-

len te komen; kijk naar project 12. Een goed initia-

tief is geweest, het financieren van stageplaatsen

door de provincie van werkloze jongeren voor een

baan in de zorg. In de zorg en in het onderwijs zijn

namelijk nog steeds mensen nodig. In het kader

van de relatie onderwijs – arbeidsmarkt pleit het

CDA voor nauw overleg tussen vmbo-scholen en

ROC’s. Zeker als het gaat om om- of bijscholing

kunnen de ROC’s een rol spelen.

Om de vinger aan de pols te houden, wordt gespro-

ken over een evaluatie die na twee jaar zal plaats-

vinden. Dit moet echter niet betekenen dat er pas

dan wordt gekeken naar concrete resultaten en

mogelijke aanpassingen.

Het CDA vindt het belangrijk dat de plannen zo

snel mogelijk worden omgezet in concrete actie-

punten. Er zijn genoeg economische beleidsnota’s

geschreven. In de appendix staat daarover: “…

talrijke plannen en beleidsnota’s van provincie,

gemeente en intermediaire organisaties spelen een

belangrijke rol bij de herontwikkeling van

bedrijventerreinen”. In de begroting 2003 zijn de

beleidsvoornemens ook op een rijtje gezet. Ik hoef

deze niet te herhalen. Op pagina 128 kan men ze

nalezen.

De provincie moet nu daadwerkelijk tot actie over-

gaan, en die actie moet niet bestaan uit het op-

nieuw formuleren van beleid. Om een concreet

voorbeeld te noemen: in project 5 van het plan

wordt gesproken over het herstructureren van

bedrijventerreinen. Jaarlijks worden er drie tot ze-

ven aangepakt, zo staat er. Het CDA verwacht ook

hier dat het college over een half jaar duidelijk kan

aangeven welke bedrijventerreinen prioriteit krij-

gen. Dit kan natuurlijk in overleg met gemeenten

en het bedrijfsleven. Graag een reactie hierop.

En staat ook een aantal projecten in dat niet uitgaat

van concrete uitvoering, maar van beleidsproductie.

Kijkt u bijvoorbeeld naar project 7, waarin het on-

der andere gaat over het ontwikkelen van een me-

thode voor het meten van intensief ruimtegebruik,

terwijl de Staten vorig jaar mei bij de behandeling

van de Kadernota bij motie hebben gevraagd met

duidelijke voorstellen te komen.

Tot slot. Het is een bijzonder moment waarop dit

beleidsdocument aan de orde komt. Het ene college

heeft de visie ontwikkeld, het nieuwe college zal

handen en voeten moeten geven aan dit beleids-

plan. CDA-gedeputeerde mevrouw Kamp is de

trekker van het plan geweest, en als alles volgens

verloopt, zal de PvdA-gedeputeerde de heer Mik

het stokje overnemen en tot actie moeten overgaan.

Kortom: het CDA vindt het een goed uitgangspunt,

maar wij zijn er nog niet. Sterker nog: nu begint het

pas. Neem als provincie het initiatief, zeker in een

tijd waarin de werkloosheid toeneemt en het eco-

nomisch slechter gaat. Coördineer en zet mensen

bij elkaar. De provincie kan stimulerend werken.

Ga van plan over tot actie!

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! De titel van het betoog van mevrouw

Raven “Van plan tot actie” was ook wat ik namens

de fractie van de PvdA van plan was te zeggen. Wij

hebben waardering voor de visie in het economisch

beleidsplan. Wij vinden het stuk goed leesbaar,

maar wel wat globaal. In de commissie hebben wij

al een aantal opmerkingen gemaakt, waarvan ik

meende dat de gedeputeerde goed notie had geno-

men, dus die herhaal ik hier niet.

Er is een aantal punten dat ik echter nog wel onder

de aandacht wil brengen.

De speerpunten. Wij hebben begrip voor de geko-

zen speerpunten, maar wij willen daarbij benadruk-

ken dat andere sectoren die van belang zijn in de

provincie ook niet vergeten moeten worden en dat

ook die onderhoud en wellicht investering behoe-

ven. Wij denken daarbij met name aan sectoren die

belangrijk zijn in het bieden van werkgelegenheid

aan mensen met weinig scholing.

De projecten. De voorgestelde projecten zijn in feite

aanzetten tot projecten en wij zien graag de nadere

uitwerking ervan. In dat kader vinden wij dan ook

dat evaluatie na twee jaar nogal aan de late kant is.

Zeker gezien de verslechterende economische situa-

tie zouden wij graag tussentijds, bijvoorbeeld elk

halfjaar – waarmee ik mij aansluit bij mevrouw

Raven, die voorstelt hierover in november weer te

spreken – geïnformeerd willen worden over en be-
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trokken willen worden bij de planvorming en de

nadere besluitvorming.

Hiertoe willen wij graag meer concrete doelstellin-

gen en tijdspaden in het plan en in de deelplannen

zien, en willen wij duidelijke evaluatiecriteria voor

de tussentijdse evaluatie.

Wij zijn daarom benieuwd naar de invulling die het

nieuwe college van Gedeputeerde Staten, in het

bijzonder de nieuwe gedeputeerde, daaraan willen

geven. Wij willen graag spoedig daarover worden

geïnformeerd en daarover van gedachten wisselen.

De heer GAILLARD (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! De ambitie in dit economisch beleidsplan

spreekt aan; activiteiten en een actieve houding die

daaruit spreken voor herstel en versterking van de

economische dynamiek in onze provincie. “Utrecht

als kennisprovincie” is voor ons een uitstekende

ambitie, maar dan wel een ambitie met echt nieuwe

dingen en niet zoals met een Science Park waar wij

samen met de provincie Zeeland de laatste twee

provincies zijn die er nog geen hebben. Laten wij

maar op een andere manier mee blijven zorgen dat

wij kennisintensieve en -innovatieve werkgelegen-

heid in deze provincie stimuleren. Wat dat betreft

sprak de suggestie, gedaan door de fractie van de

LPF in de commissievergadering, ons erg aan. Dat

was de suggestie om te kijken, zoals bij Batadorp of

Heveadorp in het verleden, of tot initiatieven geko-

men zou kunnen worden waar werkgelegenheid en

wonen op een eigentijdse invulling tot stand ko-

men. Dat sluit aan bij de ontwikkelingen in de mo-

derne stedenbouw.

Ook de houding in dit economisch beleidsplan

spreekt ons aan: “Niet”, zoals de gedeputeerde in de

commissievergadering treffend zei, “de provincie in

hoogheid gezeten, maar samenwerkingsgericht,

initiërend en stimulerend”.

Onze fractie is bezorgd over de integratie van deze

nota in andere belangrijke beleidsstukken, zoals het

Streekplan en het SMPU. Zoals mevrouw Raven

heeft gezegd, het samenbrengen van de commissies

of de portefeuilles voor economische zaken en ver-

keer, is wat dit betreft een eerste stap. Wat ons

betreft, is dit echter een notitie die niet voor ken-

nisgeving aangenomen moet worden, maar wij zien

het als een beleidsstuk, een beleidslijn die wij ver-

taald willen zien in het Streekplan en in het SMPU

als wij die definitief gaan vaststellen.

Wat onze fractie betreft wil ik drie aandachts-

punten aangeven voor het vervolg.

De nota is volgens ons wat onderbelicht als het gaat

om de problematiek van het landelijke gebied en de

agrarische sector, daar waar in onze provincie toch

ook economie en werkgelegenheid in de problemen

verkeren en in de toekomst zouden blijven verke-

ren. Graag vraag ik hiervoor meer aandacht.

Ook onderbelicht is het arbeidsmarktbeleid en de

relatie met het onderwijs. Mevrouw Raven en me-

vrouw Van Bruggen hebben hierover ook al het een

en ander gezegd.

Onze fractie ondersteunt nadrukkelijk het beleid

inzake de Groene Werklandschappen, omdat zowel

in gebieden als het Hart van de Heuvelrug als in het

landelijk gebied hierdoor mogelijkheden worden

geboden om op een gedegen financiële basis te

komen tot versterking van de natuur, tot

ontsnippering alsmede tot hoogwaardige werkgele-

genheid.

Mevrouw VAN DONGEN (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Dit economisch beleidsplan is een goed lees-

baar en compact stuk. Met name dat laatste ver-

dient een compliment. Stukken van ambtenaren en

portefeuillehouders willen nogal eens de neiging

vertonen uit te dijen.

Het stuk is geproduceerd in de vorige Statenperiode

en wordt nu voorgelegd aan de nieuwe samenstel-

ling van de Staten zonder een uitgebreide presenta-

tie. Dat vinden wij jammer, met name omdat de

tijd waarin wij ons momenteel bevinden, een tijd

met een recessie, toch vraagt om bijstellingen van

plannen in Nederland en dus ook van de provincie

Utrecht. Vandaar dat enige kanttekeningen op zijn

plaats zijn bij dit rapport.

In het arbeidsmarktrapport van de provincie wordt

gezegd dat grotere bedrijven vertrekken en dat daar

meer kleine kennisintensieve bedrijven voor in de

plaats komen, maar met minder werkgelegenheid.

Dit is consistent met de inzet op de kennis-

economie en met projecten als het Captie

telewerkproject. Met het ineenstorten van de ICT-

sector echter, is het de vraag of de groei in deze

sector die zorgde voor nieuwe werkgelegenheid,

niet dringend toe is aan evaluatie. De integratie met

het arbeidsmarktrapport is ook wat onduidelijk in

dezen. Laaggeschoolde arbeid vormt een probleem,

dat groter zal worden naar mate I/D- en
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Melkertbanen zullen gaan verdwijnen door het

rijksbeleid, alsmede voortgezet door rationalisering

van bedrijven. Hierop worden geen adequate voor-

stellen geformuleerd. Het idee van Partnersearch bij

innovatie lijkt ons een goed plan, maar is zeer ge-

richt op de IT-branche en de Life Science-sector.

Wij blijken als provincie achter te lopen met de

ontwikkeling van een Science Park – het is al

genoemd -, terwijl het investeren in de kennis-

economie juist een speerpunt is. Dat roept vragen

op over het gevoerde beleid in de afgelopen pe-

riode, maar laat onverlet dat een dergelijke ontwik-

keling vernieuwend en voortvarend moet worden

ingezet en, zoals de fractie van de VVD opmerkt,

moet er misschien ook naar alternatieven gekeken

worden.

De vermelde plannen geven nog geen duidelijk

beeld van de implementatie en de in het verleden

behaalde resultaten of effecten. Voor Statenleden in

een duaal systeem zal de vraag naar effect van be-

leid, naar de meetbaarheid en naar het vooraf stel-

len van duidelijke kaders, belangrijker worden.

Een lagere werkeloosheid dan elders in het land, in

een tijd waar overal de werkeloosheid zal stijgen, en

ik citeer uit de tekst van het stuk: “is weinig con-

creet en zou ertoe kunnen leiden dat er wel banen

verloren kunnen gaan, maar dat het elders nog

erger is”. Liever zien wij een formulering met de

hoeveelheid nieuwe banen die gerealiseerd gaan

worden.

Bij het provinciaal arbeidsmarktbeleid, project 12,

is een duidelijke regiefunctie van de provincie wen-

selijk, die zelfs nog wel concreter mag worden dan

het hebben van regionale platforms. De aanzet tot

een provinciaal arbeidsmarktberaad is een goed

plan, maar wij sluiten aan bij de opmerking van de

fractie van het CDA, dat het dan wenselijk is in

november met een concreet plan te komen. Aan

welke evaluatiecriteria de platforms moeten vol-

doen, zou een mooie, kaderstellende discussie in de

provincie kunnen worden. Die criteria blijven nu

onduidelijk.

De ontwikkeling van de Kennisbank over Europese

projecten lijkt ons zeer wenselijk en is een goed

initiatief, omdat Europa op dit terrein voor regio’s

nogal wat subsidie beschikbaar stelt.

Bij herstructurering en de behoefte om intensiever

terreinen te gebruiken, zullen gesprekken gevoerd

moeten worden over het gebruik van de ruimte in

de hoogte, door bedrijven te stapelen in plaats van

de mogelijkheden tot bungalowbouw – laagbouw –

te blijven bevorderen.

Zoals bij woningen, nu deze fase bewust wordt

gebouwd, zal ook bij bedrijfsbouw de discussie

gestart moeten worden over de vraag of gekeken

moet worden hoe bedrijfsruimte anders kan wor-

den benut bij het vervallen van de vraag, zoals het

geval is met de leegstand van kantoorgebouwen.

Bereikbaarheid van bedrijven is een groot pro-

bleem, omdat men zich nog steeds veelal concen-

treert op het wegvervoer, ondanks de distributie-

centra, het spoor en Lage Weide. Dit heeft veel te

maken met huisvesting en woon- en werkverkeer.

Wat zijn de effecten geweest van Captie op dit ge-

bied en zou dit intensiever ingezet kunnen worden?

Op welke wijze zal het collegeakkoord het gebruik

van openbaar vervoer verbeteren?

Het zal duidelijk moeten worden, hoe de relatie

tussen het collegeakkoord en het Staten programma

wordt, maar vooral is actualisering nodig gezien de

huidige economische situatie. Het heeft weinig zin

de nota in deze fase op te houden, maar laten wij

op zeer korte termijn in de commissie kijken naar

optimalisering en concretisering. Het verwijt is

immers naar overheden dat zij traag op nieuwe

ontwikkelingen inzetten? Dat moeten wij zien te

voorkomen. Tijdsplannen en –paden, zoals de frac-

tie van de PvdA naar voren brengt, zijn wat ons

betreft ook wenselijke zaken.

De heer R.E. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! De titel van het ontwerp-economisch be-

leidsplan luidt: “De toekomst heeft vele gezichten”.

Toen ik echter de eerste bladzij opsloeg, werd ik

aangekeken door een heel lieve Aziatische me-

vrouw, met een heel doorleefd gezicht. Bij mij kwa-

men toen twee gedachten op: is dit nu typisch een

beeld van het vernieuwde college, of is dit de stand

van de Utrechtse economie? Ouderwets en hope-

loos achterlopend?

De eerste gedachte lijkt waarschijnlijk bewaarheid te

worden vanmiddag. De tweede is echter verre van

waar. Nederland mag dan officieel in een recessie

zijn geraakt en de provincie ondervindt daarvan nu

al de gevolgen, maar de stroom aan ondernemings-

zin in Utrecht is er nog steeds en die is springle-

vend. Althans, zo spiegelt het beleidsplan het ons
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nu voor. Het is een heel mooi beleidsplan gewor-

den, het ziet er gelikt uit, het is leuk verhalen te

lezen van ondernemers in onze provincie die heel

positief bezig zijn. Toch kunnen wij er niet omheen

dat de werkloosheid snel toeneemt en dat heel veel

kantoor- en bedrijfsruimte leeg staat in onze pro-

vincie. De aangekondigde evaluatie van het beleids-

plan over twee jaar, komt volgens ons dan ook geen

dat te vroeg. Ik denk aan te kunnen sluiten bij eer-

dere sprekers die gevraagd hebben dat op een eer-

der moment te gaan doen.

D66 steunt de ambitie om van Utrecht de kennis-

regio van Nederland te maken. De insteek op IT en

Life Sciense-sector en de insteek op het MKB zijn

volgens D66 uitstekende keuzes. In FEM Business

van deze week, waar ik een abonnement op heb,

stond een artikel over ondernemers die ondanks het

slechte marktklimaat een technologiebedrijf durf-

den te starten of gestart hebben. “Techno’s met

lef”, werd het artikel genoemd. Ik denk dat het ons

leert dat wij ook een overheid met lef moeten heb-

ben in onze provincie om deze mensen te onder-

steunen in deze zware economische tijden. Hoe

kunnen wij het beste doen? Volgens D66 kan dat

het beste gedaan worden juist door de ontwikkeling

van een Science Park.

Ik weet dat er in de Staten kritische geluiden te

horen zijn over een Science Park, maar als wij er-

voor kiezen daar hoge prioriteit aan te geven en

daar daadkrachtig een ontwikkelingsplan op te

zetten, dat wij op korte termijn resultaten zullen

zien in deze sector. Wij roepen het college dan ook

op binnen deze periode realisatie van een Science

Park te realiseren.

Aangezien dit niet het eerste en enige Science Park

in Nederland zal zijn, dient goed nagedacht te wor-

den over het unieke, innovatieve karakter daarvan.

Ik zou het willen noemen: “The unique

sellingpoint”.

Overigens is het interessant te weten, dat recent de

Universiteit van Utrecht bekend heeft gemaakt het

Wentgebouw op de Uithof te willen afstoten; “de

Ponskaart”. Misschien is dat een uitgelezen moge-

lijkheid te proberen dit gebouw om te zetten in een

Science Park. De fractie van D66 roept het nieuwe

college daarom op de mogelijkheden dan wel de

onmogelijkheden van het Wentgebouw bij de ont-

wikkeling van een Science Park te onderzoeken.

Het is heel jammer dat momenteel er niet echt

financiële middelen worden vrijgemaakt om de

concrete mogelijkheden en de daadwerkelijke reali-

satie van een Science Park werkelijkheid te doen

worden. Wij roepen het college dan ook op daar-

voor voorstellen in te dienen.

Bij het beleidscluster Arbeidsmarkt erkent het col-

lege dat de samenwerking in de drie regionale

arbeidsplatforms kan en moet worden verbeterd.

Niet alleen de toegenomen werkloosheid noopt

ertoe, maar ook het structurele tekort in de zorg en

het onderwijs. D66 hoopt echter dat het niet alleen

bij overleg zal blijven, maar dat dit zal leiden tot

concrete resultaten en projecten.

Enige kritiekpunten.

Wij zouden graag een scherpere prioriteitstelling

qua projecten zien, waarbij een helder onderscheid

wordt gemaakt tussen doelstelling, beoogd resultaat

en de activiteiten zelf. Het zal niet alleen het be-

leidsplan zelf verbeteren, maar het zal ook de toet-

sing door de Staten vergemakkelijken. Mevrouw

Van Dongen zei het ook al. Het is belangrijk te

weten wat wij kunnen meten, op welke resultaten

wij de gedeputeerde, het college, kunnen afrekenen.

Dat willen wij ook graag van tevoren zien, voordat

wij hiervoor geld vrijmaken.

Dit brengt mij op mijn tweede punt van kritiek: het

ontbreken van een financiële onderbouwing voor

het beleidsplan. Voor de uitvoering van het actie-

programma is ¤ 2.700.000 in 2003 beschikbaar,

maar nergens vind ik terug hoeveel de provincie

waaraan bijdraagt. Dus om welk project gaat het en

in hoeverre doen wij daaraan mee? Het zijn name-

lijk vaak samenwerkingsprojecten.

Enigszins vooruitlopend op de discussie over het

Streekplan, bestaan bij D66 grote reserves inzake de

realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. In het

programma Netwerk van gisterenavond was een

interessant item aan de orde: de enorme aanslag op

het Groene Hart in het afgelopen decennium door

ongebreidelde bouw van woningen en bedrijven-

terreinen. In het Utrechts Nieuwsblad is recent een

serie artikelen verschenen over de leegstand aan

kantoor- en bedrijfsruimte in onze provincie. In het

beleidsplan wordt gesproken over 400 hectare

bedrijventerreinen en 1,1 miljoen kubieke meter

aan kantoorruimte.Daar komt dan nog eens 100
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hectare extra bij voor noodzakelijke bedrijfs-

verplaatsingen. Met de huidige leegstand aan

bedrijfs- en kantoorruimte en de voortzetting van

de kwaliteitsverbetering en herstructurering van

bestaande bedrijventerreinen, zijn volgens D66 de

kaders gesteld voor een terughoudend beleid inzake

de ruimtelijke economie. D66 verwacht dan ook

van het college een nadere analyse van de bestaande

leegstand en de aard van behoefte aan kantoor- en

bedrijfsruimte in de provincie, alvorens wij nieuwe

schaarse ruimte gaan opofferen.

Concluderend: D66 steunt van harte de ambitie om

van Utrecht dé kennisregio van Nederland te ma-

ken. De realisatie van een Science Park heeft daarbij

voor D66 de hoogster prioriteit, evenals de her-

structurering van de bestaande bedrijventerreinen

en een resultaatgerichte intensivering van het

arbeidsmarktbeleid. Het voorliggende beleidsplan

kan daarbij als uitgangspunt dienen, indien het

college de prioriteiten scherper rangschikt en van

duidelijke kaders voorziet.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer

de Voorzitter! Afgelopen week konden wij er dan

getuige van zijn. Na het reeds tot ontwikkeling

gekomen H-woord dat wij landelijk al kennen, is

dit nu gevolgd door het R-woord, de recessie. On-

danks het onwankelbare geloof in de nieuwe econo-

mie van vele doorluchtige economen – een conti-

nue periode van economische groei - dreigt

Nederland en dus ook de provincie er niet aan te

ontkomen. What comes up, must go down, zeggen

de Engelsen.

Dat dit economisch beleidsplan uitgaat van achter-

blijvende economische ontwikkelen, getuigt dan

ook van realiteitszin. Een poging dat proces te kan-

telen en trachten te realiseren dat de neerbuigende

lijn wordt teruggebogen, vindt de fractie van de

ChristenUnie lovenswaardig. Het stimuleren van

innovatie en het intensiever gebruik maken van de

beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen, ver-

dient steun. Het herstructureren en verduurzamen

van diezelfde bedrijventerreinen zijn zaken waar wij

ons in kunnen vinden. Ook past dit alles in het

beeld van de presterende en verbindende provincie.

Overigens – en dat zal geen verbazing wekken – zijn

wij niet onverdeeld positief over dit beleidsplan

over de brede linie.

“De toekomst heeft vele gezichten”, is de titel van

het overigens fraai uitgevoerde rapport dat wij hier

nu in dit huis bespreken. Die vele gezichten komen

helaas niet terug in de eenzijdige stimulantia voor

de provinciale Utrechtse economie. Veel aandacht

gaat uit naar de ICT-branche. Deze sector bevindt

zich in zwaar weer. Hoe realistisch is het dan, vra-

gen wij ons af, zo eenzijdig te focussen op die ICT.

Natuurlijk, in de toekomst kijken kunnen wij niet

en met Kierkegaard spreken wij: “Het leven wordt

voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen”.

Om nu iets doorwrochts te melden over de nabije

toekomst van de ICT, is geen sinecure en daar kun

je je lelijk aan branden. Echter, op grond waarvan

nu tot de keuze wordt gekomen om vooral de ICT-

branche zo te ondersteunen, is ons niet geheel dui-

delijk. Daarmee wordt ook de kwetsbaarheid van de

provinciale economie groter, hetgeen wordt onder-

schreven door partijen, zoals de Kamers van Koop-

handel en de FNV die gereflecteerd hebben op dit

plan. Bij een daadwerkelijke touch-down van die

sector, zal de Utrechtse economie des te harden

worden getroffen. Laat de provincie geen one-trick

pony worden. Er is immers een breder palet aan

economische activiteiten te onderkennen in onze

provincie en diversificatie voorkomt een te eenzij-

dige gerichtheid. Ter verduidelijking: de ICT maakt

grofweg 20% uit van de totale – profit en non-

profit – activiteiten in onze provincie.

In het project 2, Partnersearch, wordt onder meer

de opstart en intensivering van de handelsbetrek-

kingen met China naar voren gebracht. Wij zijn

ook op de hoogte van de relatie die onze provincie

heeft met haar Chinese evenknie Guandong en in

de commissievergadering zijn wij geïnformeerd

over de gang van zaken tijdens zo’n uitwisseling. De

houding van de provincie in dezen kunnen wij

onderschrijven. Wij vragen een blijvende inspan-

ning op dit gebied, om daar waar mogelijk de pro-

blematiek van de mensenrechten bespreekbaar te

maken en te houden.

Het arbeidsmarktbeleid. Mensen met een zwakkere

positie op de arbeidsmarkt – wij denken daarbij aan

ouderen en laagopgeleiden – krijgen extra aandacht,

zo stipuleerde het vorige economisch beleidsplan.

De waterscheiding met dat beleid in dit nieuwe

economisch beleidsplan begrijpen wij niet, ook

gezien de huidige verslechterende economische
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omstandigheden, die ook deze groep treft. In het

beleidsplan lezen wij immers dat met name voor

lagergeschoolden het arbeidsmarktperspectief zal

teruglopen.

Daar komt nog bij dat door de gemeente Utrecht

ingezet is op extra ondersteuning voor de vmbo-

scholen. De komende jaren zijn veel schoolverlaters

uit die hoek te verwachten. Hoe daarop wordt inge-

speeld in dit economisch beleidsplan, is voor ons

een vraag en wij vragen het college dan ook zich te

blijven inspannen om tot een afstemming van on-

der meer deze opleiding te komen in relatie tot de

vraag op de regionale arbeidsmarkt.

Ik kom tot een afronding. Rekenend op enige ge-

ruststellende woorden en enkele concrete vooruit-

zichten van de gedeputeerde als reactie op onze

bijdrage, kan erin resulteren dat wij met een gerust

gemoed de inhoud van dit plan kunnen onder-

schrijven.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Het economisch beleidsplan 2003-2007, “De toe-

komst heeft vele gezichten”, raakt op een aantal

punten de kern van de zaak, namelijk een forse

toename van de werkloosheid, de toename van de

leegstand van kantoren en de afname van de werk-

gelegenheid. Sprekers voor mij hebben er al over

gesproken.

Het beleidsplan denkt dit op te lossen door sterk in

te zetten op de kennisintensivering van de

Utrechtse economie.

Recent onderzoek naar de arbeidsmarkt in de stad

Utrecht leert, dat tweederde van de arbeidsplaatsen

waarop nu wordt ingezet, wordt vervuld door in-

woners van de stad Utrecht en zij die in de directe

omgeving wonen. Daar reken ik Amersfoort ook

bij.

Eenderde van de banen wordt dus vervuld door

pendelaars. Als vergelijking mag Amsterdam gel-

den. Daar voorziet het aanbod van werkgelegenheid

in het hogere segment voor 98% in de eigen vraag.

Met andere woorden: de huidige inzet en de voor-

genomen inzet op de ontwikkeling van werkgele-

genheid in de kennisintensieve diensten, de zoge-

naamde ICT-bedrijven, vervult op geen enkele

wijze een vraag vanuit de eigen inwoners. Het sti-

muleert echter voornamelijk een extra vraag naar

mobiliteit, een onderwerp waarmee wij al veel pro-

blemen kennen. Ik ga er hierbij van uit, dat de mij

bekende cijfers representatief zijn voor de Utrechtse

situatie.

Aan de andere kant is momenteel – mijn cijfers

dateren van eind vorig jaar – al 14% van de lager

geschoolden in de stad Utrecht werkloos. Een gro-

ter verschil kan er niet zijn. Aan de ene kant wor-

den activiteiten ontwikkeld om werkgelegenheid te

bieden aan mensen die van heinde en verre moeten

komen, terwijl de werknemers die hier wonen, niet

aan een passende baan kunnen worden geholpen.

Daarnaast maakt iedereen zich druk over de toene-

mende mobiliteitsvraag.

Een interactie tussen aan de ene kant de te ver-

wachten vraag naar opgeleide medewerkers en aan

de andere kant de capaciteit van de opleidings-

instituten, moet ertoe leiden dat vraag en behoefte

ook op termijn op elkaar zijn afgestemd. De hui-

dige inzet op met name de kennisintensieve dien-

sten is ons inziens veel te beperkt en voldoet nu en

in de toekomst op geen enkele wijze aan de vraag.

Overigens ontbreekt volgens ons in het economisch

beleidsplan een gedegen onderbouwing voor de

gemaakte keuzes.

Uiteraard is de rol die de provincie speelt slechts

bescheiden. Wij hebben daarom ook hoge verwach-

tingen indien het arbeidsmarktbeleid van de pro-

vincie wordt ingebed in een bredere integrale aan-

pak. Hieruit zal ons inziens blijken dat met name

werkgelegenheid dient te worden gecreëerd in het

lagere segment en het middensegment en dat niet

het snelle geld van ICT wordt nagejaagd met alle

daarbij horende onzekerheden.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter!

Een fraai boekwerk met goede evenwichtige plan-

nen; een balans tussen beheren en vernieuwen.

Toen ik helemaal aan het eind van het eerste deel

was gekomen en op de colofonpagina keek, steeg

lichtelijk het schaamrood mij naar de kaken. Als u

daar ook even naar kijkt, weet u waarom dat het

geval is. Het gaat namelijk om werkgelegenheid,

maar de productie is grotendeels van buiten de

provincie gerealiseerd. Dat moet de volgende keer

iets beter, zou ik zo zeggen.

In de laatste commissievergadering heb ik namens

de fractie van de SGP mijn waardering uitgespro-

ken voor de wijze waarop het plan wordt gepresen-
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teerd en de wijze waarop de deelplannen zijn gede-

finieerd. Over het algemeen is het een heldere aan-

pak en die spreekt ons aan. Toch heb ik toen enige

kanttekeningen gemaakt en ik hecht eraan die ook

nu namens mijn fractie naar voren te brengen.

Wij hebben geconstateerd dat het accent op aan-

dacht voor werkgelegenheid en economische ont-

wikkeling overwegend ligt in het bovensegment van

het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Er zijn voor-

beelden genoemd door alle voorgaande sprekers:

ICT, Life Science, kennisinfrastructuur, Science

Park. Al deze voorbeelden bevinden zich aan de

bovenkant van de arbeidsmarkt. Dat is een van de

redenen geweest dat de fractie van de SGP in de

commissie gepleit heeft voor aandacht voor het

segment op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven

dat juist de laagstgeschoolden bedient. Ik wil daar-

bij best het risico nemen dat de S in SGP opnieuw

verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zoals het namelijk

nogal eens gebeurt als wij in gesprek zijn met bur-

gers, denkt men vaak dat het om de Socialistisch

Gereformeerde Partij gaat. Staatkundig Gerefor-

meerde Partij is natuurlijk ook een veel moeilijker

afkorting. Zoals ik zei, wil ik dat risico best nemen.

Wij doen dat, omdat wij daar zoveel waarde aan

hechten. In het beleidsplan zelf wordt geconsta-

teerd, op pagina 17: “Door de slechte conjunctuur

zal de werkloosheid verder oplopen. Het

werkgelegenheidsverlies concentreert zich voorals-

nog op de zakelijke dienstverlening.” Dit is door

andere sprekers al genoemd. “Toch is de verwach-

ting dat met name voor lager geschoolden het

arbeidsmarktperspectief sterk zal teruglopen.” Als

wij dat constateren, dan moeten wij naar onze

overtuiging in een economisch beleidsplan daarop

preluderen. En dat preluderen is er niet altijd meer.

Wij hebben in de commissie nadrukkelijk gepleit

voor een vierde deelproject, onder te brengen bij

project 12. Dat zou moeten zijn een deelproject dat

sterk beoogt de laagst opgeleiden een zo goed mo-

gelijke plek op de arbeidsmarkt te garanderen, voor

zover dit uiteraard binnen het bereik van de pro-

vincie ligt.

Gedeputeerde mevrouw Kamp sprak daarvoor haar

warme gevoelens uit en wij hebben er dan ook alle

vertrouwen in dat dit als deelproject 4 aan project

12 wordt toegevoegd. Wij willen wel graag weten

op welke wijze wij ons de uitwerking hiervan moe-

ten voorstellen en ook hoe de nieuwe commissie

Infrastructuur, Mobiliteit en Economie daarbij

wordt betrokken.

Wat die commissie is zijn algemeenheid betreft,

pleit ik er nadrukkelijk voor die bij de uitwerking te

betrekken. Gezien de veranderende economische

omstandigheden is het denk ik van belang dat wij

dit plan niet als een blauwdruk zien, maar als een

soort koers, als een uitwerkingsprogramma. En bij

die uitwerking zou het heel goed zijn daarvoor

voortdurend die commissie te gebruiken als klank-

bord. Ik sluit hiermee aan bij opmerkingen van

voorgaande sprekers.

Wat wij nog graag willen onderstrepen, is de relatie

tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Daaraan zijn al

goede woorden gewijd. Wij willen graag onderstre-

pen de noodzaak voor afstemming van regionale

arrangementen tussen vmbo-scholen en ROC’s en

tussen ROC’s onderling, juist om uitval in de

arbeidsmarktvoorbereiding te voorkomen. Dat sluit

nadrukkelijk aan bij het punt dat de fractie van het

CDA naar voren bracht en waarop sommige andere

sprekers variatie hebben aangebracht.

Samenvattend: wij horen graag van de gedeputeerde

hoe dat deelproject dat in de commissie is genoemd

en dat daar als zodanig ook is herkend, verder zijn

uitwerking krijgt in dit totale plan.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Het economisch beleidsplan “De toe-

komst heeft vele gezichten”. Een aantal van de spre-

kers heeft de titel aangehaald en sommigen gaven

daaraan volgens mij toch een wat beperkte invul-

ling over hoe die toekomst er uit ziet en hoe wij die

als provincie ondersteunen. In de commissie heb-

ben wij aan de orde gehad dat wij de economie van

de provincie Utrecht niet maken. Dat is een veel

breder spel van zaken die op elkaar inspelen en dat

erkennen wij met elkaar ook. Zoals mevrouw Raven

zei, kunnen wij daar wel wat aan sjorren, duwen en

trekken – in andere bewoordingen overigens -, maar

dat zijn inderdaad de mogelijkheden die wij als

provincie hebben. Het is niet zo dat wij ons beper-

ken tot kennis en Life Science. Dat beeld wil ik

wegnemen. Ik heb in de commissie geantwoord op

vragen van de fractie van de PvdA, dat het zo is dat

de zaken die wij in het Utrechtse hebben, onder-

steuning verdienen. Wij moeten zorgen dat wij die
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zaken die hier goed functionerend een plek hebben

gekregen - en waar mensen, onze medeburgers,

werken – faciliteren op een zodanige manier dat die

hier een plek kunnen behouden. Dat wil ik hier nog

een keer nadrukkelijk neerzetten om het beeld weg

te nemen dat het eigenlijk slechts om kennis en Life

Science gaat.

Aan de andere kant kan niet worden ontkend, dat

wij in het Utrechtse behoorlijk wat hooggeschoolde

mensen hebben en dat de opleidingsgraad in de

provincie Utrecht heel hoog ligt in verhouding tot

de rest van Nederland. Dat betekent dat je van die

potentie ook gebruik moet maken. Als je dan kijkt

naar hetgeen wij daaraan doen, dan blijkt dat er een

deel in zit dat gebruikt wordt en noodzakelijk is

voor niét die hoogopgeleide mensen en dié sectoren

waar niet alleen die hoogopgeleiden een plek krij-

gen. Kijkt u eens naar ICT bijvoorbeeld. Eenieder

zal het met mij eens zijn dat de computer niet meer

weg te denken is. En als wij geen aandacht meer

schenken aan de technologische ontwikkeling van

de economie, dan gaat het ook met andere secto-

ren, die niet puur geënt zijn op een hoog kennis-

niveau, ook niet goed.

Wij hebben dit in de commissie ook aan de orde

gehad en het is goed het hier nog eens nadrukkelijk

neer te zetten.

Mevrouw Raven zei dat zij graag wil dat aan project

5 een termijn wordt gehangen. Wij hebben een

nota en daarvoor hebben wij gekozen voor een

pragmatische aanpak, een korte schets van de be-

langrijkste beleidsterreinen, gekoppeld aan een

projectmatige aanpak. Het is zo, dat de projecten

die verwoord zijn en hangen aan de nota, nog ver-

der uitgewerkt moeten worden. Op dit moment is

daaraan nog geen termijn gehangen, maar het lijkt

mij heel goed mogelijk met een half jaar daar na-

dere voorstellen voor te doen. Het lijkt mij verder

heel goed, zeker gelet de huidige economische si-

tuatie, dat in samenspraak met de commissie te

doen en zodoende heel sterk de vinger aan de pols

te houden. Ik kan mij voorstellen dat de commissie

zegt graag direct bij de verdere uitwerking betrok-

ken te willen zijn. Dit wil ik graag toezeggen. Ik ben

niet de portefeuillehouder wat dit betreft, maar de

toekomstige portefeuillehouder, voor zover ik hem

ken, zal het hiermee zeker eens zijn. Die toezegging

kan ik in elk geval alvast doen namens het college.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Mevrouw Kamp noemde project 5 en meende dat

ik daar graag een termijn bij zou zien. Ik bedoel

eerlijk gezegd niet zozeer de termijn. Ik heb wel

gezegd “een half jaar”, maar ik vraag concreet te

komen ‘met rugnummers’: kunnen wij een idee

krijgen welke bedrijventerreinen worden aangepakt?

Ik heb het gevoel dat gemeenten en bedrijfsleven

zelf de provincie van voeding kunnen voorzien,

zodat er een keuze gemaakt kan worden. Dat moet

de provincie natuurlijk wel doen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Dat gebeurt ook en daarom is het geen

enkel probleem de Staten daarover informatie te

verstrekken. Het is een wisselwerking tussen de

provincie en de gemeenten. De gemeente is uitein-

delijk degene die de zaak in eerste instantie oppakt.

Wij kunnen daarin proberen wat te stimuleren als

dat noodzakelijk is. Heel vaak echter komen initia-

tieven van de gemeenten zelf. Wat mevrouw Raven

dus vraagt, is heel goed mogelijk.

Mevrouw Raven sprak over een methode van inten-

sief ruimtegebruik. Ik kan haar zeggen dat zij op

haar wenken bediend kan worden wat dit betreft,

want in mijn stafoverleg van vorige week is aan de

orde geweest een opdracht te verstrekken hier vorm

en inhoud aan te geven. Dat gaat gebeuren en is

inmiddels in gang gezet.

De nadere uitwerking van de projecten heb ik zo-

even al genoemd. De fractie van de PvdA vroeg hier

eveneens naar.

Mevrouw Raven had het, evenals de andere spre-

kers, over het arbeidsmarktbeleid. Dit is natuurlijk

ook het onderwerp dat zeker in deze tijd onze bij-

zondere aandacht nodig heeft. Project 12 geeft een

voorzet om daaraan een stuk uitwerking te geven,

maar ik realiseer mij volkomen dat daar nog andere

zaken bij horen. Afstemming van het onderwijs op

de arbeidsmarkt is een van die zaken die belangrijk

is bij de realisering daarvan. Ik kan de Staten zeg-

gen dat in de pijplijn een voorstel richting de Staten

zit over arbeidsmarkt en onderwijs. Daar wordt

hard aan gewerkt.

Mevrouw RAVEN (CDA):Mijnheer de Voorzitter!

Betekenen de woorden van de gedeputeerde dat wij
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dan concrete voorstellen krijgen en niet een weer

beleidsstuk? Een idee van de gedeputeerde was

mensen, met name stagiaires, om te scholen. Moet

ik daaraan denken als de gedeputeerde zegt dat

voorstellen in de pijplijn zitten?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Als het aan mij ligt dan is het eerder een

concrete uitvoering van een aantal zaken dan dat er

‘tig’ beleidsnota moeten worden geproduceerd. Dat

is ook de lijn die een plek heeft gekregen in het

coalitieakkoord. Dat spreekt mij dan ook erg aan:

concrete projecten om daarmee concreet iets aan de

situatie te doen. Mevrouw Raven noemde het voor-

beeld van de stagiaires. Wij hebben vrij recent ook

hbo-mensen die moeilijk een baan krijgen passend

bij hun genoten opleiding, een bijscholing gegeven

om daarmee in de zorg een plekje te kunnen vin-

den. Dat zijn prima projecten, waarbij je heel direct

zaken op elkaar afstemt.

Wat betreft die laagst geschoolden en de aansluiting

arbeidsmarkt – onderwijs, dan geeft de fractie van

de SGP aan dat voor deze mensen een vierde pro-

ject zou moeten worden gerealiseerd. De heer Bis-

schop heeft verwoord hoe ik daarop heb gereageerd

in de commissie. Het is correct dat ik gecharmeerd

ben van het idee zo’n project te realiseren. Ik heb

daarbij wel gezegd dat het een heel lastig onderwerp

is om mee aan de slag te gaan. Wij moeten er mis-

schien op voorhand niet al te hoge verwachtingen

van hebben. Ik denk echter wel dat het noodzake-

lijk is het onderwerp op te pakken, want dat is het

waard. De laaggeschoolde mensen zijn natuurlijk

bij uitstek de categorie die het het meest lastig werk

krijgt, zeker als het economisch slecht gaat. Als wij

kijken naar de cijfers van 2002, dan is de werkgele-

genheid voor de laaggeschoolden in Utrecht nog

gestegen en is het potentieel dat ‘in de wachtkamer’

zat, kleiner geworden. Als het economisch slecht

gaat, zal dat veranderen, want dan zullen de hoog-

geschoolden de laaggeschoolden wegdrukken. Zo

gaat het altijd in een tijd van economisch neergang.

Reden te meer vorm en inhoud aan zo’n project te

geven. Hoe wij dat precies moeten doen? Ik denk

dat het goed is dat dit in de commissie in het ver-

volg bij de uitwerking van de projecten aan de orde

komt en dat de commissie daarbij heel direct wordt

betrokken.

De heer Witteman beschikt over andere cijfers dan

ik. Ik zei zo-even al hoe het zat met de hoog-

geschoolden en de laaggeschoolden. Als wij kijken

naar de cijfers van 2002, dan is het zo dat onder

hooggeschoolden 25,4% werkloosheid bestond. Bij

de laaggeschoolden is dat percentage echter nog

gedaald. Dat zijn dus andere cijfers dan die de heer

Witteman noemt. De nota is echter geënt op de

cijfers van het Centraal Planbureau. Wat ik kan

toezeggen, en dat heb ik eerder al naar anderen toe

gezegd, is dat wij de vinger aan de pols houden en

dat wij dit soort zaken heel scherp in de gaten hou-

den. De intentie die zit achter de woorden van de

heer Witteman, onderschrijf ik echter nadrukkelijk.

De heer Gaillard bracht het idee nog eens naar

voren dat door de fractie van de LPF in de commis-

sie ingebracht is, waarbij met name Batadorp werd

genoemd. De gedachtelijn die daarachter zit,

spreekt mij aan en verdient het dat daarnaar nog

eens wordt gekeken.  Ik bespeurde in de commissie

dat men daar op een positieve manier naar kijkt,

alleen moeten wij ons wel realiseren dat er haken

en ogen aan zitten. Op het moment namelijk dat je

werkgelegenheid binnen een bebouwde omgeving

brengt, moet je daarvoor randvoorwaarden hante-

ren. Er kan namelijk vrij snel sprake zijn van

milieuoverlast vanwege allerlei bijkomende zaken.

Ik ben echter wel van mening dat het idee een rol

zou moeten spelen bij de opstelling van het Streek-

plan en dat er mogelijkheden zouden moeten wor-

den gecreëerd. In beperkte mate is er reeds sprake

van werkgelegenheid die plaats kan vinden in

woonkernen. Wonen en werken worden zodoende

dicht bij elkaar gebracht en voor veel mensen is dat

erg prettig.

Men merkt dus, dat een aantal zaken nog uitge-

werkt moet worden. Dat is ook de essentie van de

nota. Ook de dwarsverbanden met de strategische

nota’s, zoals het SMPU, het Milieubeleidsplan en

het Streekplan, zijn wel aangegeven maar nog niet

uitgewerkt in deze nota. Het is altijd toch een kwes-

tie van kiezen of delen. Op het moment dat je kiest

voor een beknopte, bondige nota en een pragmati-

sche aanpak, kun je niet al het andere beleid dat

daarmee verband houdt, in die nota opnemen.

Neemt u echter van mij aan dat die verbindingen er

zijn en dat wij daarop zullen toezien.
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Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Om een tweede termijn te vermijden, wil ik nog

een kleine praktische vraag stellen over de relatie

onderwijs – arbeidsmarkt. Straks krijgen wij te ma-

ken met andere commissies. Economie en Cultuur

was nu één commissie. Onderwijs komt straks in

een andere commissie dan Economie. De

verkokering moet niet zodanig plaatsvinden dat er

onduidelijkheid gaat ontstaan over wat er gaat ge-

beuren.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Dat is een onderwerp waar wij veel

aandacht voor moeten hebben: dwarsverbanden,

die niet alleen door de beleidsvelden heen, maar die

ook door onze organisatie heen goed moeten zijn.

Als college moeten wij daarin een voorbeeldfunctie

hebben. Ik zou de Staten willen zeggen: houd u ons

maar scherp.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

De gedeputeerde sprak over hbo-mensen die wor-

den omgeschoold en dat is natuurlijk zeer fijn. Aan

de andere kant wordt gezegd – en dat betreft het

vierde project dat de fractie van de SGP noemt –

dat wij daarvan niet al te veel verwachtingen moe-

ten hebben. Ik denk echter dat het andersom moet

zijn. De gedeputeerde moet meer inspanning ver-

richten om mensen die laag opgeleid zijn aan een

goede werkkring te helpen. Die categorie kan vaak

niet voor zijn eigen belangen opkomen, terwijl dat

voor de hoogopgeleiden een stuk gemakkelijker ligt.

Ik hoor graag van de gedeputeerde een uitspraak,

dat zij zich meer gaat inspannen voor de

laagopgeleiden en dat zij niet een slag om de arm

houdt op een manier van: rekent u er maar niet op

dat het iets oplevert. Dat vind ik erg jammer.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De heer De Vries kan wat dat betreft

van mij een volmondig ja horen. Die inspanning

moet er zijn; dat vind ik heel belangrijk. Wat ik

echter zeg, is dat je je verwachtingen wel een beetje

reëel moet houden, omdat het heel lastig is. Op het

moment dat wij hieraan beginnen, moeten wij ons

realiseren dat het geen gemakkelijke klus zal zijn.

Dat is in feite het enige dat ik daarmee zou willen

zeggen. De intentie onderschrijf ik, evenals het feit

dat wij er stevig aan zullen moeten trekken, die

doelgroep is van belang en ik onderschrijf ook van

harte dat daaraan moet worden gesjord en getrok-

ken. Daaraan zal het niet mankeren.

De VOORZITTER: Is er behoefte gebruik te maken

van een tweede termijn?

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! De toezegging van de gedeputeerde om

aandacht te besteden aan de laaggeschoolden en

ook aan bedrijven die niet in de speerpunten staan,

is een toezegging die zij inderdaad heeft gedaan in

de commissie. Wij zijn het daarmee eens. De fractie

van de PvdA wil echter toch benadrukken dat met

name sectoren die belangrijk zijn voor de werkgele-

genheid van de mindergeschoolden, zeker de ko-

mende tijd met het oog op de verslechterende eco-

nomische situatie, speciale aandacht behoeven en

een actieve houding van de provincie. Het gaat ons

niet zozeer om de laaggeschoolden zelf, maar het

gaat om bedrijven die werk genereren voor die

laaggeschoolde mensen. Als provincie moeten wij

bedrijven die dat soort werkgelegenheid genereren,

koesteren en zorgen dat deze in de provincie blijven

en dat zij niet verdwijnen naar provincies die bij-

voorbeeld lagere grondprijzen berekenen. Wij plei-

ten dus voor een pro-actieve houding van het col-

lege en van de gedeputeerde in het bijzonder.

Wellicht kan het als derde speerpunt toegevoegd

worden, naast ICT en Life Science. Dan kan het

wellicht uitgewerkt worden in een voorstel zoals

door de fractie van de SGP is verwoord, maar het

belang van de verslechterende economische situatie

en de aandacht voor mensen die niet hoog-

geschoold zijn, zou de komende tijd hoog op de

agenda dienen te staan.

Mevrouw VAN DONGEN (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Wat ik mis in het verhaal van de gedepu-

teerde en wat de essentie van mijn betoog was, is

een duidelijk kader waarop wij aan het eind kunnen

zeggen: heeft u dit nu ook gerealiseerd? Zo werkt

het dualisme namelijk. Wat ik niet wil is bij elk

uitvoeringsproject betrokken raken. Dat vind ik in

het duale stelsel echt iets voor de gedeputeerde. Ik

ga graag met de gedeputeerde in de commissie het

gesprek aan en ik hoop dat mijn collega’s van de

andere fracties dat ook zinvol vinden. Wij kunnen

dan eens kijken of wij wat meer meetbare en meer

concrete afspraken kunnen maken, waarop wij dan

uiteindelijk de gedeputeerde kunnen afrekenen en
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kunnen zeggen dat dit inderdaad het beoogde effect

is van de Staten en dat de gedeputeerde het werk

prima heeft gedaan, of misschien heeft de gedepu-

teerde het werk niet prima gedaan.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter!

Naar aanleiding van de woorden van mevrouw Van

Dongen, heb ik van de gedeputeerde niet echt de

toezegging gehoord dat de aangekondigde evaluatie

en de daar bij te hanteren kaders wellicht eerder in

de commissie aan de orde zou komen dan over

twee jaar.

Verder hoor ik van de gedeputeerde nog graag een

reactie op ons idee wat betreft het Science Park dat

gevestigd zou kunnen worden in het Wentgebouw.

In hoeverre kunnen daar de komende tijd vanuit de

provincie financiële middelen worden ingezet? Dit

in aansluiting op het gemis aan financiële onder-

bouwing van alle projecten. Ik heb daarover niet

veel gehoord. Mevrouw Van Dongen zegt in de

commissie niet alle projecten helemaal uitgediept

voorgeschoteld te hoeven krijgen, maar aan de an-

dere kant lijkt het mij handig een overzicht te krij-

gen van wat waarvoor wordt aangewend.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Wat de evaluatie betreft, ben ik naar ik

dacht heel duidelijk geweest. Ik heb gezegd dat ik

mij in het kader van de huidige economische situa-

tie, kan voorstellen dat er reden te meer is om niet

twee jaar met de evaluatie te wachten, maar om de

vinger aan de pols te houden. Dat moet voor de

commissie een voldoende toezegging zijn. De com-

missie heeft er namelijk alle recht op daarbij be-

trokken te zijn.

De uitwerking van de projecten hoeft niet te gebeu-

ren in de commissie, wordt gezegd. Wat wij hebben

gedaan, is het formuleren van een hoofddoelstelling

in het economisch beleidsplan: het bevorderen van

een duurzame economische ontwikkeling. Wij heb-

ben daarvoor trajecten aangegeven en voor die

trajecten hebben wij drie zaken vermeld die wij

willen hanteren om bedrijven te faciliteren. Daarbij

gaat het niet alleen om kennisinstellingen, maar het

gaat met name om bedrijven die hier al zijn geves-

tigd. Als wij praten over bijvoorbeeld het her-

structureren van bedrijventerreinen, dan gaat het

over bestaande bedrijven die een handje geholpen

worden, zodat zij er weer een aantal jaren tegenaan

kunnen. Wij doen dat als provincie op allerlei ter-

reinen en ik vind dat dat zo moet blijven. Ik onder-

streep van harte de woorden die mevrouw Van

Bruggen hierover sprak.

Het Science Park: dat is natuurlijk een project dat

wij moeten realiseren met drie partijen. De univer-

siteit/de hogeschool en ook de stad Utrecht zijn

daar mede bij betrokken. Dit is iets wat wij als pro-

vincie niet alleen kunnen regelen. De Staten mogen

echter wel van mij aannemen dat wij er hard aan

willen trekken, omdat wij ons realiseren dat een

Science Park heel belangrijk is voor Utrecht; wij

hebben hier namelijk potentieel een heel goede

kenniseconomie. Dat Science Park moet eigenlijk

worden gerealiseerd en daar wordt aan gewerkt en

getrokken. Als daar een bepaald bedrag bij hoort,

dan moeten wij daarnaar samen nog eens opnieuw

kijken. Op dit moment zijn hiervoor geen middelen

gereserveerd, maar de Staten hebben het budget-

recht, dus is het aan de Staten hiervoor middelen

beschikbaar te stellen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2003BEM23

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 april

2003 tot vaststelling van de 4e wijziging van de

begroting 2003.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

het voorstel.

Vragenhalfuurtje (vervolg)

Stemming over de motie betreffende de

Nedereindseplas/Put van Weber.

Mevrouw VAN DER POEL (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! De fractie van het CDA schaart zich

achter de gedachte van de fractie van de SP dat er

zo snel mogelijk een oplossing moet komen en dat

er zo snel mogelijk een wielerparcours aangelegd

moet worden, want dat hebben wij als overheid

beloofd en wij willen een betrouwbare overheid

zijn. Wij willen ook dat het college er alles aan doet

om dat zo snel mogelijk te laten verlopen, maar wij

denken niet dat deze motie daartoe het goede mid-

del is. De heer Rombouts gaf daarvoor de argumen-

ten al aan. Wij steunen dus de motie niet. Wij heb-

ben echter wel het gevoel dat het college er zo veel
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mogelijk aan doet om zo snel mogelijk tot

oplevering over te gaan, zodat daarna zo spoedig

mogelijk een wielerparcours gerealiseerd wordt.

De heer LEVERING (PvdA) Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij zijn het helemaal eens met de fractie van

het CDA. En dat is heel mooi op deze dag. Toch?

(Hilariteit.)

Mevrouw LAMERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Wij ondersteunen de motie niet.

De heer VIS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Onze

motivatie is precies dezelfde als die van de fractie

van het CDA. Wij willen graag dat er heel snel een

oplossing komt voor die wielervereniging, omdat

wij anders denken dat het grote problemen zal op-

leveren. Gelet op de milieueisen die ook in het ge-

ding zijn momenteel en waarvan wij een goede

afronding willen hebben, ondersteunen wij de mo-

tie op dit moment niet.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter!

Ik kan “idem” zeggen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie):

Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de

ChristenUnie neemt met enige verbazing kennis

van het feit dat het bijzondere aandacht verdient

dat de PvdA het kennelijk eens is met het CDA. Ik

vind het in elk geval bijzonder.

Wij ondersteunen wel de gezichtspunten van de

fractie van het CDA in dezen. Wij ondersteunen de

motie dus niet.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Wij ondersteunen uiteraard onze eigen motie. Het

doet mij echt pijn, terwijl iedereen het ermee eens

is, dat men toch tegenstemt. Ik krijg een beetje het

idee van “not invented here”.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Wij steunen de motie niet.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat de fractie van

de SP wel duidelijk een sterk punt heeft. Als je als

overheid toezeggingen doet, dan moet je je daaraan

houden.

Als de wielervereniging niet direct geholpen zou

kunnen worden, terwijl de beloofde termijn allang

is verstreken, zou je kunnen denken aan een gelde-

lijke vergoeding.

Wij ondersteunen derhalve de motie van de SP wel.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provin-

ciale Staten hierna motie 1. Voor de motie hebben

gestemd de fracties van de SP en de LPF.

PS2003BEM17

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 maart

2003 tot het vaststellen van de gedragscode van GS

en deze te betrekken bij het ontwikkelen van de

gedragscode voor PS. (vervolg)

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde het amende-

ment dat is ingediend door de heer Ditewig inzake

de gedragscode.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-

ciale Staten amendement 1 met algemene stemmen.

De VOORZITTER: Dan stel ik aan de orde amen-

dement 2. Voorzover uw steun aan amendement 1

geen reden is voor …

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Mag even iets toelichten? In tegenstelling tot wat ik

dacht in eerste instantie, dat het ene amendement

het andere zou vervangen, blijkt dat niet het geval

te zijn. Het gaat ons om het ontvangen van ge-

schenken en giften op het huisadres. Wij laten ons

amendement staan en blijven het uiteraard steunen.

De VOORZITTER: Het college handhaaft zijn

standpunt aangaande de uitvoerbaarheid.

Mevrouw OOSTLANDER (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! Wij zijn het met de fractie van de SP

eens dat voorkomen moet worden dat geschenken

op het huisadres worden ontvangen. Wij zijn het

echter ook eens met het college. Wij laten het graag

over aan de wijsheid van het college om als zo’n

geval zich toch voordoet, een bij de aard van het

geschenk passende bestemming te vinden. Wij steu-

nen het amendement niet.

De heer VIS (GL) Mijnheer de Voorzitter! Wij steu-

nen het amendement, omdat wij geen uitvoerings-

problemen zien en de gedachtegang ons sympathiek

is.
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Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provin-

ciale Staten amendement 2, met de aantekening dat

de fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, D66, de

ChristenUnie en de SGP geacht worden tegen het

amendement gestemd te hebben.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Geen stemverklaring, maar wij zijn wel tegen het

voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde

voorstel.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 16.01 – 16.22 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Discussie coalitieakkoord voor de komende

Statenperiode.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer

Lokker, die namens het CDA, de PvdA en de VVD

het woord voert.

De heer LOKKER (CDA) :Mijnheer de Voorzitter!

Vandaag presenteren de drie partijen hun voorne-

mens voor de komende periode. Niet in de vorm

van een dichtgetimmerd verhaal, maar in de vorm

van een aantal afspraken op hoofdlijnen, bestaande

uit een visie, een programma en een bijbehorende

financiële paragraaf. Een verhaal ook, dat nader

uitgewerkt dient te worden en een programma, dat

ruimte beidt voor aanvulling.

Uitgaande van de verwachting dat de Staten van-

daag aan het college van Gedeputeerde Staten zul-

len opdragen het formatieakkoord nader uit te

werken, zal deze uitwerking en de daarbij beho-

rende financiële onderbouwing door het college van

Gedeputeerde Staten in het kader van de komende

meerjarenbegroting ter vaststelling en ter beoorde-

ling aan de Staten worden voorgelegd. In deze eer-

ste ronde mag ik inderdaad namens de drie partijen

het akkoord presenteren en vervolgens is het aan de

partijen afzonderlijk te reageren. Ik neem aan dat

daarvan ruim gebruik gemaakt zal worden.

Als eerste wil ik iets zeggen over het proces. Wij

zijn met elkaar begonnen aan een nieuw staatkun-

dig avontuur: de dualisering van ons provinciaal

bestuur. Een kant en klaar draaiboek was er niet, al

is er door de werkgroep Dualisering het afgelopen

jaar belangrijk voorbereidend werk verricht. Hele-

maal vlekkeloos is het daarom ook niet verlopen.

De praktijk was weerbarstiger dan de theorie deed

vermoeden. Soms zat de valkuil in een enkele zin,

in een enkel woord, in een onduidelijke formule-

ring en ook in het scherp letten op elkaar en op de

grote en de kleine letters van al die verschillende

partijpolitieke en individuele agenda’s. Het poli-

tieke krachtenveld was daardoor zoals gebruikelijk

complex en stond bovendien onder druk van de

tijd: de informateur die binnen tien dagen een

compleet rapport moest leveren, fracties die op de

juiste tijd een stem moesten kunnen afgeven en

onderhandelaars die wij weliswaar met een man-

daat van goede wil, bepaald niet lang in de lucht

konden houden. Soms wordt de bal dan net even

buiten het speelveld geschoten en zo zaten de oude

en de nieuwe politiek elkaar soms danig dwars.

In andere provincies zag je soms bijzondere bewe-

gingen. In Noord-Holland en in Drenthe werden

partijen die hadden gewonnen of die zelfs de groot-

ste partij waren geworden, gewoon buiten de coali-

tie gehouden. Het was dus mogelijk vanuit een

winstpositie buiten de coalitieboot te vallen. Erg

veel tijd om de eigen knopen te tellen was er dus

niet. In andere provincies verdwenen regenboog- of

andere coalities.

In Utrecht hield de informateur ons voor twee

opties van samenwerking te onderzoeken, met als

kern van beide opties: het CDA en de PvdA. Eerst

moest worden begonnen met de VVD, en als dat

niet lukte met GL. Meer smaken waren er niet. In

de tweede plaats adviseerde hij dat de smaak van

vernieuwing ook moest zitten in de vernieuwing

van de bestuurscultuur, die onder andere bereikt

kon worden door het aantrekken van nieuwe be-

stuurders. “Vernieuwd doorgaan”, noemde hij dat.

En met respect voor het lastige en vele werk dat de

informateur in korte tijd heeft verzet, hebben wij

echter gemeend dat politieke vernieuwing vooral

moet blijken uit een programma en de wil om op

een vernieuwende manier als bestuurder aan de slag

te gaan. Dat brengt ons op de introductie van de

duale structuur, bedoeld om de democratie meer

inhoud te geven. Democratie betekent dat het volk
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regeert. Wel, het volk regeert nergens. Het zijn

altijd overheden die in naam van het volk regeren.

De fundamentele vraag is ook niet welke kleur die

overheid heeft, maar of je er ook op een fatsoenlijke

manier van af kunt komen. Anders gezegd: welke

coalitie je ook kiest, het gaat eigenlijk maar om één

vraag: op welke manier komt je er vanaf? Op een

vreedzame manier of door geweld?

Wel de eerste vorm is kenmerkend voor de demo-

cratie. De ander is kenmerkend voor een dictatuur.

Als wij dat constateren, is de vraag wie regeert of

hoe het bestuur is samengesteld, veel minder rele-

vant, zolang je dat bestuur maar via een stemming

naar huis kunt sturen. En het college moet daarom

ook tussentijds afgerekend kunnen worden op re-

sultaten. Als wij tot een serieuze resultaatmeting

willen komen van dit college, is het te overwegen

tussentijds gemeenten en maatschappelijke organi-

saties te vragen of zij iets merken van die preste-

rende provincie en of het zinvol is de agenda of het

programma aan te passen. Tot nu toe hebben wij

onszelf via een dikke nota verteld hoe goed wij

eigenlijk zijn. Daarmee is in het duale besteld niet

zozeer de structuurverandering van belang, maar de

verandering van de politieke cultuur. Uit het

coalitieakkoord blijkt dat ook: structuur volgt in-

houd. Ik wil graag twee elementen kort toelichten.

Wat willen wij? Wij willen meer uitvoeringsgericht

en resultaatgericht werken. Weten waar je naartoe

wilt, richting geven en ruimte bieden om inhoude-

lijk een goed programma in elkaar te timmeren.

Een programma, dat uitgewerkt is in concrete pro-

jecten, waardoor resultaten zichtbaar worden. Op

die manier kan rekenschap worden afgelegd aan de

Staten en aan de inwoners van Utrecht.

Te veel was de bestuurlijke cultuur gericht op het

maken van het beleid, op het maken van plannen;

heel veel beleid, heel veel plannen. Dat gebeurde

veelal in dit huis en de politieke discussie hierover

werd ook uitsluitend in dit huis gevoerd. Zelden

was er één inwoner van Utrecht te vinden op de

politieke tribune.

Wij vinden dat een belangrijk element van vernieu-

wing van onze provinciale democratie is gelegen in

de manier waarop besluiten worden genomen. De

besluitvorming moet meer transparant zijn en in

het open debat tot stand komen. Daarmee wordt de

besluitvorming controleerbaar en dat is een belang-

rijke vereiste voor een vitale provinciale democra-

tie.

Een dergelijke opstelling vereist in de eerste plaats

dat wij van een interne praat- en discussiecultuur

koers zetten op een meer naar buiten en op actie

gerichte politieke cultuur. Meer direct contact met

de inwoners van onze provincie, luisteren naar wat

belangengroepen en maatschappelijke organisaties

ons te vertellen hebben en die kennis gebruiken

voor het debat in de Staten. Tot nu toe zijn er de

formele, bestuurlijke contacten met allerhande

organisaties, maar voor een volksvertegenwoordiger

die boodschap heeft aan wat de inwoners vinden, is

het van even groot belang de omgeving van die

organisatie te kennen en de belangrijke spelers in

die omgeving te horen. Hoe vaak hebben wij de

afgelopen tijd niet gehoord dat wij onzichtbaar

zijn?

Deze basisfilosofie is ook niet nieuw, maar is ont-

leend aan de notitie die wij allen kennen als “de

Presterende Provincie”. De ondertitel is veelzeg-

gend: “Naar een presterende en verbindende pro-

vincie ten behoeve van de Utrechtse samenleving”.

Niets meer en niets minder. De kernboodschap van

deze in april 2001 uitgebrachte notitie is dat de

provincie bij uitstek het verbindend bestuur is op

regionaal niveau; verbindingen leggend met ge-

meenten, maatschappelijke groeperingen, de rijks-

overheid, zelfstandige bestuursorganen en niet in

het minst met de burger. “De provincie is daarbij

niet opgesloten in haar eigen burcht, maar zij is

actief op zoek naar draagvlak voor haar doelstellin-

gen. Zij smeedt coalities met andere betrokkenen

en zij tracht, met andere woorden gezegd: de

netwerkregio recht te doen.”

Wel, uit die filosofie, letterlijk geciteerd, is het

coalitieakkoord van de komende periode geboren,

maar ook, zoals u weet, de “Agenda 2010”. Dit is in

het vervolg het coalitieakkoord.

Drie woorden zijn van cruciaal belang als wij straks

aan de slag willen. In de eerste plaats: gebieds-

gericht. In de tweede plaats: integraal. In de derde

plaats: projectmatig. Dat betekent dat de regionale

opgave centraal staat en dat die binnen de bestuur-

lijke kaders wordt gerealiseerd. Voor elk gebied

hebben wij allang een visie, een beeld van hoe za-

ken in een gebied moeten zijn, moeten blijven of

moeten worden. Op grond van die visie is het mo-

gelijk een programma te maken, waarin staat welke

acties nu ondernomen moeten worden om het
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beeld te versterken, te vormen en te ontwikkelen.

Vervolgens worden concrete uitvoeringsprojecten

gemaakt.

Het gaat er dus niet om gebiedsgericht beleid te

ontwikkelen – dat willen wij niet –, maar gebieds-

gericht aan het werk te gaan. Daarom is er nu niet

zozeer de behoefte aan meer theorie, maar veel

eerder aan meer verbeeldingskracht. Dat gebeurt

natuurlijk niet van de ene op de andere dag; een

dergelijke werkwijze vereist ook intern, in dit huis,

een cultuuromslag. Een nieuwe manier van werken,

waarin met name klantgerichtheid, interne afstem-

ming en samenwerking, aanspreekbaarheid,

professionaliteit en resultaatgericht werken centraal

staan.

Voor de organisatie betekent dit onder andere, dat

gebiedsmanagers worden aangesteld die verant-

woordelijk zijn voor een bepaald gebied in de pro-

vincie Utrecht. Zij formeren kleine, deskundige en

enthousiast projectteams uit de provinciale organi-

satie en afkomstig uit verschillende disciplines en

zij gaan daarmee vervolgens aan de slag. Daarmee

verklein je tevens de kans op incompetentie en

tijdrovende overlegrituelen.

In het voortraject is door de Staten een integraal

beleidskader voor het gebied vastgesteld en daarmee

is het democratisch gelegitimeerd. Kenmerkend

voor dit integrale beleidskader is dat alle betrokken

partijen, zoals gemeenten, maatschappelijke organi-

saties, de waterschappen, de koepels van zorg en

natuur en cultuur, het met elkaar eens zijn. In dit

beleidskader staan de doelen. Belangrijk uitgangs-

punt is dat het beoogde doelenpakket wat ons be-

treft niet compleet hoeft te zijn. Als het streven is,

het theoretische kader voor 100% rond te hebben,

ben je vier jaar lang bezig met discussiëren. Je moet

durven zeggen, als je het over 75% van de koek

eens bent, dat je dan daarmee met elkaar aan de

slag moet.

Primair gaat het dit college dus om het smeden van

coalities; coalities van mensen die met elkaar aan de

slag willen. Niet bij elk project hoeven daarom alle

partijen aan tafel te zitten; je selecteert de partijen

met wie je een bepaald en welomschreven doel

denkt te kunnen bereiken. Daar ga je vervolgens

mee aan de slag.

Van belang is op dit moment “het Utrechts Mo-

del”, dat in feite geen model is, maar een werk-

wijze. Het is een sturingsfilosofie, waardoor je de

verantwoordelijke bestuurders van een gebied aan

één tafel krijgt. De bestuurlijke platforms die zijn

gevormd, zijn de plaatsen waar bestuurders van de

regio elkaar ontmoeten, allianties smeden en beslui-

ten voorbereiden. Dat alles natuurlijk binnen de

kaders van het provinciaal beleid dat in deze Staten

is vastgesteld. Daarmee is de constitutionele bena-

dering van “het Utrechts Model” verlaten en is het

geworden tot een operationeel model voor interac-

tieve samenwerking met gemeenten. Daarmee is

ook de vraag naar de democratische legitimatie van

dit model beantwoord.

Het doel is niet een nieuwe bestuurlijke structuur te

creëren, maar een gebiedsgewijze vorm van samen-

werking om resultaten te behalen voor de inwoners

van deze provincie. Het college zal als team aan de

slag moeten, meer dan ooit. Een integrale werkwijze

betekent een integraal bestuur. Wij hebben er alle

vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ook voor be-

stuurders geldt dat zij minder achter hun bureaus

en meer aan die keukentafel zijn te vinden.

Ik ga verder niet in op de inhoud van dit akkoord.

Wij hebben het allemaal kunnen lezen. Wij ontvan-

gen graag in eerste termijn de opmerkingen vanuit

de Staten.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Namens de fractie van GL zal ik een aantal kantte-

keningen plaatsen bij het coalitieakkoord: positieve,

negatieve, neutrale kanttekeningen. U begrijpt dat

ik vanwege de geest der tijd vooraf advies heb inge-

wonnen bij mijn advocaat, teneinde een kortgeding

en een schadeclaim te voorkomen. ‘See you in

court’, is een beetje de cultuur aan het worden, zo

lijkt het ook wel een beetje in de Staten van

Utrecht.

De status van het stuk. Voor de helderheid: wij

praten over een coalitieakkoord. Het is een stuk dat

wordt gesteund door de het CDA, de PvdA en de

VVD. Wij praten dus niet over een Staten-

programma. Daarom is het heel verwarrend dat in

het coalitieakkoord her en der staat: “De Staten

besluiten …”, of “De Staten zijn van mening …”,

enzovoort. Ik denk dat wij over de status van het

stuk heel helder moeten zijn. Wij vinden dat het,

naast dit coalitieakkoord, wenselijk is dat er een
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Statenprogramma komt, een statenbreed gedragen

programma. Het coalitieakkoord gaat over het

“wat” en het Statenprogramma gaat over het “hoe”,

over de proceskant, en dan gaat het over kaders

stellen, over heldere opdrachten formuleren,

verifieerbare doelen stellen en om het controleren

via audits en de rekenkamer, en daar gaat het over

onze taak als volksvertegenwoordiger. Daar kan bij

passen: gebiedsgericht werken, organiseren van

hoorzittingen en communicatiebeleid waarin wij

een grote stap voorwaarts hebben gezet tijdens de

afgelopen campagne.

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken

een statenbreed gesteunde motie in te dienen, die

eigenlijk onszelf ergens toe oproept en die gelijker-

tijd duidelijk maakt wat wij als Staten willen.

Motie 2 (GL, SGP, D66, LPF, ChristenUnie)

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 19 mei

2003;

overwegende:

-    dat het voorliggende coalitieakkoord tussen de

fracties van het CDA, de PvdA en de VVD

moet worden gezien als het provinciale

‘regeerakkoord’;

-   dat het wenselijk is dat er daarnaast, en

losstaand van het coalitieakkoord, een Staten-

programma komt inzake de politiek-bestuur-

lijke ‘proceskant’;

spreken uit:

dat er een Statenprogramma dient te worden opge-

steld, een beleidsstuk, waarin voor de komende

Statenperiode de kaderstellende, controlerende en

volksvertegenwoordigende rollen van Provinciale Sta-

ten nader worden uitgewerkt en waarin daaromtrent

concrete voornemens worden vastgelegd en afspraken

worden gemaakt,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie zal worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik

ontkom er niet aan enige woorden te wijden aan

het onderwerp waarmee ik begon, met de verwij-

zing ‘See you in court’, namelijk de tot een affaire

uitgegroeide problemen rond de tweede

gedeputeerdenplaats voor de VVD.

Wij weten, en het is vaak gezegd in dit huis, dat een

van de redenen voor het doorgaan met de aloude

coalitie was, dat er zulke goede onderlinge verhou-

dingen waren en dat men in zo’n fijne sfeer al ja-

renlang opereerde. Met verbazing en met toene-

mende gevoelens van ongemak en uiteindelijk ook

met gevoelens van plaatsvervangende schaamte,

hebben wij op dit punt een affaire zien ontstaan.

Wij zien dit vooral als een persoonlijke en perso-

nele kwestie en niet rechtstreeks als een politieke

kwestie, maar tegelijkertijd is er wel een politieke

context en zijn er politieke implicaties eventueel.

De vraag van dit moment is relevant: hoe kon dit;

hoe zit het met de regie tussen de beoogde coalitie-

partners; hoe gaat men met elkaar om; hoe zijn dan

de onderlinge verhoudingen? Ik zou daar graag

nader over willen worden geïnformeerd door de

heren Lokker, Levering en Streng, omdat ik denk

dat de Staten wel moeten weten wat hier aan de

hand was. De belangrijkste vraag is wellicht

waarom er hier niet een zorgvuldige en goede regie

is gevoerd. Hoe kan zoiets zo uit de hand lopen?

Wat zegt dat over een coalitie die nog moet begin-

nen?

Het coalitieakkoord. Ik wil beginnen met ronduit

mijn complimenten te maken. Wij vinden dat met

dit programma in technische zin een grote sprong

voorwaarts is gemaakt. Als je dít programma verge-

lijkt met wat ik wel eens heb genoemd ‘de kerst-

boodschappen’ die in het verleden doorgingen voor

programma’s, dan is dat een enorm verschil. Het is

duidelijker, er worden keuzes gemaakt en er is een

financiële paragraaf. Ik denk dat op dat punt wel

degelijk winst is geboekt.

Er staan ook zaken in die ons aanspreken: gebieds-

gericht werken, uitvoeringsgericht werken en ook

allerlei concrete punten, zoals het fonds voor de

kleine kernen, subsidie voor kasteel Amerongen,

wat ik mede noem namens mevrouw Kortenhof; de

oud-VVD-fractievoorzitter en nog altijd zeer be-

trokken bij dit soort onderwerpen. Concreet in het

coalitieakkoord is de aandacht voor sociale woning-
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bouw – de 30% van de PvdA –, de aandacht voor

het kenniscentrum Utrecht, de kenniseconomie.

Dat zijn inhoudelijk goede dingen.

Vervolgens kom je tot een nadere beoordeling.

Voor de fractie van GroenLinks zijn er twee toets-

stenen:

- Is er in dit programma een gevoel van urgentie?

- Hebben wij ook van doen met

politiek-bestuurlijke vernieuwing?

“Gevoel van urgentie” wil zeggen dat wij met elkaar

het besef moeten hebben dat wij nu heel heldere en

soms ook moedige keuzes moeten maken als wij

willen voorkomen dat het de komende jaren slecht

gaat met onze provincie en dat het mooie en bij-

zondere van onze provincie in gevaar komt. Ik heb

dat dan over natuur en landschap, openbaar ver-

voer, over allerlei uitbreidingsplannen en ook over

de sociale problematiek in steden en dorpen. Als je

er zo naar kijkt, dan moet je van dit programma

toch vaststellen dat het ambitieniveau te laag is, dat

er toch in teveel passages is gekozen voor ‘pappen

en nathouden’. Soms worden zelfs ronduit de ver-

keerde accenten gelegd. Ik noem enkele voorbeel-

den:

Allereerst de sector Verkeer. Er worden mooie

woorden gewijd aan openbaar vervoer, maar het

komt er uiteindelijk bekaaid af. Er wordt gekozen

voor het SMPU, waar het openbaar vervoer hele-

maal niet sterk in zit. Er staat een aantal goede

voornemens in over openbaar vervoer, dat wordt

toegespitst op de kleine kernen, terwijl wij zeggen

dat er bij de grotere kernen en de grotere

verbindingsassen ook grote problemen zijn.

Het Deltaplan Openbaar Vervoer – ”Van Randstad-

spoor tot Collectief Vraagafhankelijk Vervoer” –

ontbreekt in dit programma.

Omgekeerd hebben wij wel de heel wonderlijke

rondwegenpassage, die ik uiteindelijk meer ideolo-

gisch dan feitelijk vind. Het is enerzijds iets van: u

vraagt, wij draaien; gemeentebestuur, als u een

rondweg wilt, dan betalen wij er een voor u. Er is te

weinig inperking wanneer dat nu wel of niet wense-

lijk is. Tegelijkertijd echter – en dat is ten dele een

geruststelling – is het ook weer de vraag hoe reëel

de coalitie in dit verband wil zijn, want met het

maximale bedrag, die ¤ 2.500.000 per rondweg, doe

je niet veel. Dus uiteindelijk is het meer een ideolo-

gisch punt dan een feitelijk punt, maar het is wel

een verkeerd signaal.

Andere voorbeelden:

- natuur en landschap.

- onvoldoende duidelijkheid over het realiseren

van de ecologische hoofdstructuur en over de

verhouding tussen aankoop van grond en het

beheren van grond.

- hoe actief wordt dit college eigenlijk waar het

gaat om voorfinanciering? Ik wijs op datgene

wat de milieuorganisaties op dit punt hebben

gevraagd.

- hoe streng wordt de gedeputeerde waar het gaat

om allerlei uitbreidingsclaims?

- kleine kernen: terecht komt er een fonds voor

de kleine kernen, maar zetten wij echt vol-

doende in op behoud van voorzieningen, en hoe

zit het dan met het volkshuisvestingsbeleid?

Voor de kleine kernen is sociale en economische

binding essentieel, maar op andere plekken in

het coalitieakkoord lees ik juist dat het één grote

vrije woningmarkt moet worden. De ‘vrijheid

blijheid’ van de VVD zou ik bijna zeggen.

- een andere passage: er mag gebouwd worden

voor de plaatselijke behoefte, maar het moet wel

binnen de rode contouren. Het eerste deel van

de passage is van het CDA en de VVD en het

tweede deel is van de PvdA. Er zit alleen wel een

zekere spanning tussen beide.

- heel verbazingwekkend is dat water als orde-

nend principe nagenoeg ontbreekt.

- internationale samenwerking, anders dan Euro-

pese subsidiestromen, ontbreekt ook.

- sociale problematiek van de grotere plaatsen in

onze provincie komt weinig direct uit de verf.

In het stuk zorg zit natuurlijk indirect wel veel.

Dat is een aantal inhoudelijke punten waarvan wij

zeggen dat het ambitieniveau te laag is en dat het te

veel een vorm is van ‘pappen en nathouden’ en dat

het te veel een vorm is van ‘de kool en de geit spa-

ren’. Daar had GroenLinks in een coalitie het ver-

schil kunnen maken.

Een tweede hoofdpunt betreft de politiek-bestuur-

lijke vernieuwing. Zoals gezegd, van politiek-be-

stuurlijke vernieuwing in de zin van een andere

coalitie, is niets terechtgekomen. Dat maakt het

voor dit college heel moeilijk om feitelijk en ook

werkelijk iets vernieuwends te doen, omdat al die

psychologische mechanismen van die oude clubs

die al tientallen jaren bij elkaar zitten, ook weer in

dit college zitten.
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Als je kijkt naar de tweede, de terugvaloptie van

informateur de heer De Vet, namelijk dat er dan

maar personele vernieuwing moet komen, dan is

daar niets of slechts heel weinig van terechtgeko-

men. Zeker als je dat bekijkt door de bril van ver-

nieuwing. Wij missen in dit college nadrukkelijk

het ‘vrolijke geblaf van jonge honden’. Dan heb ik

het niets eens over leeftijd, maar over de vraag wat

voor soort bestuurders hier nu precies aan de slag

gaan.

Wij betreuren het overigens ook dat wij van twee

vrouwelijke gedeputeerden mogelijkerwijs naar één

vrouwelijke gedeputeerde gaan. Dat vinden wij ook

niet het juiste signaal.

Bij de politiek-bestuurlijke vernieuwing vinden wij

dat er duidelijk een kans gemist is.

Dan ga ik toch nog even over naar de partijpoli-

tieke kant. Als ik het proces van dit coalitieakkoord

zoals het ontstaan is, samenvat, dan zou ik willen

zeggen: het CDA schreef de tekst, de PvdA leverde

de concrete punten – een contour hier, 30% sociale

woningbouw daar – en de VVD mocht tekenen. Dat

zijn volgens mij de verhoudingen die uit dit stuk

spreken. De VVD heeft, zoals ik eerder al heb ge-

zegd, een politieke kopstand gemaakt en heeft die

langdurig volgehouden. Ik denk dan ook dat daar

inmiddels diverse fractieleden met ernstige hoofd-

pijn zitten. Het meest duidelijk komt dat tot uiting

bij de problematiek van de opcenten. De VVD heeft

zich in de vorige Statenperiode weinig politiek-

inhoudelijk geprofileerd, maar één punt hadden zij

altijd: de opcenten. “Die opcenten zullen niet om-

hoog gaan, maar die gaan naar beneden, dames en

heren. Stemt u VVD!” Het omgekeerde gebeurt

echter. Wat de VVD-kiezers hiervan vinden laat

zich raden. De VVD heeft het grote geluk dat de

provinciale politiek weinig mediabelangstelling

trekt, waardoor men dit tamelijk ongestraft, on-

danks het eigen verkiezingsprogramma, kan doen.

Hiermee zit meteen – ik kijk ook naar de PvdA –

een gevaarlijk zwak element in het college. De

VVD zal ongetwijfeld proberen haar punten in de

loop der jaren opnieuw te maken. Want wat is nu

een collegeprogramma? Op het moment dat je het

aanneemt, is het alweer voor een deel verouderd. Er

komt bijvoorbeeld een nieuw kabinetsbeleid aan, er

moeten nieuwe keuzes gemaakt worden. Dan gaan

die verhoudingen die er ook in deze coalitie zitten,

weer meetellen. Eigenlijk is het hier in deze Staten

altijd al zo gegaan: de eeuwige coalitie van de drie

grote partijen, elke verkiezing is er een verliezer en

die wordt ‘door de wringer getrokken’ – in 1991

was dat de PvdA, in 1995 was dat het CDA en het is

nu de VVD – en daarna komt die verliezer lang-

zaam maar zeker weer overeind in de loop der ja-

ren. Daardoor worden de andere accenten, die de

andere fracties in dat programma hadden aange-

bracht, geleidelijk ongedaan gemaakt en komt er

altijd een soort van grootste gemene deler uit,

waardoor er per saldo in dit huis ondanks alle

mooie gesproken woorden telkens bij het begin van

een nieuwe periode uitgesproken, weinig terecht-

komt.

Dat is de partijpolitieke context, waarbij wij in dit

verband ook opmerken dat in die huidige coalitie –

ik wees al op de rechtszaak, maar er zijn natuurlijk

meer discussiepunten geweest – de nodige pijn en

het nodige zeer zit tussen coalitiepartners. Dat

maakt dit college toch wel een wat ingewikkelder

onderneming dan de gangbare colleges. Wij denken

dat het niet zozeer een team zal zijn, maar een los

samenwerkingsverband.

Tot zover deze relatief korte beschouwing van de

zijde van GL over dit coalitieakkoord. Wij zullen

geen amendement indienen, omdat dit een regeer-

akkoord is. Wij zullen ons vrij en onafhankelijk

bewegen ten opzichte van dit regeerakkoord. Wij

zullen het college beoordelen op zijn daden, waar

nodig zullen wij kiezen voor oppositie, een heel

stevige oppositie, en tegelijkertijd zullen wij eigen

ideeën en initiatieven naar voren brengen en

initiatiefvoorstellen doen. Daar waar ons de ruimte

geboden wordt, zullen wij een constructieve hou-

ding aannemen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! “Vernieuwing”, dat was het sleutelwoord.

Helaas, daar zien wij weinig van terug, noch in het

programma, noch in de samenstelling van het col-

lege van Gedeputeerde Staten. Het coalitieakkoord

bevat niet veel opzienbarend nieuws en

enthousiasmeert niet echt.

Ik heb de verhalen, die gehouden zijn in 1999 bij

het aantreden van het vorige college, er nog eens op

nageslagen en daar kwamen dezelfde onderwerpen

aan bod. Behalve rekeningrijden, dat toen nog een

hot issue was, waren toen de onderwerpen: leef-
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baarheid in de kleine kernen, versnelling van het

Randstadspoor, wachtlijstproblematiek en rol en

positie van de provincie. Blijkbaar zijn die onder-

werpen in de afgelopen periode toch niet zo voort-

varend aangepakt als toen werd beloofd. En nu

gaan dezelfde partijen het beter doen? Eerst zien en

dan geloven, is het uitgangspunt van D66 in de

komende periode.

“De provincie Utrecht is in beweging”, is de

openingszin van het akkoord. Met de voortzetting

van een 29-jarig college is dit politiek gezien niet zo

geloofwaardig. D66 ergert zich dan ook mateloos

aan de opmerking dat met dit coalitieakkoord de

eerste piketpaaltjes voor een nieuwe bestuurs-

cultuur door de Státen worden geslagen. Het stuk

poogt een zekere duale benadering te verwoorden,

maar slaagt daar niet in. Dit is een samenwerkings-

akkoord van CDA, PvdA en VVD, en geen Staten-

programma. Daarom doen zinsneden waarin de

Staten het college iets opdragen, op zijn minst

vreemd aan. Derhalve dient de fractie van D66 een

motie in, de zogenaamde zoek-en-vervang-motie,

die luidt als volgt:

Motie 3 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen

op 19 mei 2003, ter bespreking van het coalitie-

akkoord;

overwegende:

dat de Staten naast het coalitieakkoord een apart

Statenakkoord willen opstellen, waarin de kaders voor

en prioriteiten van provinciaal beleid worden vastge-

legd. Over de verdere uitvoering van dit beleid kan

het college van Gedeputeerde Staten op basis van het

eigen akkoord voorstellen richting de Staten sturen.

De fracties in de Staten kunnen dan met het eigen

(verkiezings)programma en het Statenakkoord in de

hand deze voorstellen beoordelen. Dat is dualisme;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

alle woorden “Provinciale Staten” in het coalitie-

akkoord met de zoek-en-vervangfunctie te wijzigingen

in “de coalitiepartijen”,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie zal worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Onze fractie is wel blij met het voornemen

uitvoeringsgericht te werk te gaan; niet allerlei plan-

nen maken, maar uitvoeren en afmaken van al te

lang in de steigers staan. Of dat gaat lukken? Zowel

het bestuur als het ambtelijk apparaat is daar nog

helemaal niet op ingesteld, althans zo meldt het

akkoord, en er moet ontzettend veel geld bij om zo

ver te komen. Wij moeten eerst maar eens wat

plannen zien, alvorens wij zoveel geld toezeggen.

Dat in het collegeakkoord een hoge prioriteit aan

de realisatie van de EHS (Ecologische Hoofd-

structuur) wordt gehecht, is lovenswaardig, maar

tevens ongeloofwaardig als de provincie niet bereid

is voor te financieren. Het nieuwe Haagse regeerak-

koord biedt gelukkig, dankzij de inzet van D66, wat

lucht. Of dit echter voldoende zal zijn om de doel-

stelling van 2018 te halen, valt te betwijfelen.

D66 wil een actief provinciaal grondbeleid door

middel van een grondbank. Dit biedt mogelijkhe-

den om daadwerkelijk sturend op te treden. In het

akkoord wordt geld beschikbaar gesteld voor een

extra aanvulling voor reserveaankopen en het

veiligstellen van natuurterreinen, maar dit is vol-

gens mijn fractie niet voldoende. In de campagne-

tijd is door alle partijen, met uitzondering van de

VVD, gezegd dat zij ook voor het instellen van een

grondbank zijn. Daar verwachten wij dus nog wat

van.

D66 vindt natuur en water de leidende uitgangs-

punten in de belangenafweging van de ruimtelijke

ordening. Ten aanzien van het beleid van water-

systemen worden tot 2006 slechts gegevens verza-

meld om te kunnen beoordelen welk beleid hier-

voor moet worden gevoerd. Pas in 2007 – lees: in

een nieuwe collegeperiode – zullen taakstellende

afspraken worden gemaakt. Terwijl waterbeheer in

de 21e eeuw wellicht de meest cruciale taak van de

provincie vormt, wordt welgeteld één alinea door

de collegepartijen aan water besteed.

Het CDA draagt klaarblijkelijk net als D66 en
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GroenLinks de kleine kernen een warm hart toe.

Wij zijn daarom aangenaam verrast over het instel-

len van een Budget Kleine Kernen. Maar wat houdt

het precies in? Wat zijn de te hanteren criteria?

Voor welke diensten zou zo’n budget aangewend

kunnen worden, et cetera.. Om het bouwen voor de

eigen behoefte een extra stimulans te geven? Hier

bestaat volgens ons overigens een inconsistentie

met de doelstelling van een flexibilisering van de

woningmarkt. “De rode contour geeft de ruimte-

lijke begrenzing aan”, maar hoe hard is die con-

tour? Dat is een heel belangrijk punt voor mijn

fractie.

De ontwikkeling van een Science Park op de Uithof

is zo-even uitgebreid besproken door de heer De

Vries. Dat ga ik niet herhalen. Dat dit voor ons en

voor iedereen in Utrecht belangrijk is, is volgens

mij wel duidelijk.

Wij zijn tegen het principe van meefinancieren van

rand- en rondwegen, alleen om het feit dat gemeen-

teraden nut en noodzaak daarvan hebben vastge-

steld.

Wij zijn ook geen voorstander van verbreding van

bestaande rijkswegen, zoals in het akkoord staat.

Volgens mij gaan wij daar zelfs niet over. Er moe-

ten echt andere oplossingen worden gevonden.

Versnelling van het Randstadspoor zou nou werke-

lijk moeten plaatsvinden.

D66 staat sympathiek tegenover het voornemen om

de musea één dag per maand gratis toegankelijk te

maken, maar of dat nu de vernieuwing inhoudt?

Als wij hierover toch nadenken, waarom maken wij

dan niet tegelijkertijd de toegang tot de Utrechtse

musea voor scholieren gratis?

Wij zijn blij dat een bedrag voor de restauratie van

kasteel Amerongen is gereserveerd in dit akkoord,

maar wij vinden 10% van de restauratiekosten met

een maximum van ¤ 3.000.000 aan de bescheiden

kant, gezien de culturele waarde van dit kasteel.

D66 heeft recent tegen het aanwenden van POR-

gelden ( Provinciale Ontwikkelingsreserve) voor

een nieuw onderzoek naar een Provinciaal Archeo-

logisch Centrum gestemd. Niet, omdat D66 tegen

een dergelijk centrum is, integendeel zelfs, maar

juist vanwege het feit dat dit het derde onderzoek

op rij wordt, zonder dat het college daadkracht op

dit dossier heeft getoond of toont. Ook in dit ak-

koord wordt geen verdere uitwerking of invulling

gegeven aan een spoedige realisatie.

Met de vondst van het unieke schip en andere

waardevolle archeologische vondsten in Leidsche

Rijn acht D66 de tijd meer dan rijp de spade in de

grond te steken. Wij zullen dan ook binnenkort

met een initiatiefvoorstel komen om tot de ontwik-

keling van een archeologisch museum/centrum/

depot in Leidsche Rijn te komen in samenwerking

met onze fractie in de gemeente Utrecht.

Mijn fractie is van mening dat het onderdeel be-

stuurlijke vernieuwing tekort schiet. Ja, er is het

“Utrechts Model” en dat is niet beton gegoten,

maar het dreigt toch een papieren tijger te worden,

hoewel de heer Lokker wat anders belooft. Waarom

richten wij ons niet meer op partnerschap en laten

wij zien dat wij in de praktijk willen samenwerken

in concrete projecten? Ik noem bijvoorbeeld het

helpen oplossen van de verkeersproblemen van

Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Zo zijn er

nog veel voorbeelden te noemen. Doen!

Overigens wordt met geen woord gerept over even-

tuele gemeentelijke herindelingen, met name op de

Heuvelrug.

Dan zijn ons nog enkele inconsistenties opgevallen.

Er staat bijvoorbeeld de ene keer “krimp van het

Provinciefonds”, maar op een andere bladzijde

wordt groei aangekondigd. Hoe zit dat nu?

Er staat ook: “geen nieuwbouw provinciehuis”,

terwijl in de laatste commissie Bestuur & Middelen

dat als het enige alternatief werd gepresenteerd.

Graag krijgen wij hierop een antwoord.

Ten slotte nog een reactie op de voorgedragen sa-

menstelling van het college.

Helaas, weer weinig vernieuwing. De heer Lokker

gaf bij de presentatie aan de ambtenaren onder

andere als argument aan, dat hij pas één jaar in het

college zit en dat de vernieuwing uit het pro-

gramma zou blijken. Nu, dat valt wat tegen. .

De VVD ziet de vernieuwing in twee heren, die

echter al een aantal jaren in de Staten zitten en hen

inmiddels kennende, zijn zij niet de allergrootste

voorstanders van vernieuwingen.

De PvdA accepteerde niet de eerste kandidaat van

de VVD. Terecht naar onze mening. Wij hebben in
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het verleden de dubbelepettenproblematiek diverse

malen aan de orde gesteld. In deze nieuwe Staten

zitten overigens ook diverse leden met een dubbele

pet. Zij zijn tevens wethouder. Weliswaar doen zij

dat in hun vrije tijd, maar onze fractie vindt dat

toch een slechte zaak en roept partijen op deze

dubbelfuncties binnen de partijen eens aan de kaak

te stellen.

Even gloorde nog de hoop dat de VVD alsnog zou

afhaken, maar die werd snel de grond ingeboord.

Meeregeren zouden zij!

Mijn fractie vindt het overigens een slechte start

voor deze coalitie als de rechter er zelfs bij gehaald

zou moeten worden.

De PvdA heeft tenminste nog één kandidaat van

buiten gezocht en gevonden. Zoals u uit mijn

woorden echter hoort, is mijn fractie niet echt op-

getogen over de voorgedragen samenstelling en

bovendien betreurt zij het zeer dat er slechts één

vrouw in het college zit. Ja, natuurlijk men gaat

voor kwaliteit, maar men maakt ons niet wijs dat er

geen goede vrouwen te vinden zouden zijn geweest.

Tot slot wil ik de collegepartijen via u, voorzitter,

nog een boodschap meegeven, een soort motto.

Misschien kan het in de vergaderkamer van het

college van Gedeputeerde Staten op het prikbord

komen. Dan kan het college er nog eens naar kij-

ken. “Je moet de waarheid niet verwarren met de

mening van de meerderheid”. Het is ondertekend

door Loesje, maar er had ook D66 kunnen staan.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zal het een

prachtige plek geven.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Nog van harte gefeliciteerd met

de verjaardag van de provincie Utrecht. Het was

afgelopen zaterdag, de zeventiende mei, oorverdo-

vend stil in het provinciehuis. De ChristenUnie wil

daar graag met ingang van 17 mei 2004 verandering

in brengen. De eerste reacties op de speciale site

www.dagvandeprovincie.nl zijn bemoedigend. Wij

hopen ook op enthousiaste reacties van de Staten

op ons idee en wij zullen met een voorstel komen

in een volgende Statenvergadering om dit idee uit

te werken, want niet alleen het college van Gedepu-

teerde Staten, maar ook de Staten zelf kunnen dan

aan de slag om er een echte dag van de provincie

van te maken.

Ik begon met een felicitatie en wij kunnen elkaar

hier vandaag ook feliciteren met het feit dat wij een

nieuw college hebben. Het enkele feit dat het na de

verkiezingen eindelijk zo ver is, is inderdaad een

felicitatie waard. De Staten en Gedeputeerde Staten

kunnen en moeten hoognodig aan het werk, en dat

kan voluit met ingang van vandaag. De vraag daar-

bij is ook of vorm en inhoud van het coalitie-

akkoord ons tot werkelijke vreugde brengt. Voor de

fractie van de ChristenUnie is daar nog te weinig

reden voor. Natuurlijk bevat het akkoord tal van

zaken die wij willen en kunnen steunen, maar de

inhoud stelt ook vaak teleur. Ik kom daarop nog

terug, maar ik ga eerst in op de totstandkoming en

de vorm van het akkoord.

De totstandkoming is voorafgegaan door een

informatiefase; het is al gezegd. De informateur

concludeerde, dat er zowel over rechts als over links

een coalitie gevormd zou kunnen worden. Een

tweede conclusie van de informateur was, dat er

statenbreed een bestuurlijke roep om vernieuwing

was in de Staten. Zijn inschatting dat dit ook met

de oude coalitie mogelijk moest zijn, mits er vol-

doende nieuwe gezichten zouden komen, is niet

bewaarheid. Wij hebben in april jongstleden de

vrees uitgesproken, dat er oude wijn in nieuwe

zakken gedaan zou worden. Ook dat is echter niet

uitgekomen, want wij hebben zelfs geen nieuwe

zakken aangetroffen. Meer dan jammer. Een ge-

miste kans en een levensgroot risico dat alles bij het

oude blijft.

In het kader van het dualisme is het bij uitstek aan

de Staten om kaderstellend richting te geven aan

het beleid van Gedeputeerde Staten. En hoewel het

voorliggend akkoord, “Werk in uitvoering”, geen

product van de Staten is, maar slechts van drie

fracties, menen de opstellers wel dat de Staten hier-

mee de eerste dualistische piketpaaltjes slaan. Het

werd zo-even ook al gezegd. Als dat echter dua-

lisme is, laat het dan maar zitten. Onze fractie is

namelijk buiten de besprekingen over dit akkoord

gebleven - en dat geldt ook voor de andere niet-

collegefracties, zo gaat dat namelijk –, maar dan

kunnen en willen wij ons daaraan ook niet binden.

Als ChristenUnie willen wij er kennis van nemen,

waar dat kan willen wij onderdelen steunen en wij

willen bekritiseren waar dat nodig is en zelfs met

alternatieve voorstellen komen.
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Wij bepleiten evenals op 7 april jongstleden de

opstelling van een Statenprogramma en daarvoor

hebben wij de motie van GL ondersteund.

Dan naar de inhoud. Volgens het akkoord staan wij

samen voor dezelfde missie, namelijk de missie om

van Utrecht de mooiste provincie van Nederland te

maken. Los van het feit dat voor iedere recht-

geaarde Utrechter Utrecht gewoon de mooiste pro-

vincie ís, loopt de ChristenUnie niet warm voor

deze missie. Bovendien, waarom zou het deze coali-

tie de komende vier jaar wel lukken, als zij daarin

de afgelopen 30 jaar kennelijk nog niet in is ge-

slaagd? Wij blijven pleiten voor een waardevolle en

waardenvolle provincie, een duurzame ontwikke-

ling en een provinciaal bestuur dat daarbij bijbelse

normen en waarden hanteert. Ronduit teleurstel-

lend is het gebrek aan aandacht in het akkoord

voor zaken als herstel van normen en waarden,

voor de betekenis van identiteit, zaken rond bij-

voorbeeld zorg en welzijn of van sociale samen-

hang. Het akkoord maakt daarom een zakelijke,

kille indruk, alsof alles draait om materiële zaken

en vooral om cijfers.

De ChristenUnie heeft eerder gepleit voor gebieds-

gericht werken en heeft bijvoorbeeld bij het Streek-

plan gevraagd om regionale convenanten. Gelukkig

gaat het akkoord hierop in. Maar dat moet dan ook

doorwerken in de ambtelijke en bestuurlijke orga-

nisatie. Liever dan door te gaan met de brede

Statencommissies, hadden wij gezien dat er naast

een drie- of viertal beleidscommissies een viertal

gebiedscommissies uit de Staten zouden worden

gevormd, waarbij de ene maand de beleids-

commissies bijeenkomen en de andere maand de

gebiedscommissies. Door alle uitvoerings- en

gebiedsgerichte zaken in de integrale gebieds-

commissies te behandelen, en de beleidscommissies

uitsluitend over beleidsplannen en wijzigingen te

laten vergaderen, kunnen ook de Staten op regio-

naal niveau een gezicht krijgen. Wellicht komt dat

nog.

Voor dit moment willen wij waarschuwen tegen

een onheldere structuur, waarin overheids- en par-

ticuliere belangen worden samengebracht in één

uitvoeringsorganisatie. Wij kiezen voor een duide-

lijke rol van het provinciebestuur als overheid die

niet verdwijnt in allerlei matrixen. Hou het over-

zichtelijk!

De aandacht voor natuur en milieu vinden wij te

mager. Wij sluiten kortheidshalve aan bij de kriti-

sche opmerkingen van de Utrechtse Natuur- en

Milieuorganisaties. De keuze om tot 2006 te inven-

tariseren wat er nodig is op het gebied van water, is

een kwestie van vooruitschuiven en verstoppertje

spelen. De schaduwwerking van het Streekplan

vraagt namelijk om duidelijkheid voor gemeenten

en grondeigenaren.

Wij snappen niets van de afspraken over recreatie-

schappen. De Staten hebben in 2002 nota bene zelf,

als pilot voor het dualisme, een onderzoek uitge-

voerd en aan Gedeputeerde Staten opdrachten ge-

geven. Wij zitten te wachten tot die opdrachten

worden uitgevoerd en nu wordt er weer gezegd dat

er een nieuw onderzoek moet worden uitgevoerd

door het college. Dit lijkt ons nu echt in tegen-

spraak met de hoofdlijn om in deze periode geen

nieuwe plannen te maken, maar om plannen uit te

voeren.

Wij zijn blij met de aandacht voor kleine kernen,

maar wij zullen concrete voorstellen wel op hun

merites beoordelen. Wij hebben namelijk gepleit

voor maatwerk per kern, waarbij de mogelijkheden

voor inbreiding en de bindingseisen in kaart wor-

den gebracht en dat dan bepaald wordt waar uit-

breiding gerechtvaardigd is. Van groot belang voor

ons is of die uitbreiding relevant is voor de instand-

houding van voorzieningen, zoals school, kerk,

verenigingsleven, maar ook de huisarts.

Ronduit slecht vinden wij de voorgestelde regeling

voor rond- en randwegen. Zo wordt het een soort

uitnodiging aan gemeenten om aanvragen voor

rond- en randwegen in te dienen, waardoor de

druk om de ruimtelijke kaders te verruimen wordt

vergroot. Wij blijven bij ons eerdere standpunt, dat

dit getoetst moet worden en dat het gezien moet

worden volgens de criteria van het SMPU. Wij

vragen ons af, waarom de weg die nu is gekozen,

alleen geldt voor rond- en randwegen. Er staat ook

een passage in het akkoord, waarbij wij zouden

kunnen zeggen dat als een college van b. en w.,

gesteund door de meerderheid van de raad, een

bosbad wil aanleggen, dan …. Overigens sluit de

formulering die voor bosbaden is gebruikt een pro-

vinciale bijdrage niet uit. Ook daar zetten wij de

nodige vraagtekens bij. Staten, bezint eer gij begint.
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De uitvoering van het SMPU heeft onze steun, mits

er een extra impuls aan de kwaliteit van het open-

baar vervoer wordt gegeven. De woorden zijn er

wel, de middelen niet.

Zorg en welzijn. Er staan goede woorden op papier,

maar ook hier missen wij de toespitsing op de pro-

vinciale rol. Ook blijft achterwege wat de provincie

kan doen om een minimumniveau aan voorzienin-

gen in kleine kernen te bevorderen.

Wij zijn blij met de investeringen in de jeugdzorg,

maar vragen aandacht voor afstemming en synergie

tussen gemeentelijk en provinciaal beleid.

De ChristenUnie mist node aandacht voor levens-

beschouwing in de zorg. Ook de mogelijkheid van

versterking van de palliatieve zorg door een stimu-

lerend en coördinerend provinciaal beleid wordt in

dit akkoord niet genoemd.

Op het gebied van cultuur en erfgoed is weinig

nieuws, of het moet wel zijn: gratis museumbezoek.

Over welke musea praten wij dan? Wie gaat dat

betalen? Er zijn ons inziens betere vormen denk-

baar om museumbezoek te bevorderen. Het sub-

stantiële budget voor kasteel Amerongen is goed,

maar het bedrag van ¤ 3.000.000 is niet erg serieus

te noemen. Beter is het dit bedrag te bepalen als het

hele plaatje rond is en dan mag er wat ons betreft

wel wat rondwegengeld bij.

Het voornemen om elke beleidsnota door de griffie

duaal te laten checken, is een geduchte aanslag op

de capaciteit van de griffie. Wij zijn nog niet toe

aan deze keuze en wij zouden de Statencommissie

hierin een zwaardere rol willen geven.

De verlenging van de tijdelijke verhoging van de

opcenten ten behoeve van het SMPU, is voor ons

op zichzelf wel bespreekbaar, maar zelfs voor VVD-

kiezers vinden wij het misleidend om het “tijdelijk”

te blijven noemen. Deze opslag moet namelijk tot

2021 blijven bestaan, terwijl iedereen weet dat er

dan wel weer een SMPU is en andere bestuurders

dan deze bezetting daarover beslissen. Wees duide-

lijk naar de burger en noem het gewoon een struc-

turele opslag, evenals de storting van de opbrengst

in een fonds voor de uitvoering van het SMPU.

Wij delen de keuze van de coalitie voor een geza-

menlijke provinciale rekenkamer nadrukkelijk niet.

Juist bij een keuze voor een eigen samengestelde

rekenkamer, een Utrechtse rekenkamer, kan dit

beleidsinstrument het besef van de Staten om zelf

verantwoordelijkheid te zijn voor de controle op de

effectiviteit van besturen versterken. Dat moeten

wij dan niet op afstand zetten.

Het financieel kader roept bij onze fractie veel vra-

gen op en wij zullen daarop zeker terugkomen bij

de behandeling van de begroting voor 2004. Dat

geldt ook voor diverse voorstellen voor herpriori-

tering, zoals bleek uit het overdrachtsdocument.

Het kan toch niet zo zijn dat zonder expliciet

Statenbesluit, eerder vastgesteld beleid reeds met

ingang van de begroting 2003 wordt gewijzigd?

Wij missen een duidelijke waterparagraaf. Ik heb

het al gezegd. Ook communicatie echter is behoor-

lijk onderbedeeld. Als je dichtbij de burger wilt

staan, zoals in de inleiding wordt gesteld, dan zoek

je toch middelen in de vorm van een visie op de

betekenis van communicatie en zoek je naar moge-

lijkheden van ICT bijvoorbeeld, om zodoende

toegankelijkheid en transparantie van bestuur te

bevorderen? Heel vreemd dat dit kennelijk geen

speerpunt is voor deze coalitie.

Wij hebben kennis genomen van de voorgenomen

portefeuilleverdeling en de voordrachten voor de

gedeputeerden. Wij wachten de antwoorden af van

de eerder gestelde vragen, maar alhoewel wij niet

alle beleidsvoornemens van dit beoogde college

steunen, zullen wij de zes gedeputeerden wel ons

vertrouwen geven.

De ChristenUnie ziet vooruit naar een goede en

open samenwerking van de Staten met het college

van Gedeputeerde Staten en wenst ons allen daarbij

Gods onmisbare zegen toe.

De heer WITTEMAN (SP) Mijnheer de Voorzitter!

In de agenda staat dat er nu een discussie gaat

plaatsvinden over het coalitieakkoord. Ik kan mij

nauwelijks voorstellen dat het nieuwe college zit te

wachten op een discussie met de SP over het

nieuwe coalitieakkoord. Ik geef dus slechts onze

eerste reacties.

“Werk in uitvoering”. Tegen beter weten in, had-

den wij de indruk dat het nieuwe college nu echt

werk zou maken van het oplossen van enkele pro-



- 13 januari 2003, pag. 46 -

blemen, zoals het veiligstellen van het milieu, de

leefbaarheid van kleine kernen, maar uiteraard ook

de leefbaarheid van het platteland en dat gewerkt

zou worden aan de mobiliteitsvraagstukken van

onze provincie. Ik mag hierbij verwijzen en herin-

neren aan de toezeggingen die door verschillende

politieke partijen gedaan zijn voorafgaande aan de

verkiezingen. Die hebben voor dit college ertoe

geleid dat men maar liefst kan bogen op 44 van de

63 zetels in deze Staten. Maar goed, dat zijn mijn

verwachtingen.

Al lezende krijg ik een soort van déjà vu. Het stuk

blinkt uit in wollig en stroperig taalgebruik en ook

al staat er op nagenoeg elke bladzijde dat het om de

resultaten gaat, er worden hoegenaamd geen con-

crete resultaten genoemd. Ik neem als voorbeeld

enkele actuele onderwerpen:

- De bosbaden. De provincie zal initiatieven van

gemeenten voor de instandhouding ondersteu-

nen. “De gemeenten blijven echter verantwoor-

delijk”, staat erbij.

- De recreatieschappen. Terecht wordt geconsta-

teerd, dat er sprake is van trage besluitvorming.

De aangehaalde oplossing is het instellen van

een onderzoek. Heel fraai.

- Met betrekking tot de landinrichting ontloopt

de provincie ook haar verantwoordelijkheid

door deze te koppelen aan initiatieven van het

Rijk.

- Ten aanzien van de zendmasten, wordt gesteld,

dat er nu echt een oplossing moet komen. Dat

is ook heel fraai. Daar zijn wij het uiteraard

allemaal over eens.

Zo staat het stuk vol met algemeenheden. Natuur-

lijk zijn dit hoofdlijnen; dat staat er dan ook op.

Om echter bij voorbaat allerlei slagen om de arm in

te bouwen, is mijns inziens een brevet van onver-

mogen.

De vlag dekt op geen enkele wijze de lading en het

ontneemt ons de mogelijkheid het college af te

rekenen op zijn echte resultaten. Helaas moet ik

concluderen dat wij niet meer spreken van een

“Presterende Provincie”, maar wederom van een

‘pratende provincie’.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Wij willen vanmiddag beginnen met

onze waardering uit te spreken voor het coalitie-

akkoord dat voorligt, als wij dat vergelijken met

datgene wat vorige coalities op tafel hebben gelegd.

Dat is iets dat wij hier vanmiddag moeten uiten.

Het is in elk geval een stuk dat in zijn uitwerking

veel meer raakvlakken heeft als het gaat om vragen

zoals: waar zoom je op in?; waar kun je op resulta-

ten scoren en meten? Meer dan zoals hier in het

verleden op tafel heeft gelegen.

Toch willen wij graag vanmiddag vanuit de missie

die in dit stuk verwoord is, beginnen met de missie

die wij, vanuit onze visie, ook graag bestuurlijk in

het stuk verwoord hadden willen zien.

Wat wij missen in het stuk, dat overigens in techni-

sche zin goed is opgesteld, is een stukje visie op de

samenleving. Als je gaat voor een duurzame samen-

leving, een duurzaam dienstbaar beleid, dan moet

je een bepaalde visie hebben, waarin je dat duur-

zame beleid gestalte geeft. Als je dat technisch in-

vult, dan ontrafel je volgens mij op een gegeven

moment datgene wat je daarmee beoogt en het is

de vraag of je het doel waar je voor gaat, bereikt.

Wat wij dan fundamenteel missen, is welke verwij-

zing ook naar enig zingevend kader om verder te

gaan naar normen en waarden die juist die

duurzaamheid en het zijn van een dienstbaar be-

stuur moeten onderbouwen en richting geven.

Voor ons is het vertrekpunt dat zo-even genoemd is

door de fractie van de ChristenUnie: het zegenrijke

Woord van God. Die waardevolle en waardenvolle

normen en waarden zouden ook in Utrecht, die

beoogt de mooiste provincie te willen zijn, ons

bestuurlijk handelen moeten bepalen. Als je dan

namelijk kijkt naar welzijn, dan mag je toch ook

zeggen, als de zondag een rustdag zou zijn – een

bekend item –, dat het dan een geweldige milieu-

uitwerking zou hebben en zou bijdragen aan de

onthaasting en de gezondheid van eenieder in de

samenleving.

Als het gaat om de betrouwbare overheid, mis ik

elke verwijzing naar iets dat vandaag de dag buiten-

gewoon belangrijk is. Ook als het gaat om de veilig-

heid, missen wij bepaalde elementen. Ik kom

daarop nog terug.

Als het gaat om het rentmeesterschap, ook een

CDA-thema, dan zul je toch in de paragraaf die

handelt over mobiliteit, bepaalde afwegingen moe-

ten maken om tot keuzes te komen. Dan weet ik

echt wel, dat je dat niet in een stencil kunt doen,

maar toch zullen er in die afweging in die paragraaf
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afwegingen gemaakt moeten worden die zichtbaar

zijn vanuit een centrale visie.

Als je denkt aan zorg en welzijn, en het zijn van een

schild voor kwetsbaren is je visie, dan moet er, als

het bijvoorbeeld gaat om vergrijzing, iets naar vo-

ren komen over het beleid dat de provincie daarop

wil maken in de toekomst. Daar willen wij graag de

kanttekening betreffende de palliatieve zorg naast

zetten.

Vanuit die visie en de missie die in het stuk ver-

woord is, willen wij overstappen naar het proces en

de inhoud van hetgeen vanmiddag tot stand geko-

men is.

Natuurlijk is het een felicitatie waard dat de coalitie

gevormd is. Wij willen hier echter wel een nadruk-

kelijke vraag stellen, ook vanuit die betrouwbaar-

heid en die integriteit van het bestuursorgaan, ook

provinciaal. Als het gaat om integraal en project-

matig werken, om de uitstraling van de overheid als

gezagsdraagster – terugkijkend naar wat er in de

afgelopen weken is gebeurd –, hoe is het dan gesteld

met de synergie, ook naar buiten toe, in teamver-

band en in hoeverre steunt men elkaar in volledig-

heid?

Enkele opmerkingen over het proces.

Wij hebben als werkgroep Dualisering bepleit dat

de informateur aan de start zou staan van de

coalitievorming om de transparantie van het proces

te bevorderen. Dat is dan ook gebeurd. Nu ligt er

hier een werkprogramma, “Werk in uitvoering”,

dat ik wil parafraseren naar “Van dromen naar

daden”. Ik denk dat het een felicitatie waard is dat

een jongensdroom van Jan Pieter in de dadendrang

van de gedeputeerde straks gestalte krijgt in de

praktijk. Bij de droom die je echter hebt in de

dualisering, moet je je afvragen of nu alles wat

daarvoor op tafel is gelegd, heeft geleid tot iets wat

voor de burger transparant is geworden. Je geeft

iemand een opdracht en vervolgens worden er áán-

bevelingen gedaan – heel centraal was een

hoofdlijnenakkoord met een paar harde richtingge-

vende ambities van de Staten – en vervolgens zou-

den Gedeputeerde Staten een uitvoeringsgericht

akkoord op tafel leggen. Wij hebben eigenlijk geen

gelegenheid gehad daarop in te spelen. Die aanbe-

veling is nog niet ingevuld en dat is jammer. Dat

zou namelijk bijgedragen hebben aan het draagvlak

en ook aan het proces dat je samen ingaat.

Gebiedsgericht werken en een logische clustering,

kunnen wij terugvinden.

Als het gaat om een ander belangrijk item, de

bestuurscultuur, waar na 152 jaar monisme een

andere cultuur in de provincie zijn intrede doet,

dan kun je daar een paar vragen bij stellen. Vragen

over de samenstelling van het college. Met alle

waardering, moet je je afvragen of een wisseling in

de personele samenstelling bij de PvdA met een

doorgewinterde monist, met al zijn kwaliteiten, wel

zo’n duaal pad is. Het CDA heeft geen richting

toegepast en de VVD wel. Uiteraard zijn dat aanbe-

velingen geweest, maar de vraag is dus wat het in

het proces heeft opgeleverd.

Er liggen nog andere vragen. Een volgende vergade-

ring moet er worden gestemd over een plaatsver-

vangend voorzitter van deze Staten. Dan zal duide-

lijk worden of de cultuurverandering die wij met de

mond belijden, leidt tot een daadwerkelijke invul-

ling, als het gaat om posities in Gedeputeerde Sta-

ten maar ook in Provinciale Staten. Ten tweede

gaat het om een evenwichtige spreiding van voor-

zitters en vice-voorzitters in de commissies. De

werkgroep Dualisering heeft aanbevelingen gedaan;

die hebben geen status, maar zijn wel min of meer

vastgelegd in een toelichting op een verordening.

Wij zijn buitengewoon benieuwd hoe dit nu gaat

werken. In hoeverre krijgen Gedeputeerde Staten en

fracties op dit punt enige vrijheid? Vonhof, die geen

voorstander van het dualisme is, heeft eens gesteld

dat op het moment dat dit niet gebeurt – dus als

college en fracties in een duaal bestel niet enige

vrijheid hebben – het een principiële inbreuk zou

maken op het dualisme. Dat betekent dat er van het

dualisme dan weinig terechtkomt, maar het is ook

een verlies van de invloed van de Staten, omdat in

het duale bestel het in feite Gedeputeerde Staten

zijn die regeren. Daarom denk ik, naar de proces-

vorm kijkend, dat er nog een aantal zaken ligt dat

nog ingevuld kan worden. Ik hoop dat uit het wer-

ken van dit college zal blijken dat het college het

dualisme een warm hart toedraagt. Uiteindelijk zijn

wij ertoe geroepen.Je kunt daar verschillende in-

valshoeken bij hebben, maar wij zullen er toch

invulling aan moeten geven. Ook de burger en

maatschappelijke organisaties verwachten iets van

ons.

Enkele opmerkingen bij het collegeprogramma.
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Evenals vorige sprekers al gezegd hebben dat zij dit

coalitieakkoord als collegeprogramma te waarderen,

maar als Statenprogramma niet. Uiteraard hebben

wij daarvoor de motie ondersteund.

Welke samenhang vinden wij in dit stuk en welke

samenhang missen wij? Wij hebben veel waardering

voor een aantal belangrijke items in dit coalitie-

akkoord. Die noem ik allemaal niet; dat kost teveel

tijd. Wij herkennen ook een aantal zaken waar wij

de afgelopen jaren nadrukkelijk voor hebben ge-

pleit. Als zodanig kunnen wij spreken van een con-

structief-kritische benadering van dit coalitie-

akkoord.

De beleidslijn. Als wij nu spreken over bestuurlijke

vernieuwing, dan kunnen wij natuurlijk veel zeggen

over een ambtelijke organisatie die daarop moet

insteken, maar ik mis node die insteek voor wat het

betekent voor een college. Projectmatig integraal

besturen is wat meer dan aan de keukentafel gaan

zitten. Ik mis voorts elke andere onderbouwing

voor de wijze waarop dit college gaat transformeren

naar projectmatig integraal werken, gebiedsgericht,

die wel heel andere competenties vragen, zowel van

de ambtelijke organisatie als van bestuurders. Dat is

wat anders dan dat je daar alleen de ambtelijke

organisatie op wilt inrichten. Als je als college dat

echt wilt zwaluwstaarten, zul je daarop echt zelf

moeten insteken. Dat doe je niet zomaar even in

één paragraaf, maar het betekent dat je daarin moet

worden ontwikkeld. Dat vraagt volgens mij een

stukje aansturing op een andere manier dan alleen

maar met elkaar in teamverband iets op de rit wil-

len zetten.

Kijkend naar het item kleine kernen, dan kunnen

wij daarover wel positief zijn. Toch zit er een merk-

waardige tegenstelling in het stuk als het gaat om

de benadering van de regionale woningmarkt.

Daarbij wordt Eemland min of meer gestuurd in de

richting van het ingetrokken worden in de regio-

nale woningmarkt. Voor buurgemeenten geldt het-

zelfde, waarbij wij allemaal weten dat die daar een

bepaalde insteek voor willen kiezen. Vervolgens

praten wij over kleine kernen en wij willen daar iets

mee doen. Dan zeggen wij dat het dan wel moet

blijven binnen die rode contouren. Heel bepalend is

dan natuurlijk waar en hoe die rode contour gelegd

wordt. Gaan wij de visie van de stellingnamebrief

volgen, dan zullen wij een veel flexibeler benadering

krijgen dan dat wij het verkiezingsprogramma van

de PvdA daarnaast leggen. Met andere woorden: de

interpretatie hiervan betekent dat hier resultaten

worden geboekt of dat het alleen maar een benade-

ring is waarvan de daden er uiteindelijk niet zullen

komen. Je zult moeten sturen. Je kunt niet een

huisvestingsbeleid voeren met één regio. Je zult als

provincie daarop beleid moeten maken, wat kan bij

huurwoningen. Je zult als provincie in IPO-ver-

band, als het gaat om koopwoningen en de restric-

ties daarbij, ook beleid moeten maken. Je zult je

ook moeten afvragen welk restrictief beleid gevoerd

wordt. In het kader van het Streekplan worden

andere zaken genoemd dan in het akkoord staan.

Die zullen op een gegeven moment dus nog tegen

het licht gehouden moeten worden.

De visie op infrastructuur. Het is een heel belang-

rijk item. Het Deltaplan is genoemd. Dat is een

kernbeleidsveld van onze provincie in de samen-

hang die het heeft met de economische ontwikke-

ling, de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Ik mis

echter een visie op: hoe ga je nu die mobiliteit

faciliteren? Aandacht voor openbaar vervoer staat

erin, hoewel je daar verschillend over kunt denken.

Gaan wij ongebreideld mobiliteit faciliteren of heb-

ben wij een visie op rentmeesterschap, waar je er-

gens toch in moet sturen als het gaat om de

begrenzing daarvan? Wij waren tegen tolpoorten

vanwege het gebrek aan maatwerk daarin. Iets an-

ders is of je niet moet gaan nadenken over een ge-

differentieerde manier van kilometerheffing. Op

enig moment zullen wij daarin toch moeten sturen.

Dan moeten wij echter wel faciliteren.

Wij missen node een deel over verkeersveiligheid.

Laten wij helder zijn: dat vinden onze burgers heel

belangrijk. Als wij dan toch nadenken over het

vervoer, dan is het zo dat wij het vervoer over water

opnieuw missen. Hoe kunnen wij het vervoer over

water eens beter gaan ontwikkelen? Daar liggen

toch kansen en daar ligt ook een stuk infrastruc-

tuur.

Als inderdaad de infrastructuur in een goede sa-

menhang verder wordt ontwikkeld, dan zijn wij

niet tegen het doorlopen van de verhoging van de

opcenten motorrijtuigenbelasting.

Zorg en welzijn. Wij missen hierop een stukje visie:

welke maatschappelijke actoren en op welke manier

willen wij die hierbij inschakelen, met name kij-

kend naar de problematiek in de grote steden, niet
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alleen in Utrecht maar ook elders? Hoe gaan wij die

problematiek aanpakken? Niet alleen door het stre-

ven naar een technische verkleining van de wacht-

lijsten, maar hoe betrek je de verschillende actoren

daarin? Denk aan onderwijs, kerken en andere

maatschappelijke instanties. Probeer daar gezamen-

lijk een stukje visie in te bereiken en leg er eens

normen en waarden naast. Probeer eens door te

dringen naar de kern van het gezin, een basis waar-

binnen heel veel goed kan gaan maar ook heel veel

kan ontsporen met alle gevolgen van dien. Laten

wij duidelijk zijn: iedereen die rondloopt en met

jongelui in aanraking komt, kan daar een bepaalde

visie op hebben, maar de algemene tendens is toch

wel dat het ontbreken van nestwarmte in bepaalde

delen van de samenleving een enorme ontsporing

met zich mee kan brengen. Daar mogen wij met

elkaar over nadenken. Die visie mag je ook met

elkaar proberen op tafel te leggen.

Bij regionale samenwerking willen wij graag naast

hetgeen al genoemd is, ook Flevoland nog een naar

voren brengen. Als wij willen spreken over een

overloop en wij noemen Flevoland niet als item in

de regionale samenwerking, dan denk ik dat het tot

niets leidt.

Gebiedsgericht werken. Wij hebben gesproken over

SGP’s (Strategische Gebiedsperspectieven); je komt

ze niet meer tegen. Wij hebben het nu over het

“Utrechts Model”. Het perspectief is nog niet hel-

der. In een ontwikkelfase is dat natuurlijk niet hele-

maal onlogisch. Ik denk wel dat wij moeten oppas-

sen voor bestuurlijke drukte. Wij hebben al diverse

van dat soort modellen langs zien komen de afgelo-

pen jaren, maar laten wij proberen te voorkomen

dat bestuurders op een gegeven moment wat amorf

gaan worden. Met andere woorden: als SGP’s niet

meer leidend zijn of als het “Utrechts Model” daar

overheen gaat, match dat alstublieft goed, anders

leidt het tot een stukje desinteresse, terwijl wij juist

met elkaar heel hard moeten werken aan die geza-

menlijke verantwoordelijkheid.

Alles afwegend, willen wij graag hier uitspreken dat

wij dit college constructief, zoals men van ons ge-

wend is, en kritisch zullen benaderen.

Eén ding vinden wij jammer en niet helemaal be-

grijpelijk. Ik wil het als voorbeeld noemen over hoe

ik vind dat wij daarmee moeten omgaan. Als er een

motie is aangenomen in het kader van het

prostitutiebeleid en je merkt daar helemaal niets

van; je weet alleen dat men er ambtelijk heel veel

moeite mee heeft en bestuurlijk wordt er geen actie

op gemaakt. Dan zijn er gemeenten zoals Veenend-

aal, De Bilt, Bilthoven en andere gemeenten die

zich afvragen, als nu de gemeente die partner is in

die netwerksamenleving, waar dan dat samenspel is

in het zoeken naar een oplossing. Als bijvoorbeeld

een gemeente De Bilt nu nog gedwongen wordt,

één optie die zij wil meenemen, in het centrum van

de gemeente te plaatsen en niet in de periferie daar-

van, dan vraag ik mij af op welke wijze wij dan

bestuurlijk/ambtelijk met elkaar aan het werk zijn.

Dat lijkt mij geen goed signaal.

Wij willen een stemverklaring afleggen. Iedereen in

de samenleving, zeker na de laatste kabinets-

voorbereiding en de coalitievorming, weet dat de

SGP een bepaalde visie heeft op de vrouw in de

samenleving. Wij weten dat die visie bekritiseerd

wordt. Toch hebben wij die visie. Straks bij de

stemming over de gedeputeerden, willen wij helder

zijn waar wij dan staan. Wij willen dan een inte-

grale afweging maken. Niet alleen een afweging op

één item, maar wij zullen dat in zijn totaliteit zijn.

Wij hebben die afweging ook gemaakt met elkaar

en wij zullen daarom de zes voorgestelde gedepu-

teerden steunen, met inachtneming van het feit dat

wij daarin zelf als partij een andere keuze zouden

hebben gemaakt als het gaat om de positie van de

vrouw.

Wij willen dit college graag Gods zegen toewensen

en wijsheid. De wijsheid van Prediker zegt: “Wijs-

heid bestrijkt meer dan tien bestuurders die in de

stad zijn”.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. Het

diner vangt aan om kwart voor zes. Ik stel u voor

de vergadering om 19.00 uur voort te zetten.

Schorsing van 17.34 – tot 19.09 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Aan de orde is de tweede termijn van het debat

over het coalitieakkoord.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Het is heel begrijpelijk dat de oppositie
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uiteraard kritisch is ten opzichte van dit coalitie-

akkoord. In zeven provincies is er een coalitie-

akkoord en in vijf provincies is er een college-

akkoord. U weet dat een coalitieakkoord wat dualer

is dan een collegeakkoord.

Er is wat onduidelijkheid over de status van dit

akkoord: is het van de Staten of is het van het col-

lege? Wij zijn ervan uitgegaan dat de drie partijen

die een meerderheid vormen in deze Staten, de

opdracht geven aan het college om dit akkoord

verder uit te werken. Het is heel goed dat de Staten

zelf in zijn totaliteit een akkoord sluiten over de

wijze waarop zij politiek willen bedrijven en hoe

dat verder vorm en inhoud gaat krijgen. In die zin

steunen wij motie 1 en om diezelfde reden steunen

wij motie 2 niet.

De VOORZITTER: Ik maak u erop attent dat de

nummering van moties in één vergadering doorlo-

pen. Het gaat dus om de moties 2 en 3.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Akkoord. Wij steunen dus motie 2 en

wij steunen motie 3 niet.

Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen en in de

inleiding heb ik duidelijk gemaakt dat er mogelijk-

heden zijn voor aanvullingen. Uiteindelijk zal het

debat in september namelijk gaan over de wijze

waarop dit college uitvoering heeft gegeven aan dit

akkoord en in feite is dat een beetje een ‘proof of

the pudding’. Ik kan mij wel enigszins voorstellen

dat men eerst wil zien en dan pas kan geloven. Als

partij wordt meestal uitgegaan van het omgekeerde,

dat is ook onze opdracht. Ik kan mij echter wel

voorstellen dat een aantal partijen heeft gezegd dat

het allemaal wel mooi is en dat zij het akkoord ook

wel kunnen onderschrijven, maar dat zij het be-

langrijk vinden de uitwerking ervan te zien en dan

te bekijken of alles klopt: kloppen de ambities en de

middelen dan nog wel? Is er dan inderdaad een

programma waarin de ecologische hoofdstructuur

die plek krijgt zoals die in het akkoord staat ver-

meld? Ik bestrijd namelijk de stelling dat wij de

natuur ‘tweederangs’ behandelen in dit akkoord.

Ook in de voorfinanciering hebben wij behoorlijke

bedragen vrijgemaakt, waarin wij bereid zijn zekere

risico’s te lopen. In het kabinet zitten nu drie par-

tijen die vinden dat dit een heel belangrijk punt is

om gerealiseerd te hebben in 2018 en in die zin

worden wij door het Rijk gesteund. Om die reden

durven wij het risico te nemen die voorfinanciering

in te zetten. Wat betreft de fondsenwerving en de

landinrichting zullen wij daarmee dan ook voortva-

rend aan de slag gaan. Wij zullen de Staten daar-

over rapporteren.

Wij vinden het belangrijk dat de Staten ons afreke-

nen op datgene wat wij presteren, wat wij laten

zien. Ik heb in mijn eerste termijn ook duidelijk

gezegd dat dit iets anders is dan wanneer je in een

kerstboodschap meldt dat je allerlei goede bedoelin-

gen hebt met de provincie Utrecht. Wij menen een

en ander te vertalen in een programma en straks in

projecten.

De methode is die van een gebiedsgerichte benade-

ring. Men kan zich dan afvragen hoe wij dat precies

gaan doen. Wij hebben gekozen voor een groei-

model en wij hebben dus nog niet tot in detail uit-

gewerkt op welke manier wij dat nu precies gaan

doen. Daarvoor heb je trouwens ook andere part-

ners nodig en ook een interne cultuuromslag die

echter niet van de ene op de andere dag gereali-

seerd is. Daarvoor heb je ook een cultuuromslag

nodig van de bestuurders. Natuurlijk lukt het niet

als hier, intern, de slag wordt gemaakt en het be-

stuur kan het allemaal niet meer volgen. Het moet

omgekeerd zijn: je bent opdrachtgever om de orga-

nisatie zo in te richten dat je je doelstellingen kunt

bereiken.

Wij zijn in elk geval erg optimistisch dat wij dat

doel zullen bereiken. Wij merken dat in de organi-

satie zelf die omslag bezig is zich te voltrekken. Dat

is niet nieuw, omdat wij die notitie over de preste-

rende provincie vanaf het begin serieus hebben

genomen. Vervolgens moet dan inderdaad blijken

uit dat nieuwe sturingsmodel, ook voor het lande-

lijk gebied, hoe je op een veel betere manier en

concreet je doelstellingen ten aanzien van de vitali-

teit van het landelijk gebied kunt realiseren. Dat is

meer dan een praatje over rode contouren. Dat

heeft met de positie van de landbouw te maken als

dragers van het landschap. Zoals gisterenavond

tijdens een televisie-uitzending te zien was, staat er

de komende tijd veel te gebeuren. Er is veel onze-

kerheid en wij moeten zorgen een programma te

hebben, waardoor in elk geval die zaken die voor

Utrecht van belang zijn – die duurzame landbouw

in combinatie met het behoud van het landschap

en die kostbare natuur die wij hebben – integraal in

projecten kunnen worden omgezet. Daarvoor heb-
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ben wij de bouwstenen in dit coalitieakkoord graag

gegeven.

Wat betreft de vraag of het met die coalitie wel

goed zit, of de persoonlijke verhoudingen goed zijn,

kan ik zeggen: die zaken zijn goed. Natuurlijk is het

zo, dat als je met nieuwe mensen gaat werken, je

begint aan een avontuur met elkaar. Ik heb er het

volste vertrouwen in dat wij met de mensen met

wie wij in het college zitten, de zaken voor elkaar

kunnen krijgen.

De wijze waarop een aantal zaken daaromtrent is

geregeld, verdient geen schoonheidsprijs. Dat ben

ik met iedereen eens. Ik zeg u ook meteen dat ik er

niet blij mee ben. Ik vind het wat flauw om te zeg-

gen dat zulke dingen nu eenmaal gebeuren, maar er

heeft iets ontbroken. Dat geef ik zeker toe. Ik neem

aan dat mijn collega’s er straks nog nader op in-

gaan. Ik betreur de gang van zaken, maar ik vind

wel dat wij nu collega’s hebben met wie wij aan de

slag kunnen. Nogmaals: wij stellen ons in die zin

kwetsbaar op – en dat heb ik u betreffende die mo-

nitor al aangereikt – dat extern een beoordeling zal

plaatsvinden. Daarbij gaat het er niet om wat wij

van onszelf vinden, maar wat anderen van ons vin-

den en dat zij ons daarop kunnen afrekenen. Ook

dat is een kwestie van instelling, van nieuwe cul-

tuur. Wij willen daaraan van harte gaan werken.

Ik ben heel blij met de opmerking, dat in de grond

van de zaak de oppositie kiest voor een construc-

tieve houding en ons wil beoordelen op wat wij

doen. Dat geldt ook voor de eigen fracties. Laat het

alstublieft niet zo zijn - dan is het hele duale stelsel

mislukt – dat nu de eigen fracties, ook die van het

CDA, hoewel ik dat niet verwacht, zomaar denkt

dat zij ja moeten zeggen tegen dat voorstel. Daarin

zit heel duidelijk dat ook wij beoordeeld worden

door onze eigen fractie en dat die de vrijheid moet

hebben om ons hier binnen de afgesproken kaders

inhoudelijk als het ware om de oren te slaan.

De heer LEVERING (PvdA):Mijnheer de Voorzit-

ter! Als je dezelfde dingen voortdurend blijft herha-

len, treedt er vanzelf een bepaalde vorm van

ongeloofwaardigheid op. Als ik nu ook ga zeggen

dat het wel goed zit met de persoonlijke verhoudin-

gen, dan moet men mij echt geloven. Wij hebben

prima gesprekken kunnen voeren, op een construc-

tieve manier. Sommigen die er van de buitenkant

tegenaan kijken, vonden dat het wat lang duurde.

Dat vonden wij zelf echter niet. Volgens mij mag

het echter wel wat lang duren: het akkoord dat hier

ligt en waarover wij vandaag spreken, is niet niks.

Daarover is nagedacht.

Er is ook geen sprake van ‘See you in court’. Dat is

gewoon van de baan. Ik wil over die kwestie wel

iets zeggen, omdat wij erg ongelukkig waren met

die publicatie in het Utrechts Nieuwsblad van 3

mei. Dat geldt ook voor collega Van der Kolk. Of

datgene wat in het Utrechts Nieuwsblad staat, ook

echt uit zijn mond is opgetekend, is iets waarbij je

ook vraagtekens bij kunt zetten. Wij zijn in elk

geval erg ongelukkig met hetgeen stond vermeld.

Daarnaast zijn wij ongelukkig met het feit dat de

omschrijving van de maatschappelijke functie van

de heer Damen daarin verkeerd is terechtgekomen,

waar die dan ook vandaan gekomen is. Ik benadruk

dat de heer Damen adviseur is en geen eigen geld in

het landelijk gebied heeft te steken, zoals gesugge-

reerd zou zijn in dat krantenbericht. Hierbij ver-

klaar ik, dat wij het heel vervelend vinden dat het

zo is gelopen.

Overigens zijn wij in een nieuwe fase terechtgeko-

men als het gaat om de verhoudingen. Ik heb het

hier al eerder gezegd: ik vind dat gedoe over dat

dualisme een ongelooflijke poeha. Aan de ene kant

is het fantastisch, maar aan de andere kant wordt er

erg hoog over opgegeven. Het was bijvoorbeeld

mogelijk gedeputeerden van buiten aan te trekken.

Tegelijk met het moment waarop dat mogelijk is,

kun je natuurlijk met elkaar tevens over de kwaliteit

van kandidaten gaan praten. Nu, dat is even wen-

nen geblazen. Dat is ook niet echt goed gelukt. Het

is overigens ook niet zo, dat als gedeputeerden van

buiten kunnen worden aangetrokken, het dan ook

zo nodig moet. Het kan gewoon zijn dat er vol-

doende kwaliteit in de fracties zit en dat er dus

gedeputeerden vanuit de fracties komen. Dat wij

wel op een goede manier hebben kunnen meedoen

aan de nieuwe mode, is iets waar ik wel wat trots

op ben. Laat het daar echter maar bij.

Persoonlijke verhoudingen in de Staten zijn altijd

goed geweest. Het zijn gewoon aangename verhou-

dingen en dat heeft heel weinig te maken met mo-

nisme en dualisme. Ik heb jaren in een gemeente-

raad gezeten waar dat ook het geval was en waar

geweldig dualistisch werd gewerkt. De persoonlijke
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verhoudingen waren daarbij altijd goed.

Wat wel gaat veranderen de komende periode – en

dat heeft niets te maken met het dualisme en de

verhoudingen van de Staten aan de ene kant en het

college aan de andere kant – is de afspraak dat wij

vaker naar buiten zullen gaan en er een grotere

gerichtheid naar buiten toe zal komen in de Staten.

Als fractie hebben wij daartoe reeds de eerste stap

gezet. Nu wij met ons veertienen zijn kan dat ook

wat gemakkelijker. Wij hebben gezegd dat ieder lid

van onze fractie slechts één commissie doet. Dat

doen wij met het oog op het feit dat wij een grotere

nadruk op het-naar-buiten-toe willen leggen. Dat

hoort er dus allemaal bij als wij over persoonlijke

verhoudingen en over nieuwe verhoudingen in de

Staten spreken.

Enkele inhoudelijke punten.

Wij zijn echt trots op wat wij over de EHS hebben

gezegd. Wij weten natuurlijk dat die fantastische

gedeputeerde die vandaag stopt, zoveel goeds ge-

daan heeft voor het milieu, dat het met die uitwer-

king ervan in de volgende periode wel goed zit.

Over het water hebben wij al voldoende gezegd.

De rode contouren. De heer Bijkerk heeft het na-

tuurlijk goed gezien. Er is een aantal punten waar-

bij je goed met het CDA, de VVD en de PvdA kunt

spreken over de inhoud. Er is een aantal zaken waar

je een compromis moet sluiten. Dat is daar ge-

beurd, – en de heer Bijkerk heeft daar goed de vin-

ger bij gelegd – maar wij zouden ons kunnen afvra-

gen wat wij doen met die kleine kernen, want daar

gaat het om de kwalitatieve behoefte; er komen

gewoonweg keiharde rode contouren. Daar gaan

wij natuurlijk over spreken met gemeenten, want

dat is het proces dat wordt ingezet in de afwikke-

ling van het Streekplan.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik

ben blij met de complimenten voor mijn scherpe

inzicht, maar dat scherpe inzicht moet wel ergens

toe leiden. Ik constateer in het coalitieakkoord twee

min of meer tegenstrijdige uitspraken. Aan de ene

kant: kleine kernen moeten bouwmogelijkheden

krijgen. Aan de andere kant: de rode contouren zijn

hard. Betekent het nu, dat het compromis daarin

bestaat dat die rode contouren iets worden opge-

schoven, waardoor er extra bouwmogelijkheden

komen en waarbij iedereen zegt: nu is het echt de

laatste keer geweest. Is dat de juiste uitleg van dit

gevoelige compromis?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik zou zeggen dat wij dat dan maar eens in de

komende tijd moeten bekijken.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Dat lijkt mij een wonderlijk antwoord van iemand

die op zo’n essentieel punt een coalitie aangaat.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Nee, nee, dat is niet het geval. De heer Bijkerk,

als voorzitter van de commissie Ruimte en Groen,

weet toch welke afspraken er zijn gemaakt in het

kader van het Streekplan? In het Streekplan zijn wij

nu een nieuwe fase ingegaan en wij spreken op-

nieuw met instellingen en gemeenten. Dat betekent

dat de plek van de rode contouren nog niet vastligt;

daarover zal worden gesproken.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Daar gaat nu juist de discussie over. Het CDA en de

VVD willen die rode contouren oprekken en de

PvdA wil dat niet. Daarmee heeft de PvdA wel een

toverformule in het coalitieakkoord, maar het pro-

bleem ligt nog levensgroot in deze zaal.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik begrijp dat niet goed. Er is een heel duide-

lijke formulering. De inzet aanvankelijk van be-

paalde partijen was: geen rode contouren onder

verwijzing naar wat er in Den Haag gebeurt. Er

staan echter keurig rode contouren vermeld in het

coalitieakkoord en als de heer Bijkerk dat niet ge-

looft, moet hij dat nog maar eens nalezen.

Over een aantal langer lopende problemen, proble-

men die wij met ons meedroegen en die wij niet

wilden meedragen in de volgende coalitieperiode –

denk aan zendmasten en bosbaden – staan heldere

uitspraken in het akkoord. Men kan ze nalezen en

daar gaat deze coalitie de volgende periode mee in.

Ik vind het jammer dat vanuit diverse hoeken van

de Staten opmerkingen zijn gekomen over het so-

ciale gezicht van deze coalitie. Er is ¤ 8.000.000

uitgetrokken voor de Sociale Agenda en daarover

gaan wij spreken met gemeenten, vooral met grote

gemeenten. Dat zal op diverse plekken gebeuren en

dat gaat iets verder dan wat er in de samenvatting

staat. Wij moeten wel goed blijven lezen.
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Wij zijn er ook trots op dat dit het eerste coalitie-

akkoord is in de geschiedenis van Provinciale Sta-

ten dat financieel onderbouwd is. Daar is heel hard

aan gewerkt.

Ik wil nog één opmerking maken, vooral in de rich-

ting van de fracties van de ChristenUnie en de SGP.

Deze fracties hebben de discussie weer op de nor-

men en waarden gebracht. Ik hoop dat het debat

vanavond niet te lang duurt, want ik ben door de

regering in Den Haag gevraagd over deze proble-

matiek te adviseren en eind deze week moet ik mijn

rapport afhebben. Dat wil zeggen: het gaat om een

groot rapport, een voorstudie van de Wetenschap-

pelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Ik mag een

stuk over opvoeding schrijven. Wij komen daarop

nog wel eens terug.

De VOORZITTER: Ja, het is wel link om in deze

tijd te zeggen dat Den Haag je gevraagd heeft …

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik begin met iets te zeggen over de sta-

tus van dit coalitieakkoord. Het moge duidelijk

zijn, dat een ruime meerderheid van deze Staten –

ten minste 44 van de 63 Statenleden – in principe

dit coalitieakkoord onderschrijft. Daarnaast, zo

begrijp ik uit de vele reacties in eerste termijn van

de niet in het college deelnemende partijen, zal het

zo zijn dat bij veel onderwerpen ook deze opposi-

tiepartijen vaak zullen meegaan met de voorstellen.

Dat verwacht ik eigenlijk ook en dat is logisch. Zij

hebben daadwerkelijk aan de tot standkoming van

het coalitieakkoord meegedaan en daardoor zullen

zij erachter staan. Bovendien kan het niet zo zijn, in

een democratie waar nu eenmaal grotere en klei-

nere partijen aanwezig zijn, dat de kleinere partijen

uiteindelijk de dienst zouden uitmaken. Dat kan

niet. Ik proef uit sommige opmerkingen die ge-

maakt zijn over vernieuwing – wij hebben nog een

coalitie en straks hebben wij weer een coalitie die

bestaat uit dezelfde partijen – dat er te weinig ver-

nieuwing zou zijn. Ik hoor met name de nestor

daarover spreken. Onze fractie is van mening dat

vernieuwing eerder zit in inhoud, dan in andere

coalities. Kijkt u maar eens naar andere provincies.

Van de twaalf provincies is het zo dat er in de over-

grote meerderheid wel een coalitie is van de drie

grootste partijen uit die respectievelijke Staten. Dat

zijn dan het CDA, de VVD en de PvdA.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Zou dat nu juist niet het probleem zijn? Mijn con-

statering is namelijk dat andere partijen dan de drie

grootste, er slechts aan te pas komen als er tussen

die drie grootste partijen ruzie bestaat. Dat is het

geval geweest in Noord-Holland, waar een nogal

moeizame verhouding bestond, met name rondom

de PvdA, en dan komt een andere coalitie in beeld.

Het is juist de politieke dood in de pot dat het per

definitie in alle andere provincies toch de speel-

plaats is van de drie grote partijen. Daarmee wordt

het draagvlak van de provinciale politiek niet ver-

groot, volgens mij.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Bijkerk is niet helemaal consis-

tent. Aan de ene kant vraagt hij in eerste termijn

waarom er niet eens vernieuwing plaatsvindt, om-

dat andere partijen ook een kans moeten krijgen.

Aan de andere kant hoor ik hem daarna vragen hoe

het nu eigenlijk zit met dat onderlinge vertrouwen

en die onderlinge band en die samenhang. Zowel

de heer Lokker als de heer Levering hebben daar-

over al het een en ander gezegd en van mijn kant

bevestig ik dat. Er is een goede werkverhouding,

een goede verstandhouding tussen de college-

dragende partijen. Dan ga je nu eenmaal niet zo

snel zoeken in vernieuwing langs die weg om an-

dere partijen in het college mee te laten doen.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Stel je voor dat deze redenering in de Tweede Ka-

mer zou worden opgehangen. Het kabinet bestaat

uit de drie grootste partijen en die kunnen het al-

tijd wel aardig goed met elkaar vinden. Althans, zo

af en toe knijpt de een de ander wat af, maar altijd

is er dan nog wel een gemeenschappelijk belang. Zij

blijven dus altijd bij elkaar. Praten wij dan nog over

diezelfde democratie in Nederland? Ik hoor de heer

Terpstra talloze malen verwijzen naar de verhou-

dingen in de Tweede Kamer als lichtend voorbeeld

voor deze Staten. Dan zou ik zeggen dat wij dat

voorbeeld in dat opzicht dan ook zouden moeten

volgen in deze Staten, zodat wij komen tot een

meer politieke coalitie in plaats van de macht der

gewoonte.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Om te spreken van de macht der ge-

woonte, is een stelling die ik afwijs. Ik denk, in de
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dualistische verhoudingen, zoals ook de heer

Lokker daarover het een en ander heeft gezegd, dat

er op enig moment echt wel wisselende

meerderheidscoalities zullen zijn. Dat zal in de toe-

komst meer kunnen voorkomen.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik

ben het met de heer Streng eens dat wij boeiende

tijden tegemoet zullen gaan, maar of de heer Streng

daarmee altijd blij zal zijn, weet ik niet.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De toekomst zal het leren, maar ik ben

daar niet bang voor.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Als vertegenwoordiger van een kleine partij voel ik

mij toch enigszins aangesproken, omdat wij met het

dichttimmeren van dit akkoord, voor zo’n drieën-

eenhalf jaar naar huis toe worden gestuurd. Gezegd

wordt: de coalitie van CDA, VVD en PvdA hebben

de plannen op papier gezet en als kleine partij kom

je daarbij niet meer aan bod. Heb ik de heer Streng

verkeerd begrepen?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ja, de heer Witteman heeft mij verkeerd

begrepen. Ik verwijs naar het betoog van de heer

Lokker. Juist in de eerste termijn hebben de niet in

het college deelnemende partijen de gelegenheid

gekregen, en daartoe bent u uitgenodigd, met con-

structieve bijdragen en suggesties te komen. Die

zullen wel degelijk door de coalitiedragende par-

tijen inhoudelijk op hun merites worden beoor-

deeld. Als de heer Witteman dus komt met een

constructief voorstel, dan hoeft hij niet bang te zijn

dat het zonder meer zal worden afgewezen. Inte-

gendeel. Als het een goed voorstel is, zal hij zien dat

het wordt overgenomen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Ik houd de heer Streng graag aan zijn woord.

De heer STRENG (gedeputeerde) : Mijnheer de

Voorzitter! Dat mag de heer Witteman zeker doen.

Ik houd hem echter ook aan de voorwaarde dat het

dan om constructieve voorstellen moet gaan.

De heer WITTEMAN (SP): Ik begrijp het.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mooi, dan be-

grijpen wij elkaar.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Ik hoor van de heer Streng dat niet de

structuur maar de inhoud bepalend is. Waarom

wordt er dan geen gevolg gegeven aan het advies

van de informateur om eerst te komen tot een

Statenprogramma op hoofdlijnen – dan is er in-

breng vanaf het begin van het proces – en dat dan

pas gekomen wordt tot een collegeprogramma,

uitvoeringsgericht? Wij hebben een coalitie-

programma, in feite van de drie partijen die het

programma bepalen, maar dan moet men niet zeg-

gen dat inhoudelijk de inbreng op dit moment van

dien aard kan zijn dat het wezenlijk bijdraagt aan

het coalitieprogramma. Dan is het een slag te laat,

naar mijn idee.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Van Leeuwen verwijst naar het

advies van de informateur. De informateur heeft

echter de suggestie gedaan als eerste optie met een

drietal partijen te gaan onderhandelen, uiteraard

over de inhoud van een te sluiten akkoord. Dat is

ook precies zo gebeurd. Vervolgens is er, nadat over

het akkoord overeenstemming was bereikt, invul-

ling gegeven aan de verdeling van de portefeuilles

en daarbij ging het ook over personen. Ik kan mij

niet voorstellen dat de heer Van Leeuwen een an-

dere gang van zaken wil bepleiten.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Nee, maar wij spraken zo-even over de

inhoud, en de heer Streng heeft het nu over de

invulling van het college.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Nee, wij zijn begonnen met het akkoord

en de inhoud ervan.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Ja, en dat zouden wij gezamenlijk gaan

doen volgens het advies van de informateur. Als de

heer Streng spreekt over onze betrokkenheid bij de

inhoud, waarom heeft hij die keus toen gemaakt

ons pas op deze termijn daarbij te betrekken? Het

lijkt enigszins op mosterd na de maaltijd.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de
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Voorzitter! Dat begrijp ik wel en zo gaat het vol-

gens mij ook in het duale systeem bij het Rijk. Als

op een gegeven ogenblik de beoogde regeringspar-

tijen eerst inhoudelijk praten, doen zij dit niet door

andere partijen uit te nodigen te komen met sug-

gesties. Zo werkt het niet. Zo kunnen wij dat hier

ook niet invoeren en het zou niet de goede manier

van invoering zijn van het duale systeem.

Van de fractie van D66 begrijp ik dat men het

nogal betreurt dat de VVD opnieuw deel gaat uit-

maken van de coalitie. Mevrouw Van Keulen is

gisteren wellicht niet aanwezig geweest bij het con-

gres, of wellicht hoorde zij bij de tegenstemmers. Ik

weet dat niet. Landelijk gezien kunnen D66 en de

VVD het toch aardig goed met elkaar vinden, zo

stel ik op dit ogenblik toch maar vast.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat is natuurlijk een ‘inkopper’, maar dat is

een heel ander verhaal. De heer Streng en de heer

Bijkerk geven aan dat het landelijk toch allemaal

wat anders gaat. Nu spreken wij al 29 jaar over

hetzelfde. Wij wilden graag over de linkerkant met

GL. Dat hebben wij duidelijk gezegd en dan moet

men niet plotseling aankomen met het feit dat het

in Den Haag anders ligt. Ik heb overigens in Den

Haag voorgestemd.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik ben blij dat mevrouw Van Keulen de

komende nationale regering ondersteunt.

Ik wil niet te veel ingaan op details. Wij komen er

vanzelf in de commissie op terug. Wel wil ik nog

iets zeggen over de rond- en randwegen. Van di-

verse kanten is daarop nogal kritisch gereageerd. En

ja, ook dat is een punt geweest van de onderhande-

lingen, evenals het punt betreffende de kleine ker-

nen en de rode contouren. De heer Levering sprak

daar prima woorden over; wij gaan die in het

Streekplan vaststellen en dan zijn het harde contou-

ren. Zo simpel is het. Wat betreft de rond- en rand-

wegen, willen wij juist als coalitie uitvoering geven

aan een motie die in de vorige Statenperiode is

aanvaard. Daarbij kan het thema Leefbaarheid naast

het bereikbaarheidsvraagstuk een reden zijn om tot

een dergelijke rand- of rondweg te besluiten en

daar middelen voor beschikbaar te stellen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Ik vraag mij af waarom dit in

het voorliggend akkoord uitsluitend op het crite-

rium Leefbaarheid wordt beoordeeld. Gemeenten

kunnen op die grond dus hier een nota naartoe

sturen en dan wordt er ¤ 2.500.000 overgemaakt.

Waarom is niet afgesproken dat er criteria worden

ontwikkeld die naast het SMPU kunnen worden

gehanteerd, op basis waarvan – niet dat dit iets is

waar ik voorstander van ben – dan een aanvraag

zou kunnen worden getoetst. Ik meen dat de crite-

ria nu alleen zijn: leefbaarheid en of het past bin-

nen de ruimtelijke kaders. Die ruimtelijke kaders,

zo hebben wij gehoord in de discussie tussen de

heren Levering en Bijkerk, zijn nogal rekbaar. Zo

kun je elke gemeente een rondweg geven.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Dat zal in de praktijk dus niet het geval

zijn. Als elke gemeenteraad van de 33 gemeenten de

komende vier jaar met een besluit komt en zij slui-

zen dat door naar de provincie en verzoeken om

medewerking, dan kan die medewerking niet ten

volle het bedrag inhouden zoals het is genoemd.

Wij zullen sowieso een afweging moeten maken

betreffende de ruimtelijke inpassing. Dat gaat alle-

maal gebeuren. De criteria zoals die in het SMPU

gelden voor de rand- en rondwegen en de priori-

tering, worden losgelaten bij dat aparte fonds voor

de rand- en rondwegen, waarover wij nu met elkaar

een afspraak hebben gemaakt.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Dat is nu juist het probleem.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Het is voor ons geen probleem.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Het probleem dat ik signaleer, is

dat het volstrekt willekeurig is dat er een afspraak

wordt gemaakt over dit thema. Er zijn nog legio

gemeentelijke taken te bedenken, op grond waarvan

de provincie goedgunstig een bijdrage van 25% zou

kunnen geven. Daarom gaf ik het voorbeeld van de

bosbaden. Als Staten zouden wij hier de Provincie-

wet en de bevoegdheden van de provincie serieus

moeten nemen. Wij zouden moeten zeggen dat als

het provinciaal belang ermee gediend is, dan het

SMPU aan de orde is en anders is het: nee.

De heer STRENG (gedeputeerde) : Mijnheer de
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Voorzitter! De heer Van de Groep denkt hier an-

ders over. Dat is duidelijk. Wat betreft de bos-

baden, meen ik dat het de heer Van de Groep was,

die zei toen het ging over het coalitieakkoord, dat

van de provincie ook een mogelijke financiële bij-

drage zou mogen worden verwacht.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Er staat een zin in het coalitie-

akkoord dat de provincie de gemeenten daarin zal

steunen.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Jawel, maar niet in financiële zin.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Laat het er maar duidelijk in

staan, dat de provincie niet financieel bijdraagt.

De heer STRENG (gedeputeerde): Dat staat ook in

het akkoord. De heer Van de Groep moet dat nog

maar eens nalezen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Het staat er zo niet in, maar het

stelt mij wel gerust dat de gedeputeerde de uit-

spraak nu doet.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Telkens als de heer Streng een onderwerp

aanroert waar de oppositie of een andere partij iets

tegenin bracht, dan zegt hij: ja, wij hebben erover

onderhandeld, wij zitten hier met 44 stemmen,

waar hebben wij het nog over; het is toch allemaal

geregeld? De heer Lokker geeft gelukkig nog aan dat

zijn fractie duaal mag handelen en dat het college

kritisch mag worden beoordeeld. Hoe zit dat met

de fractie van de heer Streng? Zeggen zij allemaal ja

en amen als hij een voorstel doet?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Laat mevrouw Van Keulen maar eens

kijken naar die mensen. Zij begrijpt wel dat het niet

zo bedoeld is. Het ligt bij ons niet anders dan bij de

fractie van de heer Lokker. Het is volgens mij een

kwestie van vragen naar de bekende weg.

Ik wil kort iets zeggen over de moties:

Motie 2: om te komen tot een proces, afspraken en

een Statenprogramma lijkt mij een prima zaak.

Motie 3: er is juist geprobeerd door de coalitie-

partijen zo veel mogelijk duale teksten te gebruiken

ten behoeve van de Staten. Daarom wordt bij her-

haling juist die zinsnede, waarop men in de motie

wil afdingen, gebruikt. Men moet niet uitgaan van

onze kwade bedoelingen. Nee, het gaat er juist om

eenieder gelegenheid te geven een inbreng te leve-

ren in het duale systeem. Wat het duale systeem

betreft, hebben wij nog wel een weg te gaan en te

zoeken. Dat ben ik eens met de heer Levering.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik

vind het interessant waar te nemen hoe verschillend

de heren Lokker en Streng zich opstellen in deze

discussie. Bij de heer Lokker zien wij een poging tot

een debat en een zich openstellen voor argumenten

van anderen; van zijn eigen fractie of van andere

fracties.

Bij de heer Streng zien wij de gesloten verdediging

van de nerveuze bokser. Hij houdt voortdurend de

boel gesloten en gaat niet in discussie. Hij zegt al-

leen: daarover hebben wij onderhandeld, en: zo

staat het in het coalitieakkoord.

Ik raad de heer Streng aan een open communicatie

aan te gaan met deze Staten, ook met het oog op

een plezierige ambtsvervulling.

Wat betreft de persoonlijke verhoudingen, hebben

zowel de heren Lokker, Streng als Levering het een

en ander gezegd. Wij zeggen zo-even de handdruk

….

Ik denk dat wij als Staten blij kunnen zijn dat een

zaak op die manier gesloten wordt. U begrijpt het:

als oppositie zit ik daar wat dubbel in, maar ik vind

het in het belang van de Staten dat het goed is dat

wij daarmee deze zaken kunnen afsluiten. Dat lijkt

mij voor de verhoudingen uitstekend.

Als ik vervolgens kijk naar enkele inhoudelijke pun-

ten, vind ik dat de heer Lokker problemen blijft

houden, bijvoorbeeld met water. Hij is vergeten dat

onderwerp echt op te nemen in het coalitieakkoord.

Dat geldt ook voor openbaar vervoer. Je kunt daar-

voor wel mooie wensen hebben, maar als er geen

geld is en het komt in het SMPU ook niet goed uit

de verf, dan heb je een probleem.

De heer Levering heeft het probleem van de con-

touren. Ik ben bereid de hele avond dezelfde zin tot

mij nemen, maar er staan gewoon twee mededelin-

gen in één zin. Die discussie is dus gewoon open en
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wat dat betreft krijgen wij nog interessante tijden.

Ik heb gezegd dat GL zich vrij en onafhankelijk zal

opstellen ten opzichte van dit college. Enerzijds

zullen wij oppositie voeren waar dat nodig is en

anderzijds zullen wij constructieve voorstellen

doen. Die vrije onafhankelijkheid zullen wij ook tot

uitdrukking brengen in ons stemgedrag, straks bij

de keuze van gedeputeerden.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Ik dank de fractieleiders van de

partijen die straks de coalitie vormen, voor een

stukje duidelijkheid dat bij de beantwoording van

de vragen is gegeven. Ik had graag gehad dat er

inhoudelijk nog wat aandacht besteed zou worden

aan wat wij noemen: het normen- en waarden-

debat. De heer Levering heeft gezegd dat wij dat

nog tegoed houden, omdat hij momenteel als

regeringsadviseur in functie is. Wij hadden echter

in dit coalitieakkoord het een en ander willen zien

over de visie van de partijen op dit vraagstuk en de

rol van de provincie daarin. Wij hebben daartoe

voorstellen gedaan aan de informateur. Om een

parallel naar het Haagse te trekken: daar zijn de

ChristenUnie en de SGP ook bij de informateurs

geweest. Vervolgens zijn zij bedankt. Men ging niet

met deze partijen verder maar met andere. Dat kan

gebeuren. Vervolgens komt er dan een regeerak-

koord en tot veler verbazing zit daarin een aantal

afspraken dat rechtstreeks voortvloeit uit het con-

tact dat de informateurs hebben gehad met de frac-

ties van de ChristenUnie en de SGP. In dat ver-

lengde hebben wij aandacht gevraagd – dat staat in

de verslagen - voor palliatieve zorg, als een zaak

waarin de provincie nog veel heeft te doen en

waarin nog veel opgebouwd moet worden. Wij

hebben aandacht gevraagd voor de positie van het

gezin; voor opvoedingsondersteuning. Over die

punten heb ik in mijn eerste bijdrage gezegd dat het

jammer is dat wij daarin niet een slag hebben kun-

nen maken. Het zal vandaag echter niet de laatste

gelegenheid zijn waarin wij over dit soort zaken

hier spreken. Daarmee troost ik mij dan. Als de

heer Levering dan zegt, dat er gelukkig een bedrag

van ¤ 8.000.000 voor ons sociale gezicht is uitge-

trokken, dan ben ik blij dat op dat gebied wel geld

beschikbaar is. Wij hadden echter graag willen spre-

ken over visies.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Toch vind ik het vandaag niet het moment te

spreken over algemene waarden en normen. Als wij

daarmee beginnen, dan krijgen wij volgens mij een

verkeerd debat. Uw collega van de SGP heeft hier

bijvoorbeeld weer ouderwets een en ander gezegd

over het prostitutiebeleid, maar als provincie heb-

ben wij geen prostitutiebeleid. Zodra wij dit soort

discussies in de Staten gaan voeren ….

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Nu wil ik de heer Levering toch

even corrigeren. Gedeputeerde Staten, het oude

college, heeft een richtlijn vastgesteld over hoe om-

gegaan dient te worden met de toetsing van ge-

meentelijke bestemmingsplannen op het gebied van

de prostitutie. Daarover hebben wij in de Staten

gesproken en wij hebben daarover een motie aange-

nomen, waarvan wij zeggen dat daar nog eens naar

moet worden gekeken, ook met betrekking tot de

manier waarop die motie moet worden uitgevoerd.

In de praktijk blijkt er dus weinig van terecht te

komen. De onderhandelaars hadden nu de kans

tegen het college te zeggen dat zij aan de slag moe-

ten gaan en dat het college waar het het prostitutie-

beleid betreft, alvast een en ander mee zou krijgen.

Dat is niet gebeurd en dat geef ik de heer Van

Leeuwen na. Wij hoeven er nu niet een debat over

te voeren, want daarvoor is het vanavond niet het

moment, maar wij constateren wel dat die kans is

blijven liggen. Dat geldt ook voor de palliatieve

zorg of voor datgene wat de provincie moet doen

op het gebied van normen en waarden.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het zou mijn voorstel zijn die specifieke discus-

sies te voeren op het moment waarop die onder-

werpen aan de orde zijn en er niet in algemene zin

over te spreken. Ik zal de regering adviseren dat dit

weinig zin heeft. (Hilariteit.)

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Levering noemt het woord

“ouderwets”, maar dan vraag ik mij af, zonder ver-

der op het onderwerp in te gaan, wat ouderwets is.

Als een gemeente geen nuloptie maar een éénoptie

hanteert, vervolgens één bestemming creëert – niet

in het buitengebied maar aan de rand van de ge-

meente – en vervolgens te horen krijgt dit dat be-

drijf als bestemming een centrumfunctie heeft, dan
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moet de heer Levering mij maar eens uitleggen wie

er ouderwets is. Zo is namelijk de praktijk.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Hier moet ik echt even over nadenken, want

eigenlijk is dit precies wat ik bedoel te zeggen. De

heer Van de Groep heeft dat goed gezien: dat heb-

ben wij in dit coalitieakkoord inderdaad niet gere-

geld. Dat moeten wij dan ook gewoon doen als de

specifieke onderwerpen aan de orde zijn. Dan kom

ik er graag op terug en ga ik graag het debat aan.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! De heer Streng maakte een op-

merking over een coalitie die gedragen wordt door

44 Statenleden en dat het niet zo kan zijn dat de

kleine fracties de dienst uitmaken. Wat dat betreft

heeft hij gelijk, maar in de Staten gaat het er wel

om dat zowel de meerderheden als de minderheden

zorgvuldig met elkaar omgaan en dat er ruimte is

voor de controlerende taak van de Staten. Voor een

regerende fractie is het veel moeilijker die controle-

rende functie in te vullen dan voor een oppositie

voerende fractie. Dat is nu eenmaal zo. Wij zullen

niet puur voor een oppositierol kiezen, want daar-

voor zijn wij de ChristenUnie. Wij zullen het col-

lege steunen waar het kan, maar als het gaat om de

controlerende taken zullen wij toch wel onze plek

als niet-collegepartij proberen in te vullen en daar-

voor zullen wij ruimte vragen. Dat is bijvoorbeeld

van betekenis, zoals de heer Van Leeuwen al heeft

gezegd, als wij kiezen voor een plaatsvervangend

voorzitter, als wij praten over commissie-

voorzitterschappen, als het gaat om het kiezen van

een rekenkamer, al dan niet met een model op

afstand. Daarop komen wij zeker nog terug.

Vernieuwing: mocht u dat gehoord hebben, dat

hebben wij niet per definitie gezocht in andere

structuren of in een andere coalitie. Wij hebben die

vernieuwing zelfs niet gezocht in nieuwe personen

voor het college. Wij hebben gezegd dat de partijen

die het nieuwe college gaan vormen, het moeten

opbrengen op een andere manier te gaan werken.

Dan zeg ik met name tegen die 44 Statenlede die de

coalitie steunen, dat die uitdaging bij hen ligt om

die ruimte ook te geven aan de andere fracties.

Nog één punt wil ik noemen. Ik ben vanmiddag

begonnen met het noemen van de zeventiende mei.

Ik sluit daarmee ook af: wij komen er nog op terug.

Het lijkt mij goed alvast bij het Koninklijk Huis te

vragen of prinses Máxima 17 mei 2004 een beetje

tijd zou kunnen vrij maken om haar verjaardag

samen met die van de provincie Utrecht te willen

vieren.

De VOORZITTER: Als u vindt dat ik die uitnodi-

ging persoonlijk moet overbrengen, dan doe ik dat

graag.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

De motie van D66 wordt zowel door de PvdA,

VVD als het CDA niet aangenomen. Een belangrijk

punt wil ik even naar voren halen. In het coalitie-

akkoord wordt steeds gesteld dat hier sprake is van

een Statenprogramma. Ik vind dat een vorm van

misleiding, die hierin eenvoudigweg niet thuis

hoort. Het is geen Statenprogramma. Het is een

programma dat gesteund wordt door de drie

coalitiepartijen en het Statenprogramma is op geen

enkele wijze besproken binnen deze Staten. Als

niet-collegepartij hebben wij verder ook geen en-

kele invloed gehad op de inhoud daarvan. Ik wil

het college dus met klem vragen daarvoor een an-

dere benaming te zoeken, zodat in elk geval recht

gedaan wordt aan een deel van de motie van D66.

Ik heb een beetje het gevoel dat alvast een voor-

schot wordt genomen op onze kandidaten voor het

plaatsvervangend voorzitterschap door die op eni-

gerlei wijze in een hoek te zetten. Dat neem ik de

heer Levering dan ook kwalijk. Wij zitten in het

duale stelsel en als SP hebben wij gezegd dat wij de

heer Bijkerk buitengewoon geschikt achten voor de

functie van plaatsvervangend voorzitter. Binnen het

duale stelsel moet er nu eenmaal iemand zijn die

dat doet en wij denken dat hij de allerbeste kandi-

daat is. Dat op een gegeven ogenblik niet zozeer

inhoudelijk maar op de persoon wordt gereageerd,

vinden wij jammer.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik weet niet precies wat de heer Witteman be-

doelt.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Het is heel duidelijk. Als wij spreken over rode

contouren, dan weten wij allemaal waarover het

gaat. Als wij het hebben over rode contouren van

elastiek, dan weten wij ook waar wij het over heb-

ben. Als je een beetje tussen de regels van het
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Statenprogramma doorleest, dan kan iedereen van

tevoren al aan zien aankomen dat het op die pun-

ten mis gaat lopen. Dan moet je niet zeggen dat het

er niet staat. Het staat er namelijk wel.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik kan de woorden van de heer Witteman niet

volgen. Wat ons betreft hebben wij een perfecte

formulering in het programma opgenomen. Er is

sprake van rode contouren. De heer Witteman weet

dat er partijen aan tafel zaten, zo gaat dat, die niet

over rode contouren wilden spreken. Wij wilden

dat wel en de rode contouren staan er gewoon in.

Ik heb de heer Witteman ook uitgelegd hoe het

proces in elkaar zit. Ik heb de heer Bijkerk toch

niets aangedaan door … ? Ik dacht vandaag te kun-

nen beginnen met het dualisme. Dan zeg ik iets

tegen de heer Bijkerk, en dan mag het niet.

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik

heb het niet ervaren als zo-even naar voren werd

gebracht. Wij hebben gewoon een discussie gehad

over rode contouren en daar zullen wij nog vaker

over discussiëren, omdat die passage rammelt. Dat

is echter een ander verhaal.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Ook wij hebben met dankbaarheid ge-

constateerd dat zichtbaar en symbolisch de per-

soonlijke verhoudingen in het college van dien aard

zijn dat men inderdaad in staat is ook gezagsdrager

en overheidsorgaan te zijn. Vervolgens vond ik het

zeer plezierig te zien dat ook de plaatsvervangend

voorzitter in die verhoudingen meedoet. Dat is

volgens mij al een symbolisch actie geweest als het

gaat om zijn toekomstige positie als plaatsvervan-

gend voorzitter van de Staten. Het is veelbelovend

en wij hopen van harte dat dit straks zichtbaar

wordt.

Wij voegen niet veel meer toe aan hetgeen wij in

eerste termijn hebben gezegd. Wij wachten af.

Los van de opmerking van zojuist, is het heel be-

langrijk, als het straks gaat om de verdere uitlijning

van posities binnen de Staten, dat wij allemaal laten

zien dat wij duaal willen gaan. Ik wil dat sterk be-

pleiten waar het gaat om de positie van de plaats-

vervangend voorzitter en de posities van voorzitters

en vice-voorzitters van de commissies. Laten wij

elkaar laten zien dat wij ook daarin een gezamenlijk

traject trekken.

Wij hebben gesproken over een aantal accenten

waar het gaat om visieontwikkeling, integraal in het

coalitieakkoord. Inhoudelijk ga ik daarop nu niet

in, maar er zullen momenten komen waarop dat

kan gebeuren.

Wat het normen- en waardendebat betreft, hoop ik

inderdaad dat het nog een keer weer aan de orde

komt. Ik vind het jammer dat de heer Levering in

dit opzicht niet in een eerdere instantie adviseur

van het vorige college is geweest. Hij kan in elk

geval nu zijn eigen adviseur zijn. Ik zou wel graag

willen meelezen in zijn studie, maar ik ben daar-

voor waarschijnlijk te ouderwets, dus dat zal wel

niet gebeuren. Nochtans hoop ik dat er iets van

terug komt in deze Staten, want ik ben van mening

dat het erg belangrijk is.

Waarom wij niet inhoudelijk verder willen ingaan

op de aspecten van de visie? Wij hebben uitgespro-

ken dat wij op veel punten het programma inhou-

delijk steunen, maar dat wij een aantal essentiële

zaken missen. Ik denk dat het niet erg zinvol is – en

daarin wil ik eerlijk zijn – om nu nog lang te dis-

cussiëren over de toegevoegde waarde van dit debat

daaromtrent.

Met de steun die wij hebben uitgesproken blijft

bestaan dat ik moeite heb met de benadering van

het collegeprogramma, dat een coalitieprogramma

genoemd wordt. Als deze discussie ertoe deed, dan

zou in een volgende Statenvergadering een aange-

past programma aan de orde moeten komen,

waarin de vertaalslag te zien zou moeten zien van

datgene wat in de mening van de collegedragende

partijen constructief bijdraagt aan de volgende

Statenperiode. Als dat niet het geval is, dan is het

een collegeprogramma, waarin de beleids-

ontwikkeling zal laten zien wat meegenomen is van

de discussie die nu gevoerd is. Ik zou echter graag

een heldere uitspraak willen hebben of dit een

coalitieprogramma is of een collegeprogramma. De

discussie gehoord hebbende, lijkt het mij een

collegeprogramma.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb deze avond nog niet

zo veel gezegd en ik ga uit van: beter niet gesproken

dan niets gezegd. Ik constateer dat de mensen om

mij heen zo ontzettend welbespraakt zijn. Ik heb

even de kat uit de boom gekeken, want ik ben de

kleinste fractie van deze Staten en ik moet nog veel

leren.
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Echter, wij geven de gevormde coalitie het voordeel

van de twijfel. Uiteraard kan ik nog uren discussië-

ren over punten die ik nog graag aangevuld zou

zien of anderszins, maar ik denk dat dit verhaal met

veel kennis en weloverwogen in elkaar is gesleuteld.

Het beleid is in elk geval duidelijk en wij verwach-

ten dus daden van de coalitie.

Wij moeten de coalitie wel de tijd geven om te

groeien. De plannen die gesmeed zijn – en met

wapengekletter is dat gebeurd – moeten de tijd

krijgen om te groeien als een plantje. Wij, als oppo-

sitie moeten daar wat water overheen gieten en

misschien groeit er dan wel wat heel moois uit; een

echte boom.

Eén ding moeten wij voor ogen houden. Er komt

economische tegenwind, voorzover die nog niet

helemaal ontstaan is. Die zou echter ook kunnen

omslaan in een storm en misschien kan ik dan, als

LPF-er, meedenken om die economische problema-

tiek te helpen oplossen.

Wij hebben dus geen directe kritiek of aanvullingen

ter verbetering. Wij laten met een gelaten

meewarigheid het verhaal over ons heen komen en

wij zullen het standpunt hanteren: eerst zien en dan

geloven. Mijn vader zei altijd: waar onwetendheid

zalig is, daar is het dwaasheid voor jou om wijs te

zijn. Ik kijk toe vanachter de coulissen.

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde motie 2.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-

ciale Staten motie 2 met algemene stemmen.

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde motie 3.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Wij zijn het eens met de strekking, in die zin dat de

bedoelde formuleringen wat ongelukkig gekozen

zijn. Anderzijds vinden wij de formulering van de

motie aanleiding geven tot allerlei verwarring, met

name in de considerans. Om die reden zijn wij

tegen deze motie.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Wij delen de argumentatie van

de fractie van GL.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Voor.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Idem.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Wij delen de argumentatie van onze

nestor.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden het een goede

motie. Wij zijn dus voor.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provin-

ciale Staten motie 3. Voor de motie hebben ge-

stemd de fracties van D66 en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming nemen Provinciale

Staten hierna het coalitieakkoord voor kennisgeving

aan.

Benoeming leden Gedeputeerde Staten

De VOORZITTER: Ik benoem in het bureau voor

de stemopneming: mevrouw Stadhouders, tevens de

voorzitter van de commissie voor de stem-

opneming, en de heren Levering, Ekkers en Witte-

man.

Vervolgens wijs ik u erop dat wij over elke kandi-

daat afzonderlijk een schriftelijke stemming zullen

houden. Ik verzoek u conform het Reglement van

Orde uw plaatsen te blijven innemen, met uitzon-

dering van de leden van de commissie voor de

stemopneming.

Per stemming krijgt u een voorbedrukt stembriefje,

met daarop vermeld de kandidaat. Bent u het met

die kandidaatstelling eens, dan vouwt u het briefje

op en geeft u het af in de stembus. Bent u het niet

eens met de kandidaatstelling, dan dient u de naam

door te halen en een andere naam van een kandi-

daat in te vullen.

Ik wordt er terecht op gewezen dat men niet ver-

plicht is een andere naam in te vullen. Als u alleen

de naam die op het stembriefje vermeld is, door-

haalt en u vult geen andere naam in, dan betreft het

een ongeldige stem.

Ik stel vast dat er 57 Statenleden aanwezig zijn die

hun stem kunnen uitbrengen.

Ik stel de eerste stemming aan de orde. Ik verzoek

de heer Terpstra aan te geven of hij een voorstel
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heeft van de kant van het CDA voor de eerste gede-

puteerde.

De heer TERPSTRA (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat is de heer Lokker uit Soest.

De VOORZITTER: Het voorstel van het CDA is in

de eerste vacature voor het CDA te benoemen de

heer Lokker.

Ik verzoek de stembriefjes uit te delen.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! Er zijn 57 stemmen uitgebracht, waar-

van 47 op de heer Lokker. 10 stemmen zijn ongel-

dig.

De VOORZITTER: Daarmee is de heer Lokker

benoemd tot eerste gedeputeerde van het CDA. Ik

verzoek de heer Lokker hier plaats te nemen. (Ap-

plaus.)

Ik stel aan de orde de tweede stemming over de

eerste kandidaat van de kant van de PvdA.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Niet alleen vanwege zijn ongekende zuinigheid,

maar ook vanwege zijn gulle lach: Jan van Bergen.

De VOORZITTER: Als de Statenleden hun plaats

innemen, worden de stembriefjes rondgedeeld.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! Er zijn 57 stemmen uitgebracht. 46

stemmen op de heer Van Bergen, 1 op de heer Bos.

10 stemmen zijn ongeldig.

De VOORZITTER: Daarmee is de heer Van Bergen

gekozen tot gedeputeerde. Ik verzoek hem zijn

plaats aan de collegetafel in te nemen. (Applaus.)

Ik stel aan de orde de derde stemming. De eerste

kandidaat van de kant van de VVD.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Wij stellen als kandidaat de heer Jan Streng.

De VOORZITTER: Ik verzoek de Statenleden hun

plaats opnieuw in te nemen. Ik verzoek de bode de

stembriefjes rond te brengen.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! Er zijn 57 stemmen uitgebracht. Daar-

van zijn er 42 uitgebracht op de heer Streng, 1 op

de heer Wiegel en 14 stemmen zijn ongeldig.

De VOORZITTER: Dan zijn er dus 15 stemmen

ongeldig. Hoewel, nee, het kan wel: een gedepu-

teerde van buiten. Als ik het hem vanavond vertel,

weet ik zeker …. Wij lachen erom, maar ik heb een

voortreffelijke tijd met hem doorgebracht in de

Eerste Kamer.

Ik nodig de heer Streng uit plaats te nemen achter

de collegetafel. Als je bij een stemming wint van de

heer Wiegel, dan is dat niet niks. (Applaus.)

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer

de Voorzitter! Ik bedank de Staten voor het in mij

gestelde vertrouwen. Ik hoop het de komende vier

jaar waar te maken.

De VOORZITTER: U ben nog niet beëdigd … Ik

heb u nog niet gefeliciteerd, dat zal u zijn opgeval-

len.

Ik stel aan de orde de verkiezing van de tweede

gedeputeerde, voorgesteld door het CDA.

De heer TERPSTRA (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Naast de verdeling van deskundigheid, naast

oud en nieuw, naast oud en jong, hechten wij als

CDA zeer aan de verdeling man en vrouw. In dat

licht bezien, wil ik mijn grote waardering uitspre-

ken voor de historische woorden van de heer Van

Leeuwen van de SGP. De SGP wordt vaak hard

gevallen dat zij vrouwen niet juist behandelt. Ik wil

opmerken dat in deze Staten de meeste partijen

meer op de SGP lijken dan op het CDA. Ik heb het

voorrecht, als fractievoorzitter, te zijn omringd

door een heleboel jonge vrouwen. Daarom is het

voor mij een heel grote eer dat ik als tweede kandi-

daat mag voorstellen mevrouw Annie Kamp uit

Breukelen. (Hilariteit.)

De VOORZITTER: De Statenleden verzoek ik te

blijven zitten. De stembriefjes worden wederom

uitgedeeld.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! Er zijn 57 stemmen uitgebracht: 46

stemmen op mevrouw Kamp, 1 stem op de heer
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Van der Poel, 1 stem is uitgebracht op mevrouw

Stadhouders en 9 stemmen zijn ongeldig.

De VOORZITTER: Ik concludeer dat mevrouw

Kamp is gekozen tot gedeputeerde. Ik nodig haar

uit plaats te nemen achter de bestuurstafel. (Ap-

plaus.)

Ik stel aan de orde de tweede door de PvdA voor te

stellen gedeputeerde.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Nogmaals, met enthousiasme: fris van buiten,

sterk van binnen: Ger Mik.

De VOORZITTER: Inmiddels kunnen 58 geldige

stemmen worden uitgebracht, doordat een Statenlid

teruggekeerd is in de Staten. De stembriefjes wor-

den rondgedeeld.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! Dit was de meest complexe stemming

tot nu toe. Er zijn 58 stemmen uitgebracht. Daar-

van zijn er 43 uitgebracht op de heer Mik, 1 op de

heer Damen, 1 op de heer Levering, 2 op mevrouw

Maas, 1 op de heer Bos. Er zijn 9 ongeldige stem-

men.

De VOORZITTER: Daarmee is de heer Mik geko-

zen tot gedeputeerde. Ik verzoek ook hem plaats te

nemen achter de bestuurstafel. (Applaus.)

Ik stel aan de orde de stemming over de tweede

gedeputeerde van de kant van de VVD.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Wij stellen kandidaat de man die luistert naar de

bijnaam ‘Joop Modaal’. Het is Joop Binnekamp.

De VOORZITTER: Ik verzoek de Statenleden plaats

te nemen. Nu kunnen er 59 stemmen worden uit-

gebracht. Er is wederom een Statenlid teruggekeerd.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de

Voorzitter! De laatste verkiezing: er zijn 59 stem-

men uitgebracht, waarvan 44 stemmen op de heer

Binnekamp, 1 stem op de heer Rombouts, 2 stem-

men op de heer Damen, 3 stemmen op mevrouw

Kallen en er zijn 9 ongeldige stemmen.

De VOORZITTER: Ik concludeer dat de heer

Binnekamp is gekozen tot gedeputeerde. Ik verzoek

hem plaats te nemen achter de collegetafel. (Ap-

plaus.)

Alvorens over te gaan tot beëdiging van de leden

van Gedeputeerde Staten, bedank ik bij deze de

commissie voor de stemopneming bedanken.

Ik zal niet uitgebreid stilstaan bij het vertrek van de

gedeputeerden. Ik wil u wel wijzen op de inmiddels

bekende receptie die wij volgende week op

woensdagmiddag houden. Het lijkt mij goed hen

toch even te vragen naar voren te komen, omdat ik

hen op dit gedenkwaardige moment een bos bloe-

men wil overhandigen. Tijdens de receptie zal ik

hen vanzelfsprekend nog toespreken.

(Overhandiging bloemen aan de afscheidnemende

gedeputeerden.)

Beëdiging van de leden van Gedeputeerde Staten.

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan staan.

Ik kijk naar de gekozenen om te zien of zij hun

verkiezingen aanvaarden. Dat is het geval.

Ik lees u voor het formulier voor aflegging van de

eed of de belofte.

“Ik zweer, dan wel verklaar, dat ik om tot gedepu-

teerde benoemd te worden, rechtstreeks noch

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel

ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik om iets

in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch

middellijk enig geschenk of enige belofte heb aan-

genomen of zal aannemen.

Ik zweer, dan wel beloof, dat ik getrouw zal zijn aan

de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat

ik mijn plichten als gedeputeerde naar eer en gewe-

ten zal vervullen.”

De heer LOKKER: Zo waarlijk helpe mij God Al-

machtig.

De heer VAN BERGEN: Zo waarlijk helpe mij God

Almachtig.

De heer STRENG: Zo waarlijk helpe mij God Al-

machtig.
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Mevrouw KAMP: Zo waarlijk helpe mij God Al-

machtig.

De heer MIK: Dat verklaar en beloof ik.

De heer BINNEKAMP: Zo waarlijk helpe mij God

Almachtig.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan mag ik u als

eerste feliciteren met dit gedenkwaardige moment.

Ik zal dat graag doen met een handdruk. Velen

zullen mij daarin volgen. Wij hebben geregeld dat

wij hiernaast nog een drankje kunnen nuttigen.

Ik heb een envelop bij mij. Die is slechts voor een

uwer bedoeld. Ik heb namelijk de mededeling te

doen dat de heer Mik zojuist is ontslagen als waar-

nemend burgemeester van Maarssen. Dat besluit

heb ik getekend, maar op deze plek mag ik wel

zeggen dat in de brief waarin ik hem dat besluit laat

toekomen, ik hem mooie complimenten heb ge-

maakt over de manier waarop hij dat burgemeester-

schap heeft vervuld. Dat geeft niet alleen u, mijn-

heer Mik, maar ook de anderen goede

verwachtingen van uw bestuurskwaliteiten.

Tegen de andere gedeputeerden zeg ik dat ik mij

zeer verheug op de samenwerking met u. Ik mag

uw voorzitter zijn, en dat is niet iets wat je alleen

maar aangeschoven krijgt vanuit de wet, maar ik

ken eenieder van u inmiddels zodanig dat ik mij op

die samenwerking verheug.

Graag laat ik mijn felicitaties van een handdruk

vergezeld gaan.

- Sluiting.

Ik nodig u allen uit hiernaast de nieuwe gedepu-

teerden te feliciteren. Ik sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering om 21.13 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

Provinciale Staten van 30 juni 2003.

De voorzitter,

De griffier,


