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Bladwijzer
op de notulen van provinciale staten van Utrecht

Vergadering 30 juni 2003
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Daartoe besloten ..................................................................... 14 PS2003BEM25

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2003,
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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw

vergadering.

Ik meld u dat bericht van verhindering is binnenge-

komen van mevrouw Pieper, mevrouw Van

Dongen,mevrouw Oostlander en de heren Damen,

Killi, Najib en Swane.

Ook is de griffier afwezig in verband met een voor

zijn aanstelling geplande reis naar het buitenland.

Onderzoek geloofsbrief van de heer H.R.A.L.

Klein Kranenburg wonende te Hagestein, be-

noemd tot lid van Provinciale Staten in de vaca-

ture ontstaan door de benoeming van leden van

Gedeputeerde Staten.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan mevrouw

Raven, de voorzitter van de commissie voor

geloofsbrieven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

De commissie voor geloofsbrieven heeft de geloofs-

brief van de heer Klein Kranenburg onderzocht en

constateert dat er geen belemmeringen zijn voor

toelating tot Provinciale Staten.

De VOORZITTER: Dank u wel.

Beëdiging krachtens artikel 14 van de Grondwet-

van:

1. de heer H.R.A.L. Klein Kranenburg als lid van

Provinciale Staten;

2. de heren M. van Dijk, E. Douma, H. Göçmen,

C. van Iersel, W. de Jong, J.E.F. Landman en

M.J. Monrooij als commissielid.

De VOORZITTER: Ik verzoek de nestor en de grif-

fier de heer Klein Kranenburg binnen te geleiden.

Ik verzoek u allen te gaan staan.

“Ik zweer dat ik om tot lid van Provinciale Staten

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik om iets in dit ambt 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 lid van het provinciaal bestuur naar eer en

geweten zal vervullen.”

De heer KLEIN KRANENBURG: Zo waarlijk helpe

mij God Almachtig.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik feliciteer u met

uw entree in de Staten van Utrecht en ik wens u

veel succes bij dit mooie werk.

Dan ga ik over tot beëdiging van de commissie-

leden de heren Van Dijk, Douma, Göçmen, Van

Iersel, De Jong, Landman en Monrooij. Mag ik u

vragen naar voren te komen?

“Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik om tot

lid cq. plaatsvervangend lid van de commissie be-

noemd 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 deze functie te doen of te laten, rechtstreeks

noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb

aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik getrouw

zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal na-

komen en dat ik mijn plichten als adviseur van het

provinciaal bestuur naar eer en geweten zal vervul-

len.”

De niet-Statenleden-commissieleden leggen hierna

in handen van de voorzitter de eed of de verklaring

en belofte af.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan wens ik u

succes bij dit belangrijke ondersteunende werk.

Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

Schorsing van 14.12 - 14.16 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Ingekomen stukken

1. Jaarverslag 2003 Awb-adviescommissies prov.

Utrecht.

2. Brief mw. E.P.M. Deijs van Gorp te Amersfoort,

d.d. 30 mei 2003 betr. coffeeshops.
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De VOORZITTER: In het fractievoorzittersoverleg

is afgesproken dat nog even gekeken wordt naar de

vraag welke gevolgen de dualistische manier van

werken zou hebben voor het beantwoorden van

brieven die gericht zijn aan de Staten.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

de voorgestelde wijzen van afdoening.

Vaststellen notulen van de vergadering van 7 april

2003.

De VOORZITTER: U heeft een erratum op de no-

tulen aangetroffen. De heer Levering heeft nog een

opmerking over de notulen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik heb mijn opmerking ook aan de griffie door-

gegeven. Het betreft bladzijde 29, de rechterkolom,

bovenaan. Daar worden partijen opgesomd die

tegen de motie hebben gestemd. Daar wordt ten

onrechte de PvdA opgevoerd.

De VOORZITTER: U behoorde dus tot de voorst-

emmers. Dan zullen wij deze wijziging aanbrengen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna de notulen van de vergadering van 7

april 2003 vast te stellen, met inachtneming van de

voorgestelde wijzigingen.

Vragenhalfuurtje.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Tussen Nieuwegein en IJsselstein ligt de

Nedereindse Plas. Deze wordt ook wel de stort-

plaats van Weber genoemd, naar de vuilstort die er

in het verleden heeft plaatsgevonden. In 1996 zou

de plas door Mourik worden opgeleverd aan het

Recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Deze

oplevering is echter spaak gelopen vanwege milieu-

eisen en sindsdien bevindt de overdracht zich in

een impasse.

In de tussentijd rezen er plannen om op en rond de

Nedereindse Berg, de heuvel naast de plas, een

wieler- en skeelercircuit aan te leggen. Vijf vereni-

gingen, verenigd in de Sportcoöperatie De

Nedereindse Berg, werken deze plannen uit. De

provincie Utrecht stelde subsidie beschikbaar voor

aanleg van dit circuit. Deze aanleg was gepland

voor het voorjaar 2002. Doordat oplevering van de

plas nog steeds in een impasse zit en Mourik, de

huidige eigenaar, niet wil meewerken aan de aanleg

van het wielercircuit voordat hij concreet zicht

heeft op die oplevering, kunnen de

wielerverenigingen nog steeds niet beginnen met de

aanleg van hun circuit. Hierdoor komen zij steeds

meer in de knel. Alleen als zij dit najaar kunnen

beginnen met de aanleg van het circuit, kunnen zij

in 2004 –†twee jaar na planning†– er gebruik van

gaan maken.

De Nedereindse Plas ligt in een gedeelte van de

provincie met een hoge bevolkingsconcentratie,

waar de komende jaren de recreatiedruk nog verder

zal toenemen. Daarom dient er onderzoek te wor-

den gedaan naar de ontwikkeling van de

Nedereindse Plas en omgeving tot volwaardig

recreatiegebied. Dit mag echter niet ten koste gaan

van de snelheid van aanleg van het wielercircuit.

Het voorgaande geeft voor de fracties van de PvdA,

VVD, GL, D66, de SP, LPF en het CDA de urgentie

van de oplevering duidelijk aan. Wij hopen dat het

college die mening over de urgentie deelt. De pro-

vincie zal de regierol op zich moeten nemen om

met alle betrokkenen uit de impasse te komen en

vaart te zetten achter de oplevering van de

Nedereindse Plas. Op grond hiervan komen wij tot

de volgende vragen aan het college:

- Ziet het college een regisseursrol voor de pro-

vincie weggelegd in het doorbreken van de be-

stuurlijke impasse rond de overdracht van de

Nedereindse Plas van Mourik naar het recreatie-

schap?

- Zo ja, hoe gaat het college deze rol invullen en

op welke termijn denkt het college deze impasse

te kunnen doorbreken?

- Is het college zich bewust van de urgentie die de

aanleg van het wieler- en skeelercircuit heeft

voor de betrokken vijf verenigingen en wat kan

het college doen om hen te helpen hun circuit

aan te leggen?

- Op welke manier en op welke termijn gaat het

college invulling geven aan het onderzoek naar

ontwikkeling van de Nedereindse Plas tot vol-

waardig recreatiegebied?

- Op welke wijze houdt het college de Staten op

de hoogte van de ontwikkelingen?
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De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik ben graag bereid namens het college

antwoord te geven op de gestelde vragen. Het ant-

woord op de eerste vraag is ja, wij willen die

regisseursrol oppakken. De provincie is namelijk

direct partij bij dit geheel. Ik wil echter wel verdui-

delijken dat het gaat om oplevering en niet om

overdracht. Juridisch maakt dat het verschil dat

overdracht aan het recreatieschap gebeurt, terwijl

oplevering betekent dat de provincie de voorwaar-

den goedkeurt, op basis waarvan Mourik kan over-

dragen.

Wij willen graag die regisseursrol verder invulling

geven. Wij zijn van plan om al het mogelijke te

doen om de impasse te doorbreken.

Vraag 2. Ik heb naar aanleiding van de commissie-

vergadering van afgelopen maandag direct contact

gezocht met Mourik. Vrijdagmiddag jongstleden

heb ik daarover uitvoerig overleg gehad. Heden-

ochtend heb ik uitvoerig bestuurlijk overleg gehad

daarover met mevrouw Van den Bergh van de ge-

meente Utrecht. Afgesproken is met elkaar op zo

kort mogelijk termijn, waarbij wij denken aan eind

augustus/begin september, met een eindresultaat te

komen.

Vraag 3. Ja, het college is zich inmiddels zeer be-

wust van de urgentie. De clubs worden bedreigd in

hun voortbestaan en dat kan eigenlijk niet. Jaren

geleden zijn al min of meer beloftes gedaan. Wij

vinden dan ook dat het urgent is dat de wielerclubs

zeker in het nieuwe seizoen –dat zal dus volgend

jaar zijn – kunnen gaan fietsen in die omgeving.

Wij zullen ervoor zorgen dat de oplevering vanaf

nu snel kan plaatsvinden, dat zal eind augustus/

begin september zijn. Onderzocht zal worden hoe

wij dat eventueel kunnen versnellen. Het vorige

college heeft al een bedrag gevoteerd voor de

wielerbaan.

Vraag 4. Op dit moment wordt er gewerkt aan de

invulling van het gebied. Dat wil zeggen: dat is dan

de grote Arcadisvariant. Het gemeentebestuur van

Utrecht wil daar een multifunctioneel recreatie-

gebied. Het is verstandig dat het college daar goed

naar kijkt om dat doel te bereiken. Ik zeg er nu al

bij, dat het een heleboel geld zal kosten. Met het

gemeentebestuur van Utrecht en anderen zal over

deze variant nog verder overleg gevoerd moeten

worden hoe wij € 5.700.000 onderling gaan verde-

len. Daarover is al gesproken, maar wij zijn er nog

niet uit.

Ik zeg toe dat ik elke commissievergadering de

stand van zaken zal geven omtrent de ontwikkelin-

gen. Mochten er tussentijds belangrijke ontwikke-

lingen zijn, dan laat ik u dat schriftelijk rechtstreeks

weten.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Ik denk dat wij alleen maar heel blij kunnen zijn

met de antwoorden die gegeven zijn. Het is goed te

horen dat vrijdag met Mourik is gesproken, omdat

daar toch de eerste bottleneck zit. Wij zijn blij dat

het college de regierol op zich wil gaan nemen. Wij

hopen dat het eind augustus/begin september echt

tot oplevering zal komen. Ook zijn wij blij dat u de

urgentie ziet voor de wielerverenigingen. Zij wach-

ten nu al zo lang op het circuit en dit najaar moet

het er echt komen, anders kunnen de verenigingen

wel opdoeken. Ik zie u knikken, dus dan zal het wel

goed komen.

Wij zijn blij dat wij elke vergadering op de hoogte

worden gehouden. Ik neem aan dat wij in het na-

jaar verder discussiëren over de verdeling van het

geld. Wij wensen u veel succes.

PS2003BEM25

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei

2003 tot vaststelling van de Jaarrekening 2002.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan mevrouw

Swets, die namens de Rekeningcommissie het

woord zal voeren.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Dank u voor de gelegenheid om als voorzitter van

de subcommissie voor het onderzoek van de Jaarre-

kening 2002 een korte toelichting op het advies van

de commissie Bestuur en Middelen te geven. Ik zal

kort ingaan op wie wij zijn, wat wij hebben gedaan,

wat onze bevindingen zijn en wat ons advies is.

Het lijkt mij goed te noemen wie de leden van de

subcommissie zijn. Dat zijn mevrouw Jonkers-

Cornelisse namens de SP, de heer Hooijer namens

de VVD, de heer Van Bokkem namens de PvdA, de

heer Nugteren namens GL, de heer Gaaikema na-

mens D66, de heer Streefland namens de

ChristenUnie, de heer Van Leeuwen namens de
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SGP en ikzelf namens het CDA. De subcommissie

is ondersteund door de heer Graafhuis en mevrouw

Trip van de griffie. De heren Van der Staaij en Kok

van de afdeling Concerncontrol hebben geduldig

alle vragen van de subcommissie beantwoord.

Doordat velen van ons voor de eerste keer in deze

commissie zaten, waren dat veel vragen.

Wat hebben wij gedaan? De subcommissie is twee

keer bij elkaar geweest. De eerste keer om de proce-

dure te bespreken en de tweede keer om inhoude-

lijk stil te staan bij de jaarrekening, het controle-

rapport van de accountant en de reactie van

Gedeputeerde Staten daarop. Daarnaast hebben wij

schriftelijke vragen gesteld, die alle naar tevreden-

heid zijn beantwoord. Tevens hebben wij een ge-

sprek gehad met de functioneel gedeputeerde, de

heer Van Bergen en met de accountant. Beide ge-

sprekken zijn goed verlopen.

Wat zijn onze bevindingen? Onze algemene indruk

van de jaarstukken 2002 is positief. Na de proble-

men die rezen bij het jaarafsluitingsproces over het

jaar 2001, is er door velen in dit huis hard gewerkt

via het Actieplan Financieel Beheer aan allerlei ver-

beteringen. De resultaten hiervan zijn nu al te mer-

ken. Wij vinden het belangrijk dat de ingezette lijn

van verbeteringen, waarvoor ook de accountant een

aantal acties noemt, wordt voortgezet door het

college en dat verdere stappen goed met de com-

missie worden gecommuniceerd. Als commissie

willen wij langs deze weg specifieke aandacht vra-

gen voor twee ontwikkelingen en drie aandachts-

punten.

Allereerst de twee ontwikkelingen. Het duale stelsel.

De invoering van het duale stelsel brengt met zich

mee, dat de Staten weer een kaderstellende, contro-

lerende en vertegenwoordigende rol krijgen. Dit

heeft ook gevolgen voor de jaarcyclus. Denken in

termen van te bereiken maatschappelijke effecten

en de daarbij behorende doelstellingen, het ontwik-

kelen van indicatoren en een grote mate van

transparantie zijn noodzakelijk. Daarbij wordt het

planning- en controlsysteem versterkt en een aantal

aanpassingen, waardoor de sturing en de beheersing

van de middeleninzet worden verbeterd. Die veran-

deringen kunnen niet van de ene op de andere dag

gerealiseerd worden. Daarom zien wij het jaar 2003

als overgangsjaar, waarbij wij ervan uitgaan dat de

begroting voor 2004 al een eerste aanzet te zien zal

geven.

De tweede ontwikkeling is invoering van het Besluit

Begroting en Verantwoording (BBV). De invoering

van dit Besluit, als opvolger van de huidige

comptabileitsvoorschriften uit 1995, zal in 2004 een

feit zijn. Wij hechten aan een soepele overgang op

het nieuwe systeem en vragen daarom al bij de

jaarstukken van 2003 hierop te anticiperen.

Dan de drie aandachtspunten. Het eerste punt. De

reserve “Nog te verrichten activiteiten” is de laatste

jaren flink afgenomen. Wij hechten eraan dat het

college hier aandacht aan blijft besteden.

Het tweede punt. In 2004 staat de overgang naar

het nieuwe financiële systeem te gebeuren.Deze

overgang dient vloeiend te verlopen. De interne

controle dient zo snel mogelijk aan te sluiten bij het

nieuwe systeem.

Het derde punt. De juridische control behoeft ver-

dere verbetering. In een tijd waarin mogelijk juridi-

sche aansprakelijkheden toenemen, dient de juridi-

sche functie bij de provincie hierop toegerust te

zijn.

Ten slotte ons advies. Als commissie adviseren wij

het algemene gedeelte van de jaarrekening vast te

stellen en het overige voor kennisgeving aan te

nemen. Verder willen wij het college verzoeken

actie te ondernemen op de punten die wij in ons

advies naar voren hebben gebracht. Ditzelfde geldt

voor de punten die in het verzamelde commissie-

advies worden genoemd. De subcommissie is tevre-

den over de procedure zoals die dit jaar is gevolgd

en beveelt aan volgend jaar een soortgelijke proce-

dure te hanteren.

Rest mij de leden van de subcommissie te bedanken

voor de prettige en constructieve samenwerking,

die naar mijn mening heeft geleid tot een transpa-

rant en efficiënt proces van het onderzoek naar de

jaarrekening.

Namens de subcommissie wil ik mevrouw Trip, de

heer Graafhuis, Van der Staaij en Kok bedanken

voor hun ondersteuning en u, voorzitter, voor de

gelegenheid deze toelichting te geven.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer

de Voorzitter! Tegen mevrouw Swets zeg ik dat de

dank geheel aan deze zijde is. Namens het college

willen wij de subcommissie, die veel en intensief
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werk heeft verzet rondom de voorbereiding van het

vaststellen door de Staten van de jaarrekening, be-

danken. De subcommissie is een aantal keren bijeen

geweest, er is een aantal gesprekken gevoerd, waar-

bij kritisch naar het dikke pak stukken –want daar

ben je toe veroordeeld als je je over de rekening

moet buigen– is gekeken. Ik merk altijd bij mensen

die eenmaal met de rekening bezig zijn, dat een

zekere verslaving optreedt; je wilt op een gegeven

moment niet meer anders. Het wordt vechten wie

hier straks in de subcommissie mag zitten.

Ik wil ingaan op de invoering van het BBV. Zoals u

weet, werken wij nu met

comptabiliteitsvoorschriften. De begroting 2003 is

ook langs die lijnen opgesteld en dat betekent dat

ook de rekening langs die lijnen verantwoord

wordt. Met het oog op 2004 treffen wij daarvoor nu

al de nodige voorbereidingen en zodra wij een en

ander in beeld hebben, zullen wij dat in de jaar-

cyclusstukken uiteraard overnemen.

Misschien had ik moeten beginnen met de

dualisering, die natuurlijk een aantal invalshoeken

kent, ook gezien de worsteling die wij met elkaar

nog hebben in de commissie over vragen als: tot

welk detail daal je af bij de jaarcyclusstukken, op

welke punten ga je van tevoren met de dienst of de

portefeuillehouder praten of op welke andere pun-

ten pak je de telefoon om te spreken met een amb-

tenaar? Wat blijft er dan over aan hoofdpunten in

de commissie? Het is dus echt een zoektocht. Wij

moeten elkaar daarin de nodige ruimte geven. De

gemeenten worstelen er al een jaar mee en zijn ook

nog in de aanvangsfase, als ik de geluiden zo hoor.

Wij moeten samen maar wat sturen hoe dat het

beste moet gaan.

Ik vind belangrijk, namens het college gezegd, de

transparantie: verantwoording afleggen aan de Sta-

ten over datgene waar wij mee bezig zijn en de

middelen die worden uitgegeven. Dat kan langs

drie wegen. Genoemd werd al: de prestatie-

indicatoren, de prestatiegegevens. De afgelopen

Statenperiode zijn wij intensief met elkaar bezig

geweest om bij alle 24 beleidstaken de nodige

indicatoren te zetten. Daarover hebben wij een

redelijke consensus bereikt. Daarmee zijn wij er

echter nog niet. Het moet nog een

intensiveringsslag krijgen en daarmee zullen wij dan

ook doorgaan. De verschillende portefeuillehouders

zullen voor hun beleidsterreinen graag suggesties

van de Staten ontvangen.

Het tweede punt bij de rekening en verantwoording

door het college is dat op dit moment door de pro-

vincies voorbereidingen worden getroffen om tot

een onafhankelijke rekenkamer te komen voor de

provincies. Dat die er komt, is geen discussiepunt

meer. Dat geldt zeker voor Utrecht, want het is in

het coalitieakkoord opgenomen. De rekenkamer

voor het hele land is iets wat wij enigszins moeten

nuanceren. Ik heb de afgelopen periode een rond-

gang mogen maken langs de provincies, omdat ik

voorzitter was van de IPO-commissie die zich ge-

bogen heeft over die onafhankelijke rekenkamer. Ik

merk dat met name in de randprovincies, om deze

uitdrukking te gebruiken, de noordelijke en de

zuidelijke provincies, de neiging ontstaat om de

rekenkamer landsdelig te doen. Je kunt je daarbij

allerlei vormen voorstellen. Ook landsdelige reken-

kamers kunnen intensief met elkaar samenwerken,

om toch het nut en de zwaarte van het samenwer-

ken goed in beeld te brengen. Daar komen wij wel

uit. In het najaar komen wij echter met een con-

crete invulling naar de Staten voor die onafhanke-

lijke rekenkamer.

Het derde punt is dat bij het college in voorberei-

ding is het coalitieakkoord met de doelstellingen te

gaan vertalen in meetbare brokken en daarvoor een

instrument te ontwikkelen. Daarover zijn wij in

discussie. Het zal extern moeten bij instellingen en

gemeenten moeten leiden tot periodieke peiling of

hetgeen wij doen inderdaad is wat men van ons

verwacht. Wij gaan dus een controle-instrument

inbouwen op ons werk hier vanuit de Staten. Dat is

ook zeer interessant voor de Staten, want het bete-

kent dat zij uiteraard van de uitkomst daarvan

kennisnemen en die kunnen benutten voor hun

kaderstellende werkzaamheden.

Langs deze drie lijnen zullen wij dus met elkaar

proberen die rekening en verantwoording in het

nieuwe duale systeem in te voeren.

Dan betreffende de gemaakte opmerkingen:

De “Reserve nog te verrichten activiteiten”. Namens

het college zeg ik u dat wij daarmee op de goede

weg zijn. Mevrouw Swets zei het zelf ook al. De

omvang van de reserve neemt geleidelijk af. Het

mooiste zou zijn als het op nul uitkomt en dat je
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aan het eind van het jaar kunt zeggen: “Wij hebben

de begroting vastgesteld, weliswaar anderhalf jaar

terug, activiteiten op de rails gezet en wij hebben

het gehaald op 31 december.” Ik denk dat dat een

illusie zal blijven. Er zal altijd een marge blijven in

wat je wel en niet kunt realiseren, gewoon om de

reden dat je bij een aantal projecten en een aantal

zaken ook afhankelijk bent van de buitenwereld.

Het streven is dat zo dicht mogelijk bij de voorge-

nomen taken en middelen te houden.

Wat betreft de overgang naar het nieuwe financiële

systeem, zeg ik dat het voor zich spreekt dat dit

goed geïmplementeerd en geborgd moet worden in

de organisatie.

Datzelfde geldt voor de juridische control. Die zit

nu wat verscholen in de diepte en wij zij bezig de

juridische control toch wat meer centraal en direct

bij de concernstaf, de concerncontroller, een invul-

ling te laten krijgen. Wij denken namelijk dat er

toch wat meer generieke deskundigheid voor nodig

is dan de vaak beleidsgerelateerde deskundigheid

die je ziet op juridisch gebied bij de afzonderlijke

diensten.

Rest mij nogmaals de leden van de commissie te

bedanken voor hun werkzaamheden en uiteraard

ook voor het positieve oordeel over de rekening.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Zo te horen staat er nog heel wat te gebeuren in het

provinciaal financieel-juridisch controlland. De

heer Van Bergen zal het nog druk krijgen. Ik denk

dat de komende subcommissie moet beoordelen in

hoeverre er de komende jaren vorderingen gemaakt

worden.

Het lijkt mij goed dat in het presidium overleg

plaatsvindt om te kijken welke vragen er nu thuis-

horen in commissies en welke vragen eventueel van

tevoren behandeld kunnen worden. Aan de ene

kant moeten wij voorkomen dat al te gedetailleerde

vragen de commissietijd opslurpen. Wij moeten

echter ook voorkomen dat vragen tussen wal en

schip geraken en dat dergelijke vragen dan in feite

nooit meer gesteld kunnen worden. Ik denk dat een

en ander hier goed verlopen is, want door de amb-

tenaren die de subcommissie ondersteunden wer-

den vragen gewoon naar de juiste plek geleid en

deed men zijn best voor een antwoord. Ik denk dat

dit de beste methode is.

Hierbij wil ik het laten; op naar de begroting 2004.

De VOORZITTER: Als niemand anders het woord

wenst te voeren, sluit ik de beraadslaging. De be-

sluitvorming vindt plaats onder voorbehoud van

besluitvorming bij agendapunt 15, “Garantstelling

van 1 miljoen euro t.b.v. de warmtelevering te Vat-

horst.”.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

Vragenhalfuurtje (vervolg)

De VOORZITTER: Ik wil nu eerst goedmaken wat

ik vergat bij agendapunt 6, “Vragenhalfuurtje”. De

fractie van de LPF heeft namelijk gevraagd een

motie te mogen indienen. Dat kan, zij het dat de

Staten gaan over de vraag deze motie nu te behan-

delen of in een andere vergadering.

Ik stel voor dat de heer Van Leeuwen Boomkamp

nu zijn motie aankondigt. Dan zal ik daarna de

Staten vragen of zij de motie nu willen behandelen

of in een andere vergadering.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Er is onrust in de maat-

schappij, met name in de buurt van Baarn en Soest.

De achterban van de LPF, en naar ik aanneem ook

van andere partijen, heeft zijn ongerustheid al

geuit. Afgelopen week las ik de beantwoording van

de gedeputeerde op de VVD-vragen inzake de

ziekenhuisproblematiek aldaar. Onze fractie leest

uit die beantwoording dat er het een en ander niet

helemaal goed gaat. Niet, dat Gedeputeerde Staten

iets niet goed zouden doen, maar wij hebben te

maken met mensen die heel andere plannen hebben

met de gezondheidszorg in die regio. Er is dus on-

rust, met name onder mensen met een zwakke

beurs, maar ook onder mensen met een zwak ge-

stel. Die combinatie zorgt voor mijn verhaal. Wij

willen een signaal afgeven–en wij hopen dat Provin-

ciale Staten ons daarin willen steunen–uiteraard

alvast met dank aan de heer Klarenbeek van de

VVD, die een voorzet heeft gegeven door vragen te

stellen, en door de acties van mevrouw Kamp. Ik

kan mij voorstellen dat zij er soms slapeloze nach-

ten van heeft.

Ik zal de motie voorlezen.
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Motie 1 (LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen

op 30 juni 2003;

constaterende:

- dat de organisatorische veranderingen bij de

Meander-ziekenhuislocaties Baarn en Soest

door de Raad van Bestuur niet worden

uitgevoerd overeenkomstig het rapport

Kraaijeveld-Wouters;

- dat na herhaald aandringen van mr. J.G.J.

Kamp er nog steeds geen zicht is op een goede

oplossing voor de, wisselende, gerezen proble-

men;

- dat van de minister nog geen reactie is

ontvangen;

- dat de gemeenten Baarn en Soest onder leiding

van de commissaris van de Koningin afzien

van een confrontatie met de top van Meander

Medisch Centrum over de sluiting van de

polikliniek in Soest en inkrimping van het

ziekenhuis in Baarn;

- dat de voorgenomen bouw van een nieuw high

tech ziekenhuis eerst in 2008 klaar zal zijn;

overwegende:

- dat er bij de bevolking van Baarn en Soest

sinds geruime tijd grote onrust is gegroeid over

de onaanvaardbaar verslechterde medische

voorzieningen voor de bevolking van Baarn,

Soest en omgeving;

- dat de kwaliteit van spoedeisende hulpverle-

ning in de achterliggende jaren aanmerkelijk is

verminderd, mede door de gewijzigde beschik-

baarheid van de huisartsen;

- dat de huisartsenposten niet adequaat paraat

zijn voor acute hulpverlening;

- dat ook naar de mening van de betrokken

medische specialisten er ten gevolge van de

fusie sprake is van een onacceptabele afne-

mende service en afnemende financiële

middelen;

- dat de kosten sinds de samenvoeging enorm

stijgen;

- dat door in 2003 reeds de voorgenomen

saneringsmaatregelen door te voeren, er in de

eerstkomende vijf jaar een onverantwoorde

minimalisering van medische zorg zal optre-

den;

- dat de overheid op grond van de zelfstandig-

heid van de ziekenhuisorganisatie niets kan

afdwingen, doch de noodzaak moet benadruk-

ken van het in standhouden van een goede

medische zorg in de regio en van het in stand

houden van een gemeentelijke en landelijke

goede verstandhouding;

spreken uit:

- dat de medische zorg voor de bevolking van

Baarn, Soest en omgeving gegarandeerd moet

worden overeenkomstig het rapport

Kraaijeveld-Wouters;

- dat de provincie Utrecht haar verantwoorde-

lijkheid dient te nemen en met kracht moet

protesteren tegen het beleid van de Raad van

Bestuur, bij de verantwoordelijke minister;

- dat de provincie Utrecht haar invloed moet

uitoefenen ten gunste van de handhaving van

een goede medische voorziening bij de gemeen-

tebesturen van Baarn en Soest;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- dit onderwerp hoge prioriteit te geven in het

bewerkstelligen van een genoegzame besluit-

vorming van de Raad van Bestuur met

betrekking tot het handhaven van een goede

kwaliteit van de medische zorg in Baarn, Soest

en omgeving;

- te bewerkstelligen dat de noodkreet van de

betrokken medische specialisten wordt geana-

lyseerd en dat de mening van deze vak-

specialisten wordt meegewogen in de uiteinde-

lijke besluitvorming;

- Provinciale Staten tijdig te informeren over de

definitieve besluiten,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en kan derhalve onderdeel uitmaken van de

beraadslagingen. De motie zal worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Zoals gezegd, de Staten kunnen kennis nemen van

de motie. Daarna zal besloten worden of de motie
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vandaag of in een andere vergadering behandeld

kan worden.

PS2002BEM26

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 mei

2003 tot het voor kennisgeving aannemen van de

Bestuursrapportage-1/2003 en in te stemmen met

de daaruit vloeiende boekingen.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Je zou zeggen dat wij in de commissie uitge-

breid genoeg over de Bestuursrapportage hebben

gesproken; dat is ook zo. Er is één issue dat is blij-

ven liggen en dat volgens ons de aandacht verdient.

Dat heeft te maken met de extra impuls die in een

eerdere commissie Bestuur en Middelen aan de

orde is geweest. Voormalig gedeputeerde, de heer

Rombouts, heeft destijds een voorstel ingediend om

voor € 850.000 verdeeld over twee jaar een extra

impuls in het leven te roepen voor ondersteuning

voor de afdeling Personeelszaken in verband met de

invoering van de CAO en andere zaken. Het is een

prima idee daaraan een impuls te geven, maar wij

krijgen graag een goede onderbouwing, mede ge-

zien de omvang van het bedrag. Waarom een be-

drag van € 850.000? Waarom zijn 9 fte’s noodzake-

lijk gedurende twee jaar? Graag krijgen wij hierop

een antwoord.

Ik heb vandaag veelvuldig contact gehad met me-

vrouw Wiggers, een van de ambtenaren van de

provincie, om het verschil tussen de € 850.000 die

gevraagd is en de € 69.000 die hiervoor in de CAO

staat verklaard te krijgen. Mevrouw Wiggers heeft

haar uiterste best gedaan en heeft alles geprobeerd

om mij hier vanachter dit spreekgestoelte vandaan

te houden. Het slechte gevoel blijft echter.

Er is een extra impuls nodig, maar waarom 9 fte?

Waarom niet minder, of meer? Dat is de grote

vraag. Eigenlijk zou aangegeven moeten worden

wat de activiteiten zijn die men wil gaan doen, met

daarbij een plan van aanpak, zodat duidelijk wordt

hoelang de mensen bezig zijn met die activiteiten.

Een dergelijk plan van aanpak, die onderbouwing,

hebben wij niet gezien. Dan kunnen wij niet anders

dan constateren dat die onderbouwing er niet is.

Voor een groot bedrag zoals hier gevraagd wordt,

vinden wij inzicht in de onderbouwing van groot

belang voordat het punt in de Staten aan de orde

moet komen.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik hoor de heer Gaaikema zeggen dat het be-

drag is bedoeld voor invoering van de CAO. In de

commissie is gesproken over het totale plan, althans

zo heb ik het opgevat. Ik heb het opgevat als een

veel bredere aanpak. De invoering van de CAO was

volgens mij slechts een klein onderdeel hiervan.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat ben ik met mevrouw Fokker eens. Waar

het hier om gaat, is veel breder. Wij hebben echter

alleen een onderbouwing gekregen van de middelen

die voor invoering van de CAO noodzakelijk zijn.

Voor invoering van de CAO is € 69.000 plus een

niet verklaard deel.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Sommige leden van de Staten zijn mis-

schien wat sneller tevreden te stellen dan anderen.

U heeft sinds afgelopen donderdagavond vier A-4-

tjes tekst toegestuurd gekregen. In die extra infor-

matie vindt u wel degelijk een heel goede onder-

bouwing van al die extra activiteiten die in een

periode van twee jaar nodig zijn voor de invoering

van de CAO en voor zaken die daarmee annex zijn.

Het college acht die zaken absoluut noodzakelijk.

Mijn voorganger heeft een en ander overigens toe-

gelicht in een vergadering van de commissie Be-

stuur en Middelen.

Ik kan alleen maar tot de conclusie komen dat de

heer Gaaikema een andere mening heeft dan het

college. Uitvoerig is beargumenteerd en onder-

bouwd waarom dat extra geld nodig is voor twee

jaar. Nadrukkelijk wil ik zeggen dat er een koppe-

ling komt tussen beoordeling van de prestaties van

de medewerkers en de beloning die daarbij past.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij hebben heel regelmatig consistente infor-

matie gekregen. De consistentie zit erin, dat telken-

male wordt aangetoond dat er een extra inspanning

noodzakelijk is, dat er een extra impuls nodig is.

Het gaat daarbij echter niet om de omvang. Om

een voorbeeld te geven: een arbeidsjurist voor 0.8

fte, omdat het voor het personeel niet mogelijk is

de overgangsproblematiek erbij te doen. Dat deze

arbeidsjurist nodig is, ja. Maar waarom 0.8 fte? Dat

geldt ook voor een projectbegeleider, bijna in de-

zelfde orde van grootte. Een projectleider is nodig.

Het zouden er ook wel twee kunnen zijn. Het col-
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lege is heel consistent in zijn berichtgeving: er is

een extra impuls nodig, maar waarom 9 fte,

waarom € 850.000? Ik haal dat er niet uit.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

De fractie van het CDA kan wel een eind meegaan

met de woorden van de heer Gaaikema. Afgelopen

donderdag is gevraagd om nadere informatie. Ook

wij waren daar wel benieuwd naar. Ik begrijp nu

dat er vier pagina’s zijn geschreven door een amb-

tenaar die heel hard heeft gewerkt. Die tekst willen

wij ook wel graag lezen en wellicht zijn wij dan wel

gerustgesteld. Op dit moment hebben wij ook

moeite met de onderbouwing.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Het lijkt mij een uitstekend idee dat niet

alleen de heer Gaaikema en zijn fractie, die hierop

afgelopen donderdagavond heeft aangedrongen,

maar ook alle andere Statenleden die informatie zo

spoedig mogelijk ontvangen. Wellicht kan die al

vanmiddag toegestuurd of uitgedeeld worden.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslaging over

dit onderwerp. Verlangt iemand stemming of aan-

tekening? Dat is niet het geval.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de

aantekening dat de fractie van D66 geacht wordt

tegengestemd te hebben.

De heer SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Kan het voorstel niet beter aangehouden worden

totdat wij de antwoorden ontvangen hebben? Zoals

ik zo-even al zei, gaan wij mee met de woorden van

de heer Gaaikema. Ik kan mij voorstellen dat wij

tevreden zijn als wij die informatie hebben gelezen,

maar wij zouden die wel graag eerst even zien.

De VOORZITTER: U krijgt die informatie. Ik heb

echter geconstateerd dat het voorstel is aanvaard,

met de aantekening voor de fractie van D66. In een

democratie kan dit alleen teruggedraaid worden als

u een nieuw voorstel indient.

PS2003BEM28

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 maart

2003 tot goedkeuring van het Utrechts Model.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

het voorstel

PS2003BEM29

Voorstel van Gedeputeerde Staten 27 mei 2003 tot

benoeming in het Algemeen Bestuur van het Sa-

menwerkingsverband Randstad de heer drs. J.P.J.

Lokker en de heer dr. J. Streng tot leden en de heer

J.G.P. van Bergen en de heer G. Mik tot plaatsver-

vangende leden.

De VOORZITTER: Niet de heer Mik is in dit voor-

stel het plaatsvervangend lid, maar de heer

Binnekamp.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

het voorstel.

PS2003BEM30

Voorstel van vice-voorzitter van Provinciale Staten

van 21 mei 2003 tot vaststelling van de Verordening

herbenoeming van de commissaris van de Konin-

gin, de heer mr. B. Staal.

PS2003BEM31

Voorstel van Gedeputeerde Staten 10 juni 2003 tot

vaststelling van het overdrachtsdocument Gebieds-

verkleining BRU.

PS2003BEM32

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juni 2003

tot vaststelling van het besluit van 15 juni 1995 tot

wijziging van de indeling van de provincie Utrecht

in wgr-samenwerkingsgebieden vast te stellen.

PS2003REG03

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2003

houdende instemming met de voorstellen in de

notitie “reactie Panorama Krayenhoff II”.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de

voorstellen.

PS2003WEM12

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart

2003 tot instemming met de garantstelling van 1

miljoen euro t.b.v. de warmtelevering te Vathorst.
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De heer JONGSMA (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Laat ik beginnen met het bedanken van de

gedeputeerde en daarmee zijn ambtenaren voor de

aangeleverde extra informatie.

Wat het voorstel zelf betreft, staat onze fractie posi-

tief tegenover het provinciaal beleid om te bevor-

deren dat de CO-uitstoot wordt teruggebracht. Als

het concrete en levensvatbare projecten zijn, dan

zal onze fractie deze eveneens positief benaderen en

beoordelen. In het voorliggende voorstel gaat het

om een garantstelling van € 1.000.000. Voor de

duidelijkheid: het gaat niet om een beschikbaar-

stelling van € 1.000.000.

Onze fractie vroeg zich in de commissievergadering

al af wat nu het risico is. Het is namelijk wel van

belang te weten of ons proces risico loopt of dat het

risico zeer gering is. Uit de ontvangen informatie

hebben wij moeten opmaken dat dit in feite niet is

aan te geven, in het minst omdat er onzekerheden

zijn op het gebied van overheidssubsidies. Ik wil

daarvan wel zeggen dat het in het algemeen niet zo

kan zijn dat de provincie zondermeer garantsteller

wordt voor financiële onzekerheden die voort-

vloeien uit veranderingen van nationaal beleid.

Wij willen toch graag de initiatiefnemers een kans

geven en daarom willen wij instemmen met de

gevraagde garantstelling aan de gemeente

Amersfoort. Het is vooral de gemeente Amersfoort

die het project zelf op het financiële onderdeel,

maar ook op andere merites dient te beoordelen. Ik

noem daarbij een punt, namelijk dat voor de inwo-

ners van Vathorst tijdig duidelijk moet zijn dat een

goede warmtelevering via deze op te richten

biomassacentrale zeker zal zijn. De huizen hebben

immers geen eigen verwarming; het zal maar een

koude winter worden.

Ik heb nog een vraag van financiële aard. De fractie

van het CDA hecht eraan dat de dekking van

€ 1.000.000 geregeld zou kunnen worden via het

forse overschot dat wij in de jaarrekening 2002

mochten zien. De vraag is dus aan de portefeuille-

houder of de gehele dekking geregeld kan worden

uit het positieve saldo, waarbij de Algemene Re-

serve wellicht wat aangepast kan worden. Wij wil-

len dat, omdat daarmee wordt voorkomen dat het

Energiefonds met € 500.000 wordt belast. In het

voorstel staat als dekking: € 500.000 uit het posi-

tieve rekeningsaldo en € 500.000 uit het Energie-

fonds. Wij zien dus graag dat het hele miljoen ge-

dekt wordt via het positieve saldo van 2002.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! In de ‘voorlegger’ bij het besluit staan wij niet

genoemd als partij die een warm voorstander is van

het initiatief tot een biomassacentrale in Vathorst.

Om enig misverstand te voorkomen: wij vinden dat

wij de oprichting van een dergelijke centrale juist

moeten stimuleren, omdat het een vorm van duur-

zame energie is en bijdraagt aan onze taakstelling

daarin tot 2010. Het levert een enorme CO-reductie

op, en dit is een prachtige vorm daartoe.

Ik wil het college meegeven dat gezondheidsaspect

aandacht krijgt bij de uitvoering van het plan. Wij

hebben daarover gelezen en gehoord dat het moge-

lijk een rol zou spelen.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! In de commissie Water en Milieu van

vorige week hebben wij vrij intensief gesproken

over de garantiestelling voor Vathorst en wij zijn

met een aantal vragen op tafel gekomen over nut en

noodzaak van deze centrale. Wat ons betreft staat

de CO-reductie niet ter discussie. Je kunt uitgebreid

discussiëren over de vraag of dit nu de meest geëi-

gende weg is of niet. Wij hebben zo onze mening

daarover, maar in het kader van deze discussie wil

ik de gedeputeerde nog twee vragen stellen over de

garantiestelling, wat voor ons belangrijke punten

zijn. Afhankelijk van de beantwoording van die

vragen zal onze fractie haar standpunt opmaken.

Wij hebben namelijk veel informatie ontvangen,

maar de daadwerkelijke vragen die er bij onze frac-

tie leven betreffende het risicoprofiel zijn onvol-

doende beantwoord. Wat ons betreft zit er nog wel

wat ruimte in het moment waarop die informatie

op tafel kan liggen, want in het stuk zelf wordt

aangegeven dat er een overeenkomst gesloten zal

worden met Eneco en de gemeente Amersfoort en

dat een van de onderdelen die daarin geregeld moet

worden de evenredige verdeling is van de garanties-

telling. Als er van € 7 miljoen een bepaald bedrag

aan subsidie nog binnenkomt en die informatie nog

niet bekend is en omdat het voor ons een belangrijk

onderdeel is van de inschatting van het risico-

profiel, wil ik de gedeputeerde vragen of het moge-

lijk is het standpunt van Provinciale Staten pas

definitief te maken op het moment dat het contract

binnen is.

Dan is er nog een tweede onderdeel van belang. Dat

heeft betrekking op de wijze waarop dit voorstel
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voorligt. Er wordt veel informatie gegeven over de

warmtekrachtcentrale, maar er is onvoldoende in-

zicht in de rijkssubsidies. Misschien kan de gedepu-

teerde inzicht geven in de stand van zaken hierom-

trent, want dat zijn punten die van belang zijn.

Zojuist is al even gesproken over de dekking. Wij

hebben een Energiefonds van € 650.000, bedoeld

om juist dit soort initiatieven te stimuleren. Nu

wordt voorgesteld om de helft van het project af te

dekken uit het Energiefonds en de andere helft ten

laste te laten komen van het overschot op de jaarre-

kening. Op zich bevreemdt ons dat, omdat het

Energiefonds juist bedoeld is voor dit soort initia-

tieven. Dan is het opmerkelijk, als een verzoek bin-

nenkomt, dat niet óf gewezen wordt naar de maxi-

male ruimte die in het Energiefonds aanwezig is, óf

dat aangegeven wordt dat die garantiestelling niet

vele malen te hoog is. Wij willen dus graag extra

uitleg ontvangen waarom die garantiestelling, los

van het financiële punt, zo belangrijk is dat die het

rechtvaardigt om het Energiefonds te overschrijden.

Het Energiefonds is bedoeld – daarmee hebben wij

onze ruimte, in geld aangegeven – voor dit soort

initiatieven en het voorstel gaat er volgens ons ste-

vig over heen.

Op het moment dat de gedeputeerde ons kan over-

tuigen met zijn antwoorden, kunnen wij ons vinden

in het voorstel. Op het moment dat hij ons onvol-

doende kan overtuigen, willen wij hem heel graag

oproepen dit voorstel terug te nemen en bij ons te

komen op het moment dat hij de contracten met

Eneco en met de gemeente Amersfoort in concept

gereed heeft. Op dat moment kunnen wij de risico-

analyse maken, waaraan onze fractie heel veel be-

hoefte heeft.

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! De

gemeente Amersfoort heeft voor Vathorst een hoge

doelstelling vastgelegd op energiegebied voor de

CO-reductie en voor het opwekken van duurzame

energie. Daar zijn wij heel blij mee, maar het blijkt

in de praktijk lastig om in het lange traject van de

ontwikkeling van een grote nieuwbouwlocatie zo’n

hoge ambitie vast te houden, zeker in een tijd van

bezuinigingen. Energiebedrijven zullen namelijk

steeds minder bereid zijn om risico’s te nemen bij

zo’n groot project.

De houtmassacentrale van Vathorst zal een flinke

bijdrage kunnen leveren aan de CO-reductie in de

provincie Utrecht en past ook heel goed in het be-

leid hieromtrent. Wat dat betreft vinden wij het

ook heel belangrijk dat dit project gerealiseerd kan

worden. Uit het voorstel blijkt dat wij op dit mo-

ment in afwachting zijn van een grote bijdrage van

het Rijk, waarvan nog niet exact duidelijk is wan-

neer en in welke omvang deze uitgekeerd zal wor-

den. Wat wij belangrijk vinden is dat Amersfoort en

Eneco zelf het grootste deel voor hun rekening

nemen. Daar staat wij dan ook positief tegenover.

In het MER-rapport van februari 2003 over de

locatiekeuze wordt aangegeven dat inpassing van de

centrale kan worden geoptimaliseerd door middel

van de architectonische vormgeving van de cen-

trale. Er wordt aanbevolen om in het bijzonder

daaraan aandacht te besteden. Is in de huidige be-

groting van de centrale rekening gehouden met

eventuele meerkosten van een architectonisch ver-

antwoorde uitvoering van de houtmassacentrale?

De fractie van GL vindt het realiseren van deze

‘grote klapper’ op energiegebied van groot belang

en is positief over dit verzoek om garantstelling.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! D66 wil aandacht voor een doelmatig energie-

gebruik en voor het meer opwekken van duurzame

energie. Wij moeten zuiniger omgaan met onze

ernergiebronnen. Fossiele brandstoffen beginnen op

te raken en er wordt nog steeds niet genoeg geïn-

vesteerd in duurzame energiebronnen. De

biomassacentrale bij Vathorst is een uitgelezen

mogelijkheid om dit te realiseren. Er wordt door

middel van houtvergassing duurzame energie opge-

wekt en het restproduct warmte zal gebruikt wor-

den als stadsverwarming. D66 ziet dan ook geen

reden om dit tegen te gaan.

Ik krijg regelmatig folders van de Remu, nu Eneco,

waarin keurige statistieken staan over de groei van

groenestroomgebruikers. Daarbij komt dat de pro-

vincie een vermindering van de CO-uitstoot wil en

er blijkt een markt te zijn voor groene stroom. In

Nederland zijn er niet genoeg biomassacentrales,

dus zullen er meer gebouwd moeten worden, ook

in onze provincie.

Het tegenargument dat wij in de commissie ge-

hoord hebben, is dat deze centrales hun grondstof-

fen uit het buitenland halen. Dat schijnt wat meer
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rendabel te zijn. De biomassacentrale in Vathorst

zal gebruik gaan maken van resthout dat men be-

trekt van een bedrijf naast de deur. De

vervoerskosten zijn in dit geval te verwaarlozen.

Afgezien daarvan: andere, gebruikelijke centrales

gebruiken ook geen vaderlandse grondstoffen als

steenkool en deze worden wel als rendabel be-

schouwd.

Bij het capaciteitsverbruik kun je vraagtekens zet-

ten. De centrale van Vathorst zal een rendement

opleveren van 82%.

Een reductie van CO-uitstoot, groene stroom, ef-

fectief omgaan met restproducten, weinig logistieke

kosten. Kortom: een enorme toename van duur-

zaam gebruik van energie ten behoeve van het mi-

lieu. Wij zullen daarom de garantstelling steunen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie):

Mijnheer de Voorzitter! Een schone zaak, deze al-

ternatieve energielevering aan Vathorst. Door ons

verkiezingsprogramma, de kennis daarvan is goed

in deze zaal, zal het u niet verbazen dat wij ten

principale positief staan ten opzichte van deze

garantstelling.

Wat een minder schone zaak is, is dat het college

komt tot deze garantstelling uit een zekere ar-

moede. Immers, de garantstelling is gevraagd van-

wege het mogelijk geheel of gedeeltelijk wegvallen

van allerlei ingewikkelde rijkssubsidies. Dit betekent

dat het subsidiebeleid van de landelijke overheid

kennelijk zodanig ondoorzichtig is dat het voor

bedrijven als Eneco blijkbaar moeilijk is aan lange-

termijnleningen te komen. Op de langere duur zal

dit wellicht leiden tot verminderde belangstelling

van de energiebedrijven die dit soort plannen ma-

ken en die investeren in projecten zoals het project

bij Vathorst. Hier ligt mogelijk een missie naar de

landelijke collega’s van de partijen die wellicht

hedenmiddag zullen instemmen met deze garant-

stelling, om het subsidiebeleid op landelijk niveau

gewijzigd te krijgen.

In de aanvullende informatie wordt gesproken over

meerdere relevante zaken, zonder dat daarop verder

wordt ingegaan. De vragen: zijn deze zaken relevant

genoeg om aan de Staten mee te delen en aan welke

termijn van garantstelling denkt het college op dit

moment?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter!

De nestor van de Staten en de SGP hebben in een

bepaald opzicht iets gemeenschappelijks. Op beide

is van toepassing: duurzaam dienstbaar. Je wordt

immers geen nestor als je al niet heel lang in de

Staten zit. Bovendien wordt er tot nu toe in elke

vergadering een nieuw Statenlid binnengeleid. Ook

de SGP wil duurzaam dienstbaar zijn. Dat leest u

ook in ons verkiezingsprogramma. Dat duurzaam

dienstbaar zijn willen wij doen in de lijn van de

bijbelse opdracht om de schepping te beheren en te

bewaren. Dat is een kwestie van zorgvuldigheid. In

dat licht zien wij dan ook dit voorstel; de

biomassacentrale in Vathorst. Wij staan dus op

inhoudelijke gronden positief tegenover dit voor-

stel.

Daarnaast zit je ook met het financiële verhaal.

Daarover is in de fractie gesproken. Wij gaan ervan

uit dat de provincie zich niet moet laten verleiden

tot substitueren van wegvallende rijkssubsidies. Het

lijkt mij dat de Staten het daarover eens zijn. Bo-

vendien is de SGP niet voor een structurele

subsidierelatie bij dit project.

Wij kunnen instemmen met de garantstelling, maar

wij willen graag van Gedeputeerde Staten de garan-

tie dat wij hier niet te maken zullen krijgen een

soort “camelnose-effect”, waardoor je op termijn

met allerlei structurele verplichtingen te maken

krijgt. Wij willen dat dit zorgvuldig wordt afgedekt.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik heb niet alle vragen gehoord, want

op onze zitplaatsen zijn de sprekers erg moeilijk te

verstaan. Ik heb een vraag gehoord over termijnen

en een vraag over relevante zaken.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie):

Mijnheer de Voorzitter! Het klopt; ik heb de vraag

gesteld of de in de aanvullende informatie ge-

noemde relevante zaken relevant genoeg zijn om

aan de Staten mee te delen. Ook heb ik gevraagd of

aan welke termijn van garantstelling het college op

dit moment denkt.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik proef uit de betogen dat de Staten

positief staan ten opzichte van de CO2-reductie.

Met de realisatie van de biomassacentrale wordt

inderdaad naar mijn mening een belangrijke bij-

drage geleverd aan deze doelstelling uit het milieu-

programma.
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Op verzoek van de gemeente Amersfoort heeft het

college gemeend zich garant te moeten stellen voor

een bedrag van € 1.000.000. De gemeente heeft

meer gevraagd, maar het college vindt € 1.000.000

voldoende. De garantstelling is gegeven, omdat het

Rijk op dit moment beslist geen duidelijkheid kan

geven over de hoogte van de subsidies voor dit

project. Er loopt een aantal subsidieregelingen door

elkaar. Buiten de Europese subsidies zijn drie rege-

lingen van toepassing: de MEP-, de EIA- en de

Flexergie regelingen. Eneco is bezig een garant-

stelling te krijgen voor de Europese subsidies. Voor

de bouw van de centrale zijn de drie genoemde

regelingen van toepassing. Hiervoor moet een aan-

vraag worden ingediend die te vergelijken is met de

aanvraag voor een experimentensubsidie van het

ministerie van VROM. Als de aanvraag positief

wordt beoordeeld, komt er subsidie los. De subsidie

volgens de MEP-regeling houdt verband met de

hoeveelheid hout die verwerkt wordt voor de

gasproductie om de CO2-reductie te verminderen.

Dat betekent dat de kwaliteit van het hout dat ver-

werkt wordt in de biomassacentrale bepalend is

voor de hoogte van de subsidie. Als er dus veel

vervuild hout wordt verbruikt, is de subsidie dus

lager. Volgens de EIA-regeling moet er voor 1 ja-

nuari 2006 warmte geleverd worden aan de wonin-

gen in Vathorst. Als die datum niet gehaald wordt,

dan staat de ontvangst van de subsidie ter discussie.

Men is nu bezig de MER-rapportages op te starten.

Het duurt dus nog even voordat alle procedures

achter de rug zijn. Dat is het risico van de garant-

stelling: alle regelingen bij elkaar genomen, de

onduidelijkheid op dit moment van de

haalbaarheid van de bouw van de centrale en de

bereidheid van het Rijk bij deze subsidieregeling.

Wij hebben het telkens over dít project, maar het

geldt voor alle projecten op dit terrein.

Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan daarover

nu niet meer duidelijkheid geven. Ik kan alleen

maar zeggen dat wij ons uiterste best zullen doen

de subsidies binnen te halen, samen met

Amersfoort en Eneco. Ik hoop dat er een volledige

subsidiedekking komt, maar het getuigt van reali-

teitszin er rekening mee te houden dat het ook

anders kan uitpakken en gebruikt gemaakt moet

worden van de garantstelling. Het bedrag kan dan

liggen tussen de € 1 en € 1.000.000. Honderd pro-

cent garantstelling, zeg ik tegen mijnheer Jongsma,

kan ik helaas niet geven.

De dekking van de garantstelling, mijnheer

Jongsma, is voor de helft uit de Algemene Middelen

en voor de helft uit het Energiefonds. U stelt voor

het gehele bedrag uit de Algemene Middelen te

dekken. Het deel van de voorgestelde dekking uit

het Energiefonds vindt plaats in vier tranches van

ongeveer € 150.000. Hiervoor is gekozen omdat in

de verordening staat dat er per jaar maximaal

€ 150.000 mag worden besteed aan duurzame

energie. Het resterende bedrag van het fonds is

bestemd voor windenergie, zonne-energie, enzo-

voort. Willen de Staten het bedrag uit de Algemene

Middelen halen, ja, wie ben ik dan? Het college

houdt echter vast aan de voorgestelde verdeling.

Ik zal contact opnemen met de gemeente

Amersfoort om te bespreken op welke wijze wij de

beste voorlichting kunnen geven over dit project.

Overigens worden door projectontwikkelaar als

voorzieningen getroffen om de 700 woningen ge-

schikt te maken als het project start.

Over de suggestie omtrent het gezondheidsapect,

mevrouw Fokker, kan ik op dit moment niets zeg-

gen. Ik ben bereid na te gaan of het een rol speelt.

Ik heb als gezegd, mijnheer Van Oostrum, dat ik

geen honderd procent helderheid kan geven over de

subsidies. Er zit een bepaald risico in. Ik vind dat

het onderwerp het waard is dat wij het risico ne-

men. Ik ben het met u eens dat het verstandig is

afspraken te maken over de verdeling van het be-

drag van de garantstelling. Deze verdeling zal naar

evenredigheid plaatsvinden van het bedrag waar-

voor men garant staat. Ik ben er niet voor de over-

eenkomst over de verdeling aan te houden tot er

meer duidelijkheid is over de subsidies.

Ik moet het antwoord schuldig blijven op de vraag

van mevrouw Das of in de begroting van de bouw

rekening is gehouden met een architectuur van het

gebouw die past in de omgeving. Ik wil moeite

doen om het antwoord op de vraag te achterhalen.

De heer Gaaikema heeft een heel positief verhaal

gehouden. Het is inderdaad zo dat het hout van de

buurman gebruikt wordt voor de centrale.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! Ik heb een vraag gesteld over de relatie

tussen de hoogte van de Energiefonds en de reden

dat nu de helft gedekt wordt uit het rekening-
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overschot. Ik heb de indruk dat de gedeputeerde

klaar is met zijn beantwoording, maar ik heb nog

geen antwoord gehad.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer

de Voorzitter! Het college vindt dit project der-

mate belangrijk dat het besloten heeft € 1.000.000

beschikbaar te stellen als garantstelling. Zoals ik al

gezegd heb kan per jaar maximaal € 150.000 kan

voor dit doel uit het Energiefonds gehaald wor-

den. Gaan de Staten daarmee niet akkoord, dan

zullen wij dat horen.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! Wat maakt dit project dan zo bijzon-

der dat het college tot dit voorstel is gekomen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer

de Voorzitter! Dat betreft de 25.000 ton CO2-

reductie, die voor 25% bijdraagt aan de duurzame

energiedoelstelling voor 2010.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! Hoe verhoudt zich dat tot de ruimte

die er in andere middelen overblijft? Het college

legt met dit ene project wel een erg groot beslag

op het Energiefonds.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer

de voorzitter! Daarin hebt u gelijk. U vraagt mij

naar de reden voor de overschrijding van het

bedrag van het Energiefonds. De reden is dat het

project dermate belangrijk is dat het college daar-

voor extra middelen beschikbaar wil stellen.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! Dat begrijp ik wel, maar waarom moet

er € 150.000 uit de Algemene Middelen komen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer

de Voorzitter! Wij kunnen daarover urenlang

discussiëren, maar ik vind dat het standpunt van

het college voldoende duidelijk is. Ik handhaaf dat

standpunt.

De ChristenUnie heeft gevraagd naar de termijn

van de garantie. Die termijn is vier jaar. Deze

termijn is genomen omdat er vier jaar een bedrag

uit het Energiefonds beschikbaar wordt gesteld.

Dat is het gevolg van de procedures en de plan-

ning van het project. Mocht blijken dat na bij-

voorbeeld drie jaar er geen garantie meer nodig is,

dan zal deze worden beëindigd en geen vier jaar

lopen.

De heer Bisschop heeft gesproken over een structu-

rele subsidierelatie met het project. Ik ben het met

hem eens dat deze relatie er niet moet komen. Wij

moeten daarover met de gemeente Amersfoort en

Eneco heldere afspraken maken. De overeenkomst

hiervan wordt aan de Staten aangeboden. Er mag

dus geen structurele subsidierelatie ontstaan.

Ik denk dat ik het standpunt van het college duide-

lijk heb verwoord.

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede

termijn?

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Ik heb behoefte aan een schorsing.

De VOORZITTER: Ik zal na de schorsing de Staten

de vraag zal voorleggen of vanmiddag de motie van

de LPF wordt behandeld.

Ik schors de vergadering voor ongeveer tien minu-

ten.

Schorsing van 15.31 uur tot 15.43 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het

woord is aan de heer Ekkers.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Ik heb verzocht om een schorsing om in de fractie

te kunnen overleggen over de antwoorden van de

gedeputeerde. De heer Van Oostrum zal daarop

inhoudelijk ingaan.

De VOORZITTER: Dan ik ga ik nu over tot de

tweede termijn. Het woord is aan de fractie van het

CDA.

De heer JONGSMA (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het CDA maakt geen halszaak van de dekking

na de toelichting zoals door de geachte gedepu-

teerde is gegeven. Het CDA kan zich vinden in de

voorgestelde dekking. Het voorstel zelf was dus al

akkoord.

Mevrouw FOKKER ((PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ons standpunt is bekend.
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De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! Als een ding ons duidelijk geworden is

uit de antwoorden van de gedeputeerde, dan is dat

wel dat er een heleboel zaken onduidelijk blijven.

Wij denken dan vooral aan de risico’s met dit voor-

stel voor de provincie.

Wij hebben ook de degens gekruist over het

Energiefonds en daarbij gezegd het volgens ons niet

redelijk is dat bovenop het Energiefonds deze dek-

king wordt toegepast. Ik hoop dat het gaat om een

eenmalige vorm van ‘overdekking’ van het

Energiefonds.In de eerste termijn heb ik gezegd dat

het milieurendement en de reductie van de CO2-

uitstoot belangrijk zijn.

Onze fractie ziet echter ook de politieke realiteit en

heeft besloten het voorstel te steunen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie):

Mijnheer de Voorzitter! Als wij een stuk aangereikt

krijgen met een aantal punten ter bespreking, in dit

geval betreffende de gemeente Amersfoort, en er

worden al enkele punten concreet genoemd, dan

roept dat gewoon vragen op. Ik verwacht ook niet

dat voorkomen wordt dat relevante vragen aan de

orde gesteld zullen worden. Het lijkt mij beter dit

soort teksten te vermijden, dan krijg je ook geen

vragen.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik heb nota genomen van de opmerkin-

gen over de dekking. Het verheugt mij zeer dat ik

kan constateren dat alle fracties voor het voorstel

zijn.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

Vragenhalfuurtje; Motie 1 (LPF) (vervolg)

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde vraag of de

Staten op dit moment de motie van de fractie van

de LPF wensen te behandelen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Wij willen graag een reactie van de gedeputeerde.

Wij stellen dus voor de motie de behandelen.

De VOORZITTER: Ik constateer dat de overige

fracties daarmee instemmen. Ik stel nu eerst de

overige agendapunten aan de orde en daarna kom

ik terug op de motie.

PS2003ZEW04

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 april

2003 tot wijziging van de Verordening jeugd-

hulpverlening provincie Utrecht 1999 met het oog

op de vergoeding van de provinciale klachten-

commissie jeugdhulpverlening provincie Utrecht.

PS2003ZEW05

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 april

2003 tot aanwijzing van het thema

“Interculturalisatie van de zorg en dienstverle-

ning” uit Krediet Zorg 2004.

PS2003BEM27

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 mei

2003 tot vaststelling van de 5e wijziging van de

begroting 2003.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig

de voorstellen.

PS2003WVV01

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 juni 2003

tot instemming met participatie in de meerkosten

van de realisering van een gesplitste aansluiting

van Driebergen en Zeist op de rijksweg A12.

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Iedereen die in de spits wel eens over de A12 tussen

Arnhem en Utrecht rijdt, weet dat de capaciteit van

die rijksweg verhoogd zal moeten worden. Rijkswa-

terstaat heeft dit ook onderkend, waardoor het

traject Lunetten-Maarsbergen opgenomen is in de

lijst van trajecten waarop de Spoedwet

Wegverbreding van toepassing is. De verbreding

van de rijksweg heeft echter weinig zin als geen

aanpassingen gedaan worden aan het onderliggende

wegennet. Volgens verkeersprognoses zullen enkele

jaren na 2010 stremmingen ontstaan op het onder-

liggende wegennet, met name de N225. De enige

manier om deze stremmingen op te lossen is een

verbreding van de Driebergseweg-Hoofdstraat. Dit

betreft echter een belangrijk deel van de Stichtse

Lustwarande, waarbij aanwezige cultuurhistorische,

landschappelijke en ecologische waarden ernstige

schade zullen ondervinden of verloren zullen gaan.

Wij zijn van mening dat het project Stichtse Lust-

warande niet op de Agenda 2010 geplaatst is om
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het vervolgens weer te laten afbreken door de

verbreding van de Driebergseweg-Hoofdstraat. Het

alternatief van de gesplitste aansluiting, waarbij de

Stichtse Lustwarande ontzien kan worden, spreekt

het CDA dan ook zeker aan. Vooral ook omdat het

idee afkomstig is van regionale partijen en gevraagd

is door besturen in de regio. Het CDA wil in prin-

cipe instemmen met de gevraagde bijdrage van 25%

in de meerkosten, waarbij als absolute bovengrens

een bedrag van € 6.000.000 wordt gehanteerd.

Dat naast de aanpassing aan het onderliggende

wegennet ook een aanpassing aan de spoorlijn no-

dig is, waarvoor een ongelijkvloerse kruising gerea-

liseerd moet worden, betekent voor het CDA niet

dat wij aan het regionale wegennet moeten tornen.

Aangezien wij vandaag een besluit moeten nemen

om een eventuele gesplitste aansluiting mogelijk te

maken, wil het CDA zich vandaag richten op het

regionale wegennet en niet verzanden in alternatie-

ven en andere mogelijkheden. Gezien het feit dat,

als wij nu niet beslissen, een enkele aansluiting

gerealiseerd zal worden, wil het CDA instemmen

met het voorstel tot participatie in de meerkosten,

maar wil het college wel vragen om met Rijkswater-

staat en de NS in overleg te treden om de noodza-

kelijke aanpassingen aan de spoorlijn zo spoedig

mogelijk te realiseren.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! De PvdA is er altijd voor om het be-

staande wegennet te benutten voordat wij eraan

denken te gaan uitbreiden. In het geval van de A12

is iedereen ervan overtuigd dat het noodzakelijk is

dat deze weg wordt uitgebreid. Het is logisch dat

Rijkswaterstaat calculaties los laat en prognoses

maakt over de termijn waarop dit gerealiseerd moet

worden. Toch hebben wij ons wel enigszins ver-

baasd over het feit dat het voorstel gecombineerd

met de noodzakelijke aanpassingen op het onderlig-

gende wegennet, niet vast blijkt te zijn. Als de regio

een oplossing bedenkt die duurder is dan Rijkswa-

terstaat wil uitgeven, geeft Rijkswaterstaat niet thuis

en vindt dat de lokale en regionale overheden dit

met elkaar moeten oppakken. Maar goed, het

schijnt nu eenmaal zo te zijn. De PvdA is van me-

ning dat de economische situatie niet zodanig is dat

er maar voldoende geld beschikbaar kan zijn.

De noodzaak tot aanpassing van het wegennet is er

evenwel en dat is de reden dat het college een voor-

stel heeft gedaan te subsidiëren.

Het is ook duidelijk uit de aangereikte feiten dat

het onvoldoende is alleen een ongelijkvloerse krui-

sing aan te leggen in de Driebergseweg; de model-

len tonen aan dat dit geen goede oplossing is en dat

snel na 2010 de weg weer zal vollopen. Wij kunnen

ons dan ook vinden in het alternatief van de ge-

splitste aansluiting. Een absolute voorwaarde is wel

dat de ongelijkvloerse kruising gerealiseerd moeten

worden. Ons hebben namelijk geluiden bereikt dat

het Rijk van plan is de werken door te schuiven

naar de periode 2010-2014. Dat vinden wij absoluut

niet wenselijk en vinden dan ook dat het college al

het mogelijke moet doen om in overleg met de

minister en de NS de ongelijkvloerse kruising zo

snel mogelijk te realiseren.

Wij zijn van mening dat de gesplitste aansluiting er

moet komen en dat daardoor de capaciteit voor het

onderliggende wegennet wordt verhoogd. Het uit-

gangspunt daarbij is dat dit niet mag leiden tot het

aantrekken van meer verkeer in dit gebied door

grootschalige ontwikkeling van woningbouw-

plannen en kantorenbouw; het is immers een

kwetsbaar gebied. Ook andere aandachtspunten

zoals het langzame verkeer zullen in de uitwerking

moeten worden meegenomen.

De werken moeten zo veel mogelijk gelijktijdig en

in goede overeenstemming gerealiseerd worden. De

provincie dient de regierol op zich te nemen om

ervoor te zorgen dat efficiënt en snel de zaken voor

elkaar komen.

De financiering is wat vaag gehouden. Mag een

bedrag van € 6.000.000 uit de middelen die be-

schikbaar komen voor de uitvoering van het SMPU

en voor het project van de Stichtse Lustwarande?

Voor het project van de Stichtse Lustwarande staat

een bedrag van € 2.000.000 en wij vinden dat dit

oneigenlijk gebruik van het geld is, omdat het niet

de bedoeling is daaruit de infrastructuur te betalen.

Wij zien daarom later graag een beter voorstel voor

de financiering tegemoet.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Sinds het begin van de jaren negentig wordt al ge-

sproken over de wijze waarop de beoogde

verbreding van de A12 vorm kan worden gegeven

en welke veranderingen aan de op- en afritten van

de A12 moeten worden doorgevoerd. Dat deze

werkzaamheden van grote betekenis zijn geweest,
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blijkt uit het feit dat het project Lunetten-Maars-

bergen is opgenomen in de lijst van projecten

waarop de Wet Wegverbreding van toepassing is.

Daardoor is de capaciteitsuitbreiding van de A12

tussen Lunetten en Maarsbergen in een stroomver-

snelling gekomen en kunnen wij de resultaten van

het onderzoek en het werk in de regio goed gebrui-

ken. Mede door het onderzoek is het helder dat de

aansluiting van Driebergen-Zeist op de A12 tot

grote problemen zal leiden indien de wegverbreding

zal worden doorgevoerd. Immers, onderzoek van

de Grontmij en Rijkswaterstaat heeft aangetoond

dat het verkeersaanbod de komende jaren sterk zal

toenemen, zeker als in overweging wordt genomen

dat men bij deze onderzoeken is uitgegaan van de

bestaande situatie en geen rekening is gehouden

met de ruimtelijke ontwikkelingen in het stations-

gebied en de uitbreiding van de P&R-faciliteit bij

het station, kan worden ingecalculeerd dat de

verkeerstoename nog forser zal zijn als het onder-

zoek veronderstelt.

Om de doorstroming van het verkeer te garanderen

en de files te voorkomen, zal de huidige infrastruc-

tuur moeten worden aangepast. In de afgelopen

periode zijn daarvoor alternatieven voorgedragen.

Samen met de regio–daaronder verstaan wij de

gemeenten Zeist en Driebergen, het BRU en het

college–achten wij een verbreding van de N225

over een lengte van 1500 meter voor de gemeen-

schap van Driebergen onwenselijk. Niet alleen zal

daardoor de leefbaarheid van Driebergen ernstig

worden aangetast, bovendien delen wij de mening

van het college dat een verbreding vergaande gevol-

gen heeft voor het kwetsbare deel van de Stichtse

Lustwarande aldaar. In het voorstel van de regio

over een gesplitste aansluiting zijn de gevolgen voor

het milieu en ecologie veel minder erg en daarom

beter. Daarnaast wordt in de gedachtegang van de

regio nog eens meer dan € 5.000.000 geïnvesteerd

om de gevolgen voor het milieu en de ecologie tot

een minimum te beperken.

Wij kunnen ons niet verenigen met het commen-

taar van de milieu- en landschaporganisaties, die er

in feite voor pleiten dat de huidige situatie wordt

gehandhaafd. Als wij dat advies zouden overnemen,

dreigt een enorme puinhoop te ontstaan door

verkeerscongesties en wordt het stationsgebied fei-

telijk onbereikbaar. Het milieu wordt ernstiger

belast door auto’s die met ronkende motoren staan

te wachten en het openbaar vervoer krijgt het be-

nauwd doordat het stationsgebied nauwelijks be-

reikbaar is.

Hoewel de fractie van de VVD een duidelijke voor-

keur heeft voor de gesplitste aansluiting, zijn er

toch omstandigheden die haar zorgen baart. Door

het college wordt gesteld dat de ongelijkvloerse

kruising tussen 2006 en 2010 gerealiseerd kan wor-

den. Er zijn zelfs geluiden die aangeven dat deze

kruising pas in 2014 gerealiseerd kan worden. Het

is volstrekt helder dat spoorbomen die elk uur 33

minuten gesloten zijn een ernstige belemmering

vormen voor het verkeer. Het effect van de gesplit-

ste aansluiting wordt voor een groot deel tenietge-

daan als de ongelijkvloerse kruising niet tijdig ge-

realiseerd wordt. Daarom is zekerheid over een

snelle realisatie van een ongelijkvloerse kruising

zeer gewenst. Wij verzoeken de gedeputeerde dan

ook daarvoor bij het Rijk krachtig de aandacht te

vragen.

De tweede zorg heeft betrekking op de planologi-

sche procedures. Wij hebben begrepen dat voor de

realisatie van de gesplitste aansluiting de normale

planologische procedure moet worden doorlopen,

terwijl voor de verbreding van de A12 de procedure

van de Spoedwet zal worden toegepast. Daardoor is

er een reëel risico dat de procedures niet parallel

lopen. Wij hebben begrepen dat dit voor Rijkswa-

terstaat onaanvaardbaar is. Onze vraag aan de gede-

puteerde is of er daardoor geen grote problemen

dreigen te ontstaan, omdat daardoor de discussie

over de gesplitste aansluiting wellicht in een heel

ander perspectief zal komen te staan? De procedu-

res lopen immers niet parallel en Rijkswaterstaat

wil op korte termijn overgaan tot de verbreding van

de A12.

Het derde punt heeft betrekking op de financiering.

Hoewel het college aan de Staten het voorstel voor-

legt garant te staan voor € 6.000.000 en de gedepu-

teerde duidelijk gemaakt heeft dat dit voor hem de

absolute grens is, rijst de vraag of andere partners

bereid zijn gelijkelijk mee te doen in de financiering

van het project. Met andere woorden: als een van

de partners zou besluiten geen € 6.000.000 maar

€ 5.000.000 beschikbaar te stellen, heeft dat dan

gevolgen voor de financiering door de provincie?
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Voorlopig kunnen wij in hoofdlijnen instemmen

met het akkoord, maar onze definitieve instemming

zal afhankelijk zijn van de antwoorden van de gede-

puteerde.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! De Utrechtse Statenfractie van GL is tegen

het voornemen € 6.000.000 bij te dragen aan een

nieuwe wegverbinding van Driebergen en Zeist

naar de A12. GL is tegen om verschillende redenen.

Natuur- en milieuorganisaties hebben duidelijk

gemaakt dat de weg een aanslag vormt op de kwets-

bare verbinding van de Heuvelrug en Kromme

Rijn. Ook de landgoederen als Reehorst en Beer-

schoten zijn daarbij belangrijke zaken. Er moeten

wel erg goede redenen zijn om deze gebieden aan te

tasten. Die redenen hebben wij niet gevonden. Ge-

deputeerde Staten stellen dat de nieuwe verbinding

de Driebergseweg en de Hoofdstraat zal ontlasten.

De grootste bottleneck in de N225 is echter de

spoorwegovergang bij het station Driebergen-Zeist,

omdat de spoorbomen de helft van de tijd dicht

zijn. Uit de stukken van Rijkswaterstaat trekken wij

de conclusie dat er nauwelijks problemen in de

verkeersafwikkeling zullen zijn als deze spoorweg-

overgang ongelijkvloers wordt. Sterker nog: in te-

genstelling tot wat de gemeenten beweren, blijkt dat

er naar de normen en maatstaven van Rijkswater-

staat na 2010 voldoende rek is in de capaciteit als

tijdig met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising

wordt begonnen. Daarbij ga ik er vanuit dat de

Staten vasthouden aan de motie die vorig jaar bij

de behandeling van de Agenda 2010 is aangenomen

en waarin is vastgelegd dat wij niet akkoord gaan

met een totale herstructurering van het stations-

gebied. Als wij daaraan vasthouden zal de

verkeerstoename beperkt blijven.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

De heer Kloppenborg stelt dat er zelfs bij de aanleg

van de ongelijkvloerse kruising er geen problemen

te verwachten zullen zijn. Ik leid echter af uit de

conclusies op pagina 12 van het rapport van de

Grontmij, dat er wel degelijk grote problemen te

verwachten zijn bij de verdere afwikkeling van het

verkeer, zelf bij de aanleg van een ongelijkvloerse

kruising. Dan rijst bij mij de vraag of het milieu

niet veel zwaarder wordt belast door auto’s die in

de file staan te wachten en het openbaar vervoer en

het station die niet bereikt kunnen worden. Ik denk

dat het niet de bedoeling kan zijn dat het milieu

zwaarder wordt belast.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! In het rapport wordt gesteld dat Rijkswater-

staat verwacht dat de belasting rond het jaar 2010

1500 motorvoertuigen per etmaal zal zijn. Dat blijft

ruim onder de capaciteit van 1900 motor-

voertuigen. In het rapport van het adviesbureau

wordt het aantal van 1500 opgehoogd op een ma-

nier waarbij ik vraagtekens zet, alsof Rijkswaterstaat

het aantal vrachtwagens niet zou meetellen; die

zitten er natuurlijk wel in.

Ik vind dat in het rapport met verschillende maten

wordt gemeten. Enerzijds wordt gesteld dat bij een

gelijkvloersblijvende situatie deze oplossing van een

gesplitste aansluiting al soelaas biedt. Dat is een

merkwaardige insteek als je ook nog beiderzijds die

ongelijkvloerse kruising wilt bewerkstelligen. Bo-

vendien is het een bijzonder optimistische

inschatting, omdat tot in lengte van jaren de spoor-

bomen 33 minuten per uur gesloten zullen zijn.

Een ongelijkvloerse kruising levert daarom een veel

betere bijdrage dan de gesplitste aansluiting zonder

verdere maatregelen voor de kruising met de spoor-

lijn.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

De heer Kloppenborg en ik zullen er verschillende

meningen op na houden. Ik citeer uit het rapport

van de Grontmij, bladzijde 9: “Bij een verdere groei

van het verkeer na 2010 zal de Hoofdstraat in de

ochtendspits het verkeer richting Zeist steeds slech-

ter kunnen verwerken. In de praktijk zal dat leiden

tot wachtrijen die de aansluiting met de A12 zal

blokkeren.” Ik denk dat niet anders dan geconclu-

deerd kan worden dan dat de ongelijkvloerse krui-

sing onvoldoende soelaas biedt.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik wil als tegenargument zeggen, dat dit een

gekleurd geschreven rapport is.

De financiële onderbouwing is nog heel globaal en

voor alle betrokken partijen of een stap in het duis-

ter of een stap op de verkeerde weg. In Zeist wordt

voorgesteld de benodigde € 6.000.000 voor een

deel te bekostigen uit een potje dat eigenlijk voor

het BRU is en voor een ander deel uit ISV-gelden,

die volgens een afspraak met de provincie bestemd

zijn voor projecten in Vollenhove en Vogelwijk.

Dat kan natuurlijk niet. ISV-gelden zijn toebedeeld

op basis van ons voorgelegde projectplannen en

daarvan kan niet zomaar, vrijelijk worden afgewe-

ken. Ik vraag het college daarop te reageren.
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De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! Dit voorstel gaat daar toch verder niet

over? De gemeente Zeist kan zelf prima bepalen hoe

zij aan het geld komt.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Vanavond wordt in de gemeente Zeist het

dekkingsvoorstel behandeld. In dat voorstel staat

dat het geld zal komen uit in de Staten afgesproken

ISV-projecten. Het dan toch wel handig aan Zeist te

kennen te geven dat men niet zomaar met die gel-

den kan schuiven, maar dat met de provincie dient

te overleggen.

Ook bij Driebergen en het BRU is het erg onduide-

lijk hoe de dekking is. Er wordt geschoven met

gelden voor het regionaal HOV. Op papier gaat dat

allemaal zeer gemakkelijk. Dat maakt duidelijk dat

het voorstel zeer voorbarig is en ik verwacht dat

daaruit nog veel pijn zal voortkomen.

Ik wil nu ingaan op de voorgestelde dekking uit

projecten van de Agenda 2010 en de Stichtse Lust-

warande. Hier heeft onze fractie grote bezwaren

tegen. De Stichtse Lustwarande is meer dan de

Hoofdstraat; het gaat om een geheel, dat vooral

waardevolle en markante landschappelijke en cul-

tuurhistorische elementen bevat. Wij zien het dan

ook als een aantasting van de Stichtse Lustwarande.

Een dergelijke dekking van het plan kan een begin

vormen van blijvende aantasting van de Stichtse

Lustwarande. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Wij zijn vooralsnog erg benieuwd wat de

portefeuillehouder vindt van dit project van de

Agenda 2010. Wij vinden dat zolang men nog

volop bezig met de visie op en de beleidsvorming

voor de Stichtse Lustwarande, en er wordt voorge-

steld een bedrag van € 3.500.000 alvast vast te leg-

gen, dat dit een enorme claim legt op de verdere

invulling van het project. Er dient niet op vooruit

te worden gelopen. Wij dienen daarom samen met

de fracties van D66 en de SP een motie in.

Motie 2 (GL, D66, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen

op maandag 30 juni 2003 ter bespreking van de “par-

ticipatie in meerkosten gesplitste aansluiting Drie-

bergen en Zeist op rijksweg A12”;

constaterende:

- dat de Stichtse Lustwarande als onderdeel van

Heuvelrug en Kromme Rijngebied behoort tot

de cultuurhistorisch meest waardevolle

gebieden van Nederland en tevens ligt in de

ecologische hoofdstructuur (EHS);

- dat de provincie Utrecht in het kader van het

Agenda 2010-project “De Stichtse Lust-

warande” een landschapsvisie ontwikkelt die

hieraan recht wil doen;

- dat het college van Gedeputeerde Staten

voorstelt de gesplitste aansluiting Driebergen

en Zeist op de A12 deels te bekostigen uit het

project “De Stichtse Lustwarande” en daarvoor

ambtelijk al een bedrag van € 3.500.000 heeft

gelabeld;

overwegende:

- dat wegaanleg niet tot de prioritaire doelen

van het project “De Stichtse Lustwarande”

behoort;

- dat het Agenda 2010-project “De Stichtse

Lustwarande” zich met name richt op het

verhogen van de landschappelijke en cultuur-

historische waarden in het betreffende gebied

op basis van een breed gedragen landschaps-

visie;

- dat deze beleidsvisie op dit moment niet

voorhanden is;

- dat een reservering van € 3.500.000 van de

middelen voor de gesplitste aansluiting

gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en het

ambitieniveau van het betreffende Agenda

2010-project;

spreken uit:

dat de financiële bijdrage aan de gesplitste

aansluiting Driebergen en Zeist op de rijksweg

A12 bij voorkeur niet wordt bekostigd uit de

middelen voor het Agenda 2010-project “De

Stichtse Lustwarande”,

en gaan over tot de orde van de dag.

Het tijdstip van de besluitvorming in de Staten

heeft te maken met de deadline van 1 juli, die met
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het Rijk is afgesproken in verband met procedures

in het kader van de verbreding van de A12. De

Statenfractie van GL is zo vrij zich niet voor het

blok te laten zetten en niet voor een voorstel te zijn

dat de natuur en het landschap aantast, dat geen

duurzame verkeersoplossing biedt en dat onverant-

woorde financiële claims zal hebben.

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 GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Diverse partijen hebben al het woord gevoerd.

Veel is er al gezegd en veel van hetgeen wij willen

inbrengen is al besproken. Dat gebeurt er als je

samen veel afstemt, samen veel wilt en veel met

elkaar telefoneert en praat over dit specifieke on-

derwerp.

Onze fractie is niet onverdeeld gelukkig met het

voorstel van het college. De aantasting van het

groen met name bij de aanleg van de Odijkerweg is

wel een lastig punt. Moeten wij dat wel doen? Lie-

ver niet, tenzij de noodzaak echt is aangetoond. In

het voorstel van het college wordt een nieuwe weg

aangelegd waar het nu nog groen is.

Er zijn veel brieven en reacties van milieu-

organisaties waarin ongerustheid wordt uitgespro-

ken. Wij zijn ter plekke gaan kijken, wij hebben

met onze lokale afdelingen de situatie aanschouwd,

wij hebben veel contact gehad met de lokale milieu-

organisaties, wij hebben overleg gehad met de di-

rectrice van het landgoed de Reehorst, wij hebben

veel initiatieven genomen om te zien wat mogelijk,

haalbaar en wenselijk is en wij heel veel met onze

collega-Statenleden gesproken, wat heeft geleid tot

de bijdragen die wij al gehoord hebben.

De weg is weliswaar een knelpunt, maar het echte

knelpunt is de spoorwegovergang. Laten wij er nu

voor zorgen dat dit knelpunt als eerste wordt opge-

pakt. Er gaan geluiden dat het niet voor 2010 of

zelfs 2014 of nog later mogelijk is. Daarmee zijn de

inwoners van Driebergen en Zeist niet gebaat.

Daarin moet dus verandering komen en daaraan

kan de provincie wel degelijk een bijdrage leveren.

Het is door andere sprekers al gezegd: de prognoses

voor 2010 en later zijn op meerdere manieren te

interpreteren. Het over zo’n lange periode in de

toekomst kijken is erg lastig. Dat geldt ook voor de

NS.

Hoe gaat het zich nu echt ontwikkelen? Zijn er ook

andere mogelijkheden waarmee je wel de doorstro-

ming van het verkeer kunt realiseren en niet het

milieu aantast? Het staat voor ons vast dat er iets

moet gebeuren. Ik geloof dat wij het er allemaal wel

over eens zijn dat de oorspronkelijke variant, de

verbreding van de N225, niet het juiste is. Wij moe-

ten dus zoeken naar een oplossing die ervoor zorgt

dat zowel het milieu gespaard wordt en de door-

stroming van het verkeer garandeert. D66 dient

daarover een motie in.

Motie 3 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op maandag 30

juni 2003

overwegende:

- dat het voorstel van het college inzake de

realisatie van de gesplitste aansluiting op de

A12 bij Driebergen en Zeist een verbetering is

ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel

van Rijkswaterstaat om de N225 ter hoogte

van de huidige aansluiting te verbreden;

- dat de gesplitste aansluiting zonder realisatie

van de ongelijkvloerse spoorwegovergang bij

het station Driebergen-Zeist niet voldoende zal

leiden tot de beoogde doorstroming op de

N225;

- dat de realisatie van de ongelijkvloerse spoor-

wegovergang vanwege andere prioriteiten en

beschikbare gelden zonder ingrijpen van de

provincie of andere belanghebbenden de

eerstkomende jaren geen aandacht zal krijgen;

- dat het behoud van het groen in de provincie

Utrecht een wens is van alle Statenleden;

concluderende:

- dat de gelijkvloerse spoorwegovergang bij het

station Driebergen-Zeist mede oorzaak is van

de ontstane congestie op de N225;

- dat deze spoorwegovergang met de hoogste

prioriteit ongelijkvloers moet worden gemaakt;

- dat het groen in Utrecht zo veel mogelijk moet

worden behouden;
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- dat er nu een uitspraak gedaan moet worden

over de realisatie van een gesplitste aanslui-

ting, teneinde daarmee rekening te houden

tijdens de op korte termijn geplande weg-

werkzaamheden A12;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- in te stemmen met de voorbereidingen van de

A12 op de realisatie van de gesplitste aanslui-

ting bij Driebergen en Zeist;

- met Rijkswaterstaat en NS in overleg te gaan

en afspraken te maken over het versneld

realiseren van de ongelijkvloerse spoorwegover-

gang, indien nodig in combinatie met afspra-

ken over de voorfinanciering ervan;

- door het instemmen met dit voorstel geen

definitieve uitspraak te doen over de uiteinde-

lijke realisatie en het college uit te nodigen zo

spoedig mogelijk met een uitgewerkt voorstel te

komen,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve deel uit van de beraadsla-

gingen. De motie zal worden vermenigvuldigd en

rondgedeeld.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer

de Voorzitter! Aan mij is de schone taak na alle

sprekers aan dit onderwerp nog iets origineels toe

te voegen. De mobiliteit is bezig zich te ontwikkelen

tot een onvervreemdbaar recht. Het is niet denk-

beeldig dat bij de volgende Grondwetswijziging

wordt opgenomen: “Een ieder heeft recht op mobi-

liteit.” De schrijver A.F.Th. van der Heijden ver-

woordt dat in de lezenswaardige roman “De Movo

Tapes” aldus: “Baby’s gooien nog wel eens hun

speelgoedautootjes uit de box, maar volwassenen

echter doen onder geen beding afstand van hun

automobiel.”

Concreet praten wij vanmiddag over de vraag of

Provinciale Staten kunnen instemmen met het

voorstel van Gedeputeerde Staten inzake de gesplit-

ste aansluiting op de A12. Het college geeft aan dat

het voorstel van Rijkswaterstaat niet toekomst-

bestendig is. Deze toch wel opmerkelijke duidelijk-

heid spreekt ons aan. Wel wordt aangegeven

waarom door de plannen van Rijkswaterstaat de

congestie niet wordt opgelost. Noodzakelijkerwijs

leidt dit tot de verbreding van de N225. Ook hier

zien we met enige stelligheid dat het college meent

dat deze verbreding op voorhand dient te worden

uitgesloten.

Een van de oorzaken van het congestieprobleem is

de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang, die nu de

helft van de tijd openstaat voor het treinverkeer en

logischerwijs dan dicht is voor het overige verkeer.

De realisatie van de zo hoognodige ongelijkvloerse

kruising zal, zoals de plannen nu zijn, niet voor 2014

geëffectueerd zijn. Wij vragen het college het nodige

te doen in het kader de provinciale regisseursrol dit

tijdstip naar voren te halen. Wat dat betreft staan wij

sympathiek tegenover de motie van D66.

De milieuorganisaties kiezen voor de nullijn en zijn

vooral tegen mobiliteitverhogende aantallen vier-

kante meters kantoorruimte. Tot onze geruststelling

heeft het college in zijn brief van 19 februari jl. deze

vrees terzijde geschoven.

De dekking van de € 6.000.000 wordt gevonden in

de posten voor de SMPU en het project van de

Agenda 2010 voor de Stichtse Lustwarande. In ogen-

schouw nemende dat het voorgestelde plan de ern-

stige aantasting van de landschappelijke en cultuur-

historische waarden in het gebied van de Stichtse

Lustwarande voorkomt ten opzichte van het plan

van Rijkswaterstaat, roept bij ons de vraag op hoe de

aanleg van asfalt past in een zo groen en historisch

project als de Stichtse Lustwarande.

De conclusie is dat de fractie van de ChristenUnie in

beginsel sympathiek tegenover de motie van de frac-

tie van D66. Wij zijn voornemens, afhankelijk van

de beantwoording van de gedeputeerde, het voorstel

te steunen.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter!

De SP vindt de gang van zaken rond de gesplitste

aansluiting op de A12 onzorgvuldig en onbegrijpe-

lijk. Bijna de helft van onze fractie bestaat sinds onze

installatie in maart jl. uit nieuwe Statenleden. Daar-

naast hebben wij te maken met het dualisme. Sinds

de installatie zijn wij in afwachting van vergaderin-

gen van de commissie Verkeer en Vervoer, die niet

zijn doorgegaan bij gebrek aan agendapunten. Wij

worden erg laat en erg slecht ergens over geïnfor-

meerd. Tot zover weinig hulde voor de prestaties

van de provincie.
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Het gewichtige feit dat de procedure van de nood-

wet ons kon opleggen om voor 1 juli a.s., voor mor-

gen dus, aan den Haag een besluit mee te delen,

mag ons niet intimideren. De Staten beslissen na-

melijk over het uitgeven van erg veel gemeenschaps-

geld, over het nut en het effect van maatregelen

voor de regio, voor de provincie en voor de geluids-

norm. De SP-fractie heeft de stellige indruk dat de

Staten van Utrecht de voetveeg dreigen te worden

van beleidsambtenaren en dat waakzaamheid gebo-

den is.

Van Provinciale Staten wordt een mening gevraagd

over het wel of niet aansluiten van Driebergen en

Zeist op de A12 via een gesplitste aansluiting. De SP

is van mening dat zowel het plan van Rijkswater-

staat als het alternatieve plan van de provincie voor

een gesplitste aansluiting geen oplossing bieden

voor de verkeersproblemen op de langere termijn.

Helaas zijn deze plannen het gevolg van de kort-

zichtige plannenmakerij van Den Haag, van de

keuze voor meer wegen ten koste van de noodzake-

lijke investeringen in spoorwegen en het openbaar

vervoer. Helaas buigt de provincie voor de Haagse

politiek, waar de waan van de dag regeert, waar nu

een noodwet wordt gehanteerd en een foute politiek

wordt gevoerd om meer geld te vragen voor de

automobiliteit ten koste van investeringen in de

spoorlijn. Deze politiek belooft veel vernieling van

landschap en natuur en een toenemende overlast

van de automobiliteit. Het is de SP duidelijk dat het

knelpunt nu en in de toekomst wordt gevormd

door de gelijkvloerse kruising van de weg met de

spoorlijn. Het is duidelijk dat de verkeersproblemen

duurzamer worden opgelost door de aanleg van een

ongelijkvloerse spoorwegovergang bij Driebergen.

Het is dan ook teleurstellend om te constateren dat

de oplossing die voorhanden is, de spoorlijn dus,

niet door de noodwet wordt genoemd. Het is ook

teleurstellend dat de provincie en de lokale overhe-

den met het alternatief van de gesplitste aansluiting

komen en dat wij daardoor nu voor het kortzichtige

voorstel van de provincie of voor het rampzalige

plan van Rijkswaterstaat moeten kiezen. Dit is een

keuze tussen de kogel en de strop. Beide plannen

vernielen aanzienlijke delen van het kostbare land-

schap dat we allemaal in stand willen houden en

bieden geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem.

Wij doen daar niet aan mee. Wij spreken ons uit

tegen deze plannen; slechte plannen kunnen wij niet

steunen. Wij kunnen alleen steun verlenen aan het

plan om de spoorwegovergang ongelijkvloers te

maken en ruim baan te geven aan het spoorwegnet

spoorwegen vanuit het gezichtspunt van zinloos

investeren in automobiliteit.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! “Op naar de revolutie”, voegde mij de

voorman van GL toe toen ik naar het spreekge-

stoelte liep, maar u zult dat van mij niet verwach-

ten.

Het is, denk ik, een goede zaak als bestuurders pro-

beren continuïteit te plegen in de wijze van plan-

vorming en de afweging van prioriteiten. Twee

zaken spelen hierbij een rol. De Staten hebben uit-

gesproken dat wij bij in het hele mobiliteitsgegeven

de ketenbenadering erg belangrijk vinden, de keten-

benadering tussen hoofdwegen en het onderlig-

gende wegennet, en tussen automobiliteit en het

openbaar vervoer. Als je vanuit die optiek kijkt naar

de voorliggende plannen, dan moet je constateren

dat er duidelijk sprake is van die ketenbenadering,

want bij de automobiliteit wordt het hoofdwegen-

net gekoppeld aan het onderliggende wegennet,

terwijl men bij het openbaar vervoer kan constate-

ren dat door de keuze voor de voorliggende oplos-

sing de bereikbaarheid van het station Driebergen-

Zeist gewaarborgd blijft en stimulering van het

openbaar vervoer in de toekomst plaatsvindt.

Op dit moment is er al sprake van een behoorlijk

percentage deelname aan het openbaar vervoer en

dat wordt met de huidige oplossing in elk geval niet

minder.

Het tweede punt dat een rol speelt, is dat wij ons

hebben ingezet voor een regionale benadering en

dat de regio’s zelf kijken welke oplossing de next

best zijn. Kijkend naar de regionale vervoerplannen

in die richting, waarin de gemeenten Driebergen-

Rijsenburg en Zeist, het BRU en de provincie geza-

menlijk hebben gezocht naar een alternatief voor de

hoogst eenzijdige aansluiting van Rijkswaterstaat,

moet gezegd worden dat dit de next best oplossing

is. Dan denk ik dat een heel sterk argument zal zijn

dat de samenbundeling van deskundigen uit die

invalshoeken met een alternatief plan één dag voor

de deadline die met het Rijk is afgesproken. De

zorgvuldigheid vereist dat in dat licht de besluitvor-

ming plaatsvindt.

De fractie van de SGP kan meegaan met het voor-
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stel, maar heeft nog wel enkele vragen.

De motie van D66 wijst er terecht op dat met de

keuze voor de dubbele aansluiting en het op achter-

stand plaatsen van de ongelijkvloerse kruising van

de spoorwegovergang, een koppeling is die niet

moet worden gemaakt. Samen met de VVD pleiten

wij ervoor uitdrukkelijk te besluiten akkoord te

gaan met deze oplossing, maar dat het college blijft

pleiten voor het oplossen van de lange wachttijden

voor de spoorlijn. Wij blijven pleiten voor het op-

lossen van de lange wachttijden voor de spoorlijn,

want op enig moment breekt ons de problematiek

op als er geen oplossing komt. Echter, als eerst de

ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd, leidt de

problematiek van de lange wachttijden en de door-

stroming op het lokale wegennet onaanvaardbaar

snel tot grote problemen. Dit is voor ons geen

aanvaarbaar alternatief.

De motie van D66 is ons erg sympathiek, maar

daarmee wordt nu de besluitvorming niet afgerond

en worden de verplichtingen naar allen kanten

opengelaten. Daarmee kunnen wij niet instemmen.

Met dat voorstel wordt de besluitvorming onaan-

vaardbaar vertraagd en wellicht zal het leiden tot

geen besluitvorming.

Evenals de VVD vragen wij of de beide procedures

in tijd wel met elkaar sporen en hoe het college

daarop denkt in te spelen.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! De motie zegt dat er geen uitspraak gedaan

wordt over de realisatie en dat het college met een

optimaal voorstel moet komen voor de realisatie

van de aansluiting. Daarmee blijft de besluitvor-

ming toch niet open?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Als je met vier partners, de beide ge-

meenten, het BRU en de provincie, het project

bespreekt en probeert tot besluitvorming te komen,

dan vrees ik dat het in het kader van de besluitvor-

ming buitengewoon onzorgvuldig is als een van de

partners de deur zo ver openzet dat er in feite geen

besluitvorming plaatsvindt.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! De motie spreekt alleen over het voorbereiden

van de realisatie van de aansluiting.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Dat klopt, maar met het instemmen

met het voorstel doen wij geen uitspraak over de

uiteindelijke realisatie.

Ten slotte nog een vraag. Ik weet niet hoe het zal

uitpakken als de gemeenten Zeist en Driebergen

dezelfde bijdrage leveren, maar de gemeente Zeist

uit een andere financieringsbron gelden beschik-

baar heeft en de gemeente Driebergen het bedrag

uit de eigen middelen moet bijdragen. Het drukt

dan als een enorme kostenpost op de begroting.

Hoe kijkt het college daar tegenaan?

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Sinds 1960 is de bevol-

kingsaanwas rustig doorgegaan. In ons verkiezings-

programma staat dat wij andere oplossingen voor

mobiliteit moeten zoeken, bijvoorbeeld in gratis

openbaar vervoer of andere openingstijden van het

bedrijfsleven, want als wij niets doen zullen de

wegen dichtslibben. Nu constateren wij dat wij als

partij de laatste tijd wat gekrompen zijn en dat

onze ideeën hierover slechts door enkelen worden

overgenomen.

Wij hebben eens goed gekeken naar dit plan en zijn

tot de conclusie gekomen dat na alle voors en te-

gen te hebben gehoord, eigenlijk niemand voor-

stander is van verbreding, maar je kunt niet om het

vraagstuk van de mobiliteit hen. Als wij er goed

over nadenken, zijn wij ervan overtuigd dat wij

moeten kiezen voor de gang van zaken die het

college heeft ingezet met gesplitste aansluiting.

Maar wij zijn er om een aantal redenen niet geluk-

kig mee. Wij willen dat de financiering uit een

ander potje dan die voor de Stichtse Lustwarande

komt; dat potje -Nederlandse cultuur - willen wij

instandhouden. Ook willen wij dat het college de

Randstad vraagt betreffende de deelname en wij

willen graag weten hoe het zit met de

volgtijdigheid; als wij nu niet ja zeggen tegen het

plan of wij er dan naast grijpen en de enkele aan-

sluiting wordt gerealiseerd.

Ik voel veel voor de motie van D66. Kunnen wij

ook niet kijken naar het tracé van de spoorlijn? Dit

lijkt mij een voor de hand liggende oplossing naast

de al genoemde. Het is gevaarlijk in de motie voor

te stellen nu geen uitspraak te doen, want ik ben

bang dat Rijkswaterstaat afhaakt en dat daardoor

de kans om de problematiek op te lossen verdwijnt.
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De VOORZITTER: De gedeputeerde heeft gevraagd

om een schorsing. Ik schors de vergadering.

Schorsing van 16.38 uur – 16.47 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Gedeputeerde Staten vragen in de eerste plaats

een financieel-strategisch besluit te nemen om een

bedrag van € 6.000.000 beschikbaar te stellen voor

een ongelijkvloerse kruising en een gesplitste aan-

sluiting op de A12. In verband met de HSL-oost

heeft het Rijk al in 1998 aan de regionale partijen

gevraagd voorstellen te doen voor de HSL-oost en

de verkeersafwikkeling die hiermee verband houdt.

Sinds die tijd is al een discussie gaande over de aan-

sluiting op de A12 en de wegen die hiermee in ver-

band staan en zijn de regionale partners bezig hier-

voor voorstellen te ontwikkelen. Daaraan is een

groot aantal onderzoeken vooraf gegaan en zijn vele

varianten de revue gepasseerd. Uiteindelijk is het

uitgedraaid op de variant van de gesplitste aanslui-

ting die in het voorstel wordt genoemd. Het college

vindt dat de oplossing van Rijkswaterstaat een op-

lossing is van gisteren voor een probleem van mor-

gen, omdat Rijkswaterstaat uitgaat van een prognose

tot 2010 – het tijdstip waarop de gewone aansluiting

feitelijk bijna gereed is – en dat geconstateerd wordt

dat de zaak dan al weer volloopt. Uit de prognoses

die aan de commissie zijn aangeboden blijkt dat

ook.

Eigenlijk is de gesplitste aansluiting op de A12 de

enige manier om te komen tot een oplossing voor

de verkeersproblematiek aldaar, zonder dat de N225

wordt verbreed. Het college vindt dat een

verbreding een dermate grote aantasting van de

Stichtse Lustwarande zou zijn, dat de gesplitste aan-

sluiting verre de voorkeur heeft boven welke andere

oplossing dan ook. Dat is de reden dat wij, net als

de andere partners, geld zoeken, want de meer-

kosten van deze aansluiting komen voor rekening

van de regio.

Er wordt uiteraard nog verder doorgesproken over

de gesplitste aansluiting; nu is aan de orde of de

Staten vinden dat de gesplitste aansluiting de goede

oplossing is en of de Staten bereid zijn daarvoor

geld uit te trekken. Dat is de vraag die voorligt. Te-

gelijkertijd spreken de gemeentebesturen van Zeist

en Driebergen-Rijsenburg en het bestuur van het

BRU ook hierover. Ik kom daarop nog terug.

Als de Staten vandaag een besluit nemen, is het nog

niet volkomen zeker dat de gesplitste aansluiting er

ook komt. Er moet dan nog een weg worden gelo-

pen.

Een van de stappen daarin is dat met het Rijk moet

worden overlegd over te volgen procedures. De

huidige Spoedwet kent een procedure en voor de

aansluiting die hoort bij het onderliggende wegen-

net is een bestemmingsplanprocedure nodig. Die

plannen zijn nog niet op elkaar afgestemd. Wat het

college betreft kunnen de plannen parallel lopen,

maar Rijkswaterstaat heeft daar nog problemen

mee. Daarover moet nog worden gesproken, maar

het college wil dat gesprek niet aangaan zolang niet

voldoende duidelijk is dat de garantstelling er komt.

Door verschillende sprekers zijn vragen gesteld over

de diverse onderdelen van het plan. Mevrouw Nap

en anderen hebben gevraagd of wij het kunnen

redden met die € 6.000.000. Volgens het college is

dat mogelijk. De aanvankelijke gedachte was dat

tussen wij een bedrag tussen de € 20.000.000 en

€ 25.000.000 nodig zouden hebben. Een bedrag

van € 6.000.000 van elke partner moet voldoende

zijn.

Wat gebeurt er nu, zo is gevraagd, als de andere

partners dat niet bij hun respectievelijke achterban

kunnen regelen. Daarop is een simpel antwoord te

geven. Het is niet zo dat de provincie als de andere

partners niet komen tot een volledige dekking van

het bedrag, het ontbrekende bedrag even zal bij-

passen. Vanzelfsprekend niet. Er is er een bestuur-

lijke afspraak gemaakt met Zeist, Driebergen en het

BRU dat alle partners elk € 6.000.000 bij elkaar

brengen. Dit bedrag moet voldoende zijn om de

meerkosten te dekken. Als dat niet lukt, dan hebben

zij een probleem. Dat betekent dat er dan een dis-

cussie moet plaatsvinden tussen Zeist, Driebergen

en het BRU over de wijze waarop de bedragen wor-

den gedekt. Zeist en Driebergen kijken daarbij ook

naar de bedragen die in het BRU zijn gealloceerd

voor die gemeenten. Dat is prima als het BRU daar-

mee akkoord gaat. In principe is dat een besluitvor-

ming die door die drie partners moet plaatsvinden.

De provincie is bereid maximaal

€ 6.000.000 beschikbaar te stellen.
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Velen van u, waaronder mevrouw Nap, hebben

gesproken over de ongelijkvloerse kruising. De

prognoses zijn dat de gesplitste aansluiting, met of

zonder de ongelijkvloerse kruising, sowieso op tafel

ligt. Dat betekent dat de verzoeken vanuit de Staten

om met alle kracht bij het Rijk te bewerkstelligen

dat de ongelijkvloerse kruising zo snel mogelijk

wordt gerealiseerd en niet vooruit wordt geschoven,

logische verzoeken zijn en het college zal dat met

kracht verdedigen. Het is ook een betere oplossing

voor de verkeerscongestie. Het Rijk geeft daarover

tot nu toe geen duidelijkheid gegeven, noch over

het beschikbaar zijn van gelden, noch over de pe-

riode waarin de realisatie plaatsvindt. Als u instemt

met de garantstelling zal het college daarover over-

leg hebben.

Alles wat u daarover hebt gezegd, ligt in deze lijn.

Het college is het daarmee eens. Een jaartal kan ik

nu niet noemen. Wij hebben al gezien dat de jaar-

tallen steeds vooruitschuiven in de planning van

het Rijk en wij zullen pogen die dichter naar ons

toe te halen.

De heer Van der Kolk heeft een opmerking ge-

maakt over de relatie met het stationsgebied. Wij

gaan ervan uit dat er geen rekening wordt gehou-

den met ontwikkelingen rondom het stations-

gebied. Dat betekent dus dat het niet zo is, door ja

te zeggen tegen het voorstel van de gesplitste aan-

sluiting, daarmee een vrijbrief wordt gegeven voor

de ontwikkelingen rondom het stationsgebied; dat

is een procedure die onder meer via het Streekplan

moet worden gevoerd. De motie die daarover is

aangenomen is leidend voor het college; er is geen

koppeling tussen deze twee zaken.

Een aantal Statenleden heeft gesproken over de

financiering. De een noemt het globaal en de ander

noemt het vaag. Het is echter een financiering die

past bij het strategisch financiële karakter van het

besluit om € 6.000.000 beschikbaar te stellen. Van-

zelfsprekend komt het college met een nadere ver-

deling tussen SMPU en Stichtse Lustwarande. Ei-

genlijk stelt het college voor nog eens goed te kijken

naar de vorm van toedeling om daarvoor een goede

verdeling te maken. Dat betekent dat het bedrag

van € 4.000.000 uit het SMPU naar voren wordt

gehaald in het kader van dit besluit.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer

de Voorzitter! Waarop duidt dan het bedrag van

€ 3.500.000 dat in de notitie is genoemd als zijnde

gereserveerd vanuit de Stichtse Lustwarande? Is dat

een indicatie, een maximum of is het een streef-

cijfer? Kunt u daarover helderheid geven?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het is het geen van alle. Als je de bedragen bij

elkaar op zou tellen, is er een verschil. Ik heb de

bedragen eerlijk gezegd niet zelf nagekeken. Het

genoemde bedrag voor de Stichtse Lustwarande is

het bedrag om te komen tot een zodanige

infrastructurele oplossing dat de Stichtse Lust-

warande niet wordt aangetast. Het college heeft

echter nog geen uitspraak gedaan over de verdeling.

Het enige dat je kunt zeggen, is dat er geld beschik-

baar is vanuit beide projecten en dat wij met elkaar

moeten bekijken hoe de verdeling gemaakt kan

worden aan de hand van een nadere uitwerking.

Belangrijk is dat de provincie tegenover het Rijk

aangeeft bereid te zijn € 6.000.000 te fourneren.

Over de ongelijkvloerse kruising heb ik gesproken,

ook de heer Rohof sprak daarover. Wij zijn het

erover eens. Dat geldt ook voor de planologische

procedure. Ik heb van niemand gehoord, als de

andere partners niet bereid zijn het bedrag

€ 6.000.000 beschikbaar te stellen, dat de provincie

die gelden voor haar rekening neemt. Eerlijk ge-

zegd, is het college ook die mening toegedaan.

De heer Kloppenborg heeft namens de fractie van

GL gezegd tegen het voorstel te zijn, omdat de frac-

tie geen geloof hecht aan de prognoses en vanwege

de ecologische schade. Wij zijn het er ongetwijfeld

over eens dat elke vierkante meter asfalt altijd ten

koste van iets anders gaat. Het is een afweging van

twee punten. Prognoses zijn prognoses en die kun-

nen bestreden worden. Voorliggende prognose is

echter de meest duidelijke prognose die ik ooit heb

gezien. Het is niet zo dat alleen een ongelijkvloerse

kruising de oplossing is; dat blijkt uit alle bereke-

ningen. De gesplitste aansluiting is nodig vanwege

de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn. Voor

het college zijn die cijfers de aanleiding geweest om

uit een groot aantal varianten voor het voorstel te

kiezen.

Er treedt zeker ecologische schade op in het gebied.

Vandaar dat er in de meerkosten een bedrag een

bedrag van € 5.000.000 is opgenomen voor ecolo-
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gische compensatie. In het gebied zit een overgang

van een droger naar een vochtiger terrein en er is

een aantal faunapassages, waarvoor alternatieve

routes gemaakt moeten worden. Zonder schade zal

het nooit uitgevoerd kunnen worden. Samen met

het voorstel voor de ecologische compensatie is het

een zeer verantwoord voorstel dat toekomstvast is

en dat de schade aan het gebied zo gering mogelijk

laat zijn.

De heer Kloppenborg heeft ook opmerkingen ge-

maakt over het stationsgebied. De prognoses gaan

ervan uit dat er geen ontwikkeling van het stations-

gebied plaatsvindt. Nogmaals: de discussie over het

stationsgebied is een discussie in een ander kader.

Het college beschouwt de motie van D66 en de

opmerkingen van de heer Gaaikema als een steun

in de rug bij de onderhandelingen met het Rijk.

Ook de heer Streefland heeft daar opmerkingen

over gemaakt.

De heer De Vries van de SP is tegen het voorstel.

Het college kiest niet bij voorbaat voor de aanleg

van nieuwe wegen. Wel zit het college zich gedwon-

gen een oplossing te vinden voor de Stichtse Lust-

warande. De gevolgen zouden op den duur zodanig

dat ingegrepen zou moeten worden. Dat is voor het

college de reden geweest om met het voorstel te

komen.

De heer Van Leeuwen heeft gesproken over de

volgtijdelijkheid. Als de Staten nu niet ja zeggen, is

het dan zo dat wij dan een gewone aansluiting krij-

gen? Ja, dat is het geval. De Spoedwet brengt dat

soort ontwikkelingen met zich mee; door betere

benutting van wegvakken wordt een grotere capaci-

teit verkregen. Als de provincie dat niet wil, moet

zij dat nu zeggen.

Motie 2 van D66 spreekt uit dat de gesplitste aan-

sluiting niet moet worden bekostigd uit het Agenda

2010-project de Stichtse Lustwarande. De motie

maakt niet duidelijk waaruit het dan wel bekostigd

zou moeten worden. Het college is het niet eens

met motie en zal nog met een nadere verdeling

komen. De infrastructurele werken zijn van groot

belang voor de Stichtse Lustwarande en het college

vindt het gerechtvaardigd dat er vanuit het project

voor de Stichtse Lustwarande ook een bijdrage

komt. Het college stelt voor het voorstel over de

verdeling af te wachten.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik vind het verwonderlijk dat de gedepu-

teerde hierop zo gemakkelijk een voorschot neemt.

Er zijn allerlei brainstormsessies over de

landschapsvisie voor de Stichtse Lustwarande en ik

hoor nu dat het college geld gebruikt voor zaken

die niet eens tot de oorspronkelijke opdracht heb-

ben behoord. Is het niet veel verstandiger te wach-

ten op een integraal voorstel voor het project van

de Stichtse Lustwarande?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik denk het niet. Het voorstel geeft voldoende

aan waaraan het college denkt bij de garantstelling.

Natuurlijk neem je bij dit soort voorstellen een

voorschot op het SMPU en het project Stichtse

Lustwarande uit de Agenda 2010; dat is onvermij-

delijk als dit soort financiële besluiten worden ge-

nomen. Als wij dat niet doen, kunnen wij de garan-

tie niet geven. Wij vinden het daarom verantwoord

wel te besluiten en nog een nadere discussie te voe-

ren over de verdeling.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Is er geen mogelijkheid dat u nog met een

nader voorstel komt?

De heer MIK (gedeputeerde) Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik heb altijd voorstellen afgewezen die stelden

dat het geld maar ergens anders vandaan gehaald

moest worden. Ons voorstel geeft de dekking aan

en die past goed bij het SMPU en de Stichtse Lust-

warande. Als u een andere dekking hebt, dan hoor

ik dat graag.

Het college zit enigszins met motie 3 in zijn maag,

want wij hebben enige twijfel of deze motie een

steun in de rug is bij de onderhandelingen met het

Rijk of dat het dingen openlaat die opengelaten

zouden moeten worden. Misschien kan daarover in

de tweede termijn duidelijkheid komen. Als de

motie is bedoeld als een steun in de rug, dan ont-

moet de motie geen bezwaar. Het college leest ech-

ter in het laatste punt van het dictum dat geen defi-

nitieve uitspraak gedaan moet worden over de

uiteindelijke realisatie. Hoe verhoudt zich dat met

het voorliggende besluit? Er komt natuurlijk een

bestemmingsplanprocedure waar van alles uit kan

komen. Dat is logisch, denkt u aan de normale
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inspraakprocedures. Het is wel zo, als er vandaag

een besluit genomen wordt zoals het voorligt en er

wordt een bedrag van € 6.000.000 beschikbaar

gesteld, dan wordt daarmee gezegd dat de gesplitste

aansluiting een goede oplossing is. Dat kan ik niet

helemaal rijmen met genoemd laatste punt van het

dictum. Als dat punt er niet zou staan, dan zou het

college met de motie geen probleem hebben. Het

college wil dus graag een nadere toelichting op dit

punt, want er moet vandaag wel duidelijke besluit-

vorming plaatsvinden.

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede

termijn.

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik

dank de gedeputeerde voor de antwoorden. Wij

zien motie 3 wel als een steun in de rug voor het

college. Wij gaan daarmee namelijk ook akkoord

met de gesplitste aansluiting.

Aan GL vraag ik waar de financiën vandaan komen,

want uit het betoog blijkt dat die fractie tegen het

gehele plan is, terwijl de motie alleen spreekt over

de financiën. Is GL wel akkoord met het plan als de

financiën ergens anders vandaan komen?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij gaan ook dan niet akkoord met het

voorstel. Het gaat ons met name om het redden

van het project Stichtse Lustwarande. Wij vinden

dat het voorstel niet ten goede komt aan de doel-

stellingen van dit plan.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! Wij zijn het eens het de fractie van het

CDA over de interpretatie van motie 3. Ik hoor dat

ook nog graag door de heer Gaaikema bevestigd.

In mijn betoog over motie 2 heb ik gezegd dat wat

ons betreft zo min mogelijk geld uit het project van

de Agenda 2020 moet worden genomen. De gede-

puteerde heeft een uitleg gegeven, waardoor dat

toch verantwoord zou zijn. In die zin dat goed mo-

gelijk zijn. Misschien heeft het college een

brainwave om meer geld uit het SMPU te nemen

en minder uit de Agenda 2010. In dat kader zie ik

geen reden om motie 2 niet te steunen.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter!

Onze vragen zijn beantwoord, waarvoor dank aan

de gedeputeerde. Wij steunen de opmerkingen van

het CDA over motie 2. Wij denken dat het op dit

moment niet verstandig is al vooruit te lopen op de

financiële verdeling. Een nadere onderbouwing zal

door het college nog worden gegeven.

Wij kunnen in beginsel akkoord gaan met motie 3,

mits het laatste punt van het dictum wordt geïnter-

preteerd zoals het laatste punt van het besluit. Wij

zijn benieuwd of de fractie van D66 deze interpre-

tatie hierin deelt.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Motie 2 handhaven wij uiteraard.

Motie 3 vinden wij erg sympathiek aangezet, maar

de motie is net iets te veel verwaterd, vooral in het

eerste punt van het dictum; daarmee gaan wij niet

akkoord. Wij ondersteunen natuurlijk wel elk ini-

tiatief tot het spoedig realiseren van de

ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! De gedeputeerde zegt dat het college niet kan

instemmen met motie 2 en vraagt om een voorstel

voor een andere dekking. De motie wil juist dat het

college diep nadenkt over andere dekkingsmogelijk-

heden. Niemand anders dan het college zou beter

met een alternatief voorstel voor de dekking kun-

nen komen. Dat is de onderbouwing van motie 2.

Bij motie 3 heerst er nogal wat onduidelijkheid over

het laatste punt. In het eerste punt van het dictum

wordt echter gezegd in te stemmen met de voorbe-

reidingen van de A12 op de realisatie van de ge-

splitste aansluiting. Dat betekent dat er een nieuwe

op- en afrit van en naar Utrecht moet komen aan

de meer westelijke kant. Natuurlijk kun je daarop

een weg aansluiten en natuurlijk kun je daar een

viaduct aaneggen en vervolgens zeggen: nu, de rest

blijft bij het oude. Nee, dat is nadrukkelijk niet de

bedoeling. Wij nodigen het college in de motie wel

uit inhoudelijk er erg goed naar te kijken hoe dat

dan precies moet gebeuren; daarover hoeven wij

vandaag echter niet te besluiten. Wij zien dus graag

de verdere voorstellen van het college tegemoet,

waarin rekening wordt gehouden met de wensen

van alle Statenleden en waarin het groen en de

natuur zo veel mogelijk blijft behouden.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Gaaikema zegt dat moet wor-

den doorgegaan met de voorbereiding en de

ongelijkvloerse kruising zo snel mogelijk te realise-
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ren. Het laatste punt van motie 3 laat vervolgens

weer ruimte voor allerlei andere interpretaties.

Hierdoor wordt de motie toch wel erg vaag. Haal

het laatste punt weg, want u hebt zich al duidelijk

uitgesproken over wat u wel wilt.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij hebben de afgelopen anderhalve week veel

extra informatie ontvangen en wij zijn bezig ge-

weest na te denken over allerlei alternatieven om

tot het beste resultaat te komen. Met het laatste

punt vragen wij het college nog eens goed na te

denken over andere mogelijkheden en zo misschien

tot andere en betere inzichten te komen. Uitgaande

van de voorliggende voorstellen kan het altijd beter.

Dat is de interpretatie.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Mag ik in motie 3 lezen dat

door in te stemmen met het voorstel geen defini-

tieve uitspraak wordt gedaan in verband met de

interne financiering?

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Daarover moet ik nog even nadenken.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Politiek is de kunst van het haalbare. Er hangt een

statenbrede motie in de lucht om er bij het Rijk op

aan te dringen dat de ongelijkvloerse kruising snel

wordt aangelegd. Als wij ons volledig concentreren

op het tweede punt van het dictum, dan doen wij

een uitspraak waar die statenbreed wordt gedragen.

Dat willen wij allemaal: spoedig die ongelijkvloerse

overgang.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer

de Voorzitter! Er is een discussie ontstaan over de

punten van motie 3. Wij willen ons daarin niet

onbetuigd laten en stellen voor de eerste anderhalve

regel van het laatste punt van motie 3 weg te laten,

zodat het college slechts nog wordt uitgenodigd zo

spoedig mogelijk met een uitgewerkt voorstel te

komen.

Het antwoord van de gedeputeerde op motie 2 zit

ons toch wat dwars, temeer omdat naar onze me-

ning het de bedoeling is van de Agenda 2010 de

kwaliteit van projecten te verbeteren, terwijl het nu

wordt aangewend om te voorkomen dat de kwali-

teit verslechtert. Wij zullen daarom deze motie

steunen.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Ik dank de gedeputeerde voor de beantwoording,

maar ik ben van mening dat hij niet goed naar ons

geluisterd heeft. Wij kunnen alleen steun verlenen

aan het plan om de spoorwegovergang

ongelijkvloers te maken en ruim baan te geven aan

de spoorwegen ten koste van zinloze investeringen

in de automobiliteit. Het doet mij deugd dat GL

met het zinnige voorstel komt om ons op dit idee

te richten. Wij steunen dan ook motie 2, met de

intentie dat het niet de bedoeling is dat het geld van

de projecten van de Agenda 2010 wordt gebruikt

voor dit plan en maar te redden wat er te redden is.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Wij vinden motie 2 sympathiek. Onze

voorkeur gaat daarnaar uit, maar de context van de

motie is tegen het voorstel van het college. Dat is

een verwarring die de motie niet zuiver maakt en

daarom zullen wij tegen de motie stemmen.

Het voorstel van de ChristenUnie over motie 3

steunen wij.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Al onze vragen zijn beant-

woord en wij kunnen leven met de antwoorden.

Wij realiseren ons dat als er nu geen besluit wordt

genomen, het project onze neus voorbij gaat. Wij

zijn daarom voor het voorstel.

Wij stemmen niet in met motie 2.

Ten aanzien van motie 3 deel ik de dualistische

gedachte van de gedeputeerde, maar ik begrijp de

goede bedoelingen van D66. Na veel wikken en

wegen stemmen wij in met motie 3.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik dank de Staten voor de verhelderende op-

merkingen in de tweede termijn. Het is duidelijk

dat een aantal fracties dat motie 2 steunt, van me-

ning zijn dat de financiering niet in eerste instantie

uit het project voor de Stichtse Lustwarande moet

komen. Het college vraagt een garantie te geven van

€ 6.000.000. Daarvoor heeft het college, zonder een

nadere onderverdeling, twee posten aangewezen.

Het college zou daaraan willen vasthouden, maar

heeft ook duidelijk gehoord wat de fracties daar-

over hebben gezegd. Zodra het nodig is komt het

college met een kredietvoorstel naar de Staten. Naar

het Rijk moeten wij echter wel uitstralen dat wij
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garant staan voor het bedrag € 6.000.000. De mo-

tie moet dus niet zo worden gelezen dat er hele-

maal niets uit het project van de Stichtse Lust-

warende zou mogen komen. Dan hebben wij

namelijk een dekkingsprobleem. Op dat moment

hebben wij namelijk maar € 4.000.000. Ik vind de

opmerking te gemakkelijk dat het college maar een

andere post moet zoeken. Het college heeft een

voorstel gedaan en wil met de Staten discussiëren

over de nadere onderverdeling. Ik raad u daarom

aan uw kruit nog even op te zouten. Wij weten wat

u ervan vindt en zullen daarmee rekening houden,

maar naar de buitenwereld moeten wij duidelijk

maken dat wij posten hebben om het totale bedrag

van

€ 6.000.000 te dekken. Het college blijft dus bij

zijn standpunt over motie 2, maar heeft heel goed

gehoord wat de Staten over dit punt hebben ge-

zegd.

Over motie 3 wil ik het volgende zeggen. Een aan-

tal fracties beschouwt deze motie als eens steun in

de rug voor het college. Het college houdt wel van

dit soort moties. Het college deelt de mening dat

de motie een steun in de rug is om te komen tot

een ongelijkvloerse kruising. Als het laatste punt in

de motie blijft staan, dan concludeert het college

dat de Staten akkoord gaan met het principe van de

gesplitste aansluiting en het fourneren van

€ 6.000.000, waarbij het college met een nader

ontwerp moet komen over de details, die ook een

onderdeel zijn van de bestemmingsplanprocedure.

In dat geval heeft het college geen problemen met

de motie.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Is het misschien een aardige suggestie de dekking

niet uit het project voor de Stichtse Lustwarande te

halen, maar uit de post voor wegen? Dit lijkt mij

nu typisch een geval om het die pot te halen.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik vind dat het college met een goed voorstel is

gekomen. Laten wij nu niet gaan verzinnen waar

het geld allemaal vandaan zou kunnen komen. De

boodschap is duidelijk en laten wij duidelijk maken

dat wij de garantie geven en de posten hebben om

die te dekken.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de

Voorzitter! Ik wil graag een korte schorsing.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering voor

ongeveer vijf minuten.

Schorsing van 17.27 uur tot 17.33 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en

geeft het woord aan de heer Gaaikema.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Na ampel beraad hebben wij besloten het laat-

ste punt van motie 3 aan te passen. Wij nemen de

suggestie van de ChristenUnie over. Het laatste

punt wordt: “zo spoedig mogelijk met een voorstel

te komen”.

De VOORZITTER: Is het voldoende dat wij kennis-

nemen van deze mondelinge wijziging of willen de

Staten dit op schrift? Ik concludeer dat u geen be-

hoefte hebt aan een schriftelijke wijziging. Dan stel

ik straks de gewijzigde motie aan de orde. Ik stel nu

eerst motie 2 aan de orde.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij trekken deze motie in. De oproep van de

gedeputeerde ons kruit op te zouten – meestal zegt

men: het kruit droog te houden – nemen wij ter

harte. Dit mede gezien de brede steun van de par-

tijen en omdat de definitieve voorstellen over deze

materie evenals de Stichtse Lustwarande en de

Agenda 2010-projecten, nog aan de orde zullen

komen.

De VOORZITTER: Motie 2 is ingetrokken. Dan stel

ik nu de gewijzigde motie 3 aan de orde.

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik

wil allereerst opmerken dat er in de Staten goed

wordt samengewerkt tussen de coalitiepartijen en

niet-coalitiepartijen en tussen Gedeputeerde Staten

en Provinciale Staten. Misschien komt dit door het

duale stelsel. Na de aanpassing steunen wij motie 3

van harte.

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de

Voorzitter! Ik sluit mij graag aan bij de woorden

van mevrouw Nap. Ook wij steunen de motie.

De heer ROHOF (VVD): Mijnheer de Voorzitter!
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Wij steunen de motie.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij steunen de motie niet.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ook wij steunen de motie.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer

de Voorzitter! Wij steunen de motie.

De heer L. DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Wij steunen de motie niet.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de

Voorzitter! Wij steunen de motie van harte.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn voor.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-

ciale Staten motie 3. Tegen de motie hebben ge-

stemd de fracties van de SP en GL.

De VOORZITTER: Ik kom nu tot de afhandeling

van het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de

aantekening dat de fracties van GL en de SP tegen

het voorstel hebben gestemd.

Vragenhalfuurtje; Motie 1 (LPF) (vervolg)

De VOORZITTER: Ik kom nu toe aan de behande-

ling van motie 1 van de LPF over het Meander

ziekenhuis. Op verzoek van het CDA zal de gedepu-

teerde haar licht laten schijnen over deze motie.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! Ik vind het wat ingewikkeld om allerlei

onderdelen van de motie te becommentariëren. In

de constateringen zit een aantal zaken, waarvan ik

vind dat die net even bezijden de waarheid zijn en

hetzelfde geldt voor de overwegingen en voor wat

het college gevraagd wordt te doen. Ik zal in kort

bestek noemen wat wij tot nu toe gedaan hebben

en wat het beleid is.

De steun van de Staten voor het beleid zou een

steun in de rug zijn voor het college. Zoals de mo-

tie er nu ligt, is dat niet het geval. Wat heeft het

college tot nu toe gedaan? Zoals u weet is indertijd

het rapport van de commissie Kraaijeveld-Wouters

opgesteld, waarin een lijn is neergezet waaraan het

ziekenhuis zou moeten voldoen. Dat had betrek-

king op de locaties Baarn, Soest en Amersfoort. In

december 2002 is aan het rapport een addendum

toegevoegd, waarvan breed is gesteld dat de daarin

opgenomen lijn akkoord is. Wat er nu ligt van het

ziekenhuis betekent dat het rapport Kraaijeveld-

Wouters wordt aangepast en dat wordt overgegaan

tot sluiting van de poliklinieken en dat er voor

Baarn geen zeven maal 24 uurs-ziekenhuiszorg

verleend wordt, maar nog slecht vijfeneenhalf maal

24 uur, waardoor er in het weekend geen

ziekenhuiszorg meer gegeven wordt. De klinische

functies interne geneeskunde en neurologie worden

overgeheveld naar Amersfoort. Het was de bedoe-

ling van het ziekenhuis in Baarn een profiel-

ziekenhuis, vooral voor oudere mensen, te maken,

maar dat gaat niet door. Het college heeft daarvan

gezegd, daarover is ook zeer nauw contact geweest

met het ministerie, dat deze uitwerking niet in de

lijn van het rapport Kraaijeveld-Wouters is. In een

brief schrijft de minister dat er toch wel erg goede

argumenten moeten zijn om van het rapport af te

wijken. Ik deel deze mening. De argumenten van

het ziekenhuis om van het rapport af te wijken zijn

bedrijfseconomische argumenten. Daarvan hebben

wij gezegd dat dit geen argumenten zijn om van het

rapport af te wijken. Wij willen graag kijken naar

de zorginhoud en zien hoe kort de afstand is tussen

de patiënten en de zorg. Wat het ziekenhuis nu

voorstelt ligt bovendien niet in lijn met het lande-

lijke beleid om kleine ziekenhuizen en poliklinieken

niet meer samen te voegen.

Als je iets zegt over de locaties Baarn en Soest, dan

moet het niet zo zijn dat de locatie Amersfoort niet

doorgaat of in gevaar komt. De locatie Baarn is ook

noodzakelijk voor adequate zorg in de regio. Dat

moet doorgaan. Het college heeft hierover een brief

gestuurd aan de minister en daarin geschreven dat

voor het college zwaar weegt dat voor de locaties

Baarn en Soest de zorg zo dicht mogelijk bij de

burger beschikbaar is. Verder staat er in de brief:

“Zoals u weet zien wij dit uitgangspunt ook terug

in de discussie over de ziekenhuiszorg op landelijk

niveau. Het rapport Kraaijeveld-Wouters geeft hier
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op een goede manier invulling aan. Wij vinden met

u dat er heel goede argumenten moeten zijn om

van het rapport af te wijken.” En voor het overige

zeggen wij nog dat de nieuwbouw van het Meander

Ziekenhuis in Amersfoort niet in gevaar mag ko-

men. Dat is op dit moment voor het college de lijn.

Handhaving van het rapport Kraaijeveld-Wouters

betekent dus dat de locatie Baarn wat ons betreft

moet blijven en dat de bouw van het nieuwe zie-

kenhuis in Amersfoort niet in gevaar komt. Ik zou

het bijzonder op prijs stellen dat de Staten dit on-

dersteunen.

De motie spoort op een aantal onderdelen niet met

de door mij genoemde lijn. Er wordt bijvoorbeeld

gesproken over de opstelling van artsen. De opstel-

ling van artsen bewerkstelligt tevens de opstelling

van de ziekenhuisdirectie. Ik ben niet in alle op-

zichten zo gecharmeerd van de opstelling van art-

sen. Zo zijn er meer onderdelen in de motie waar-

mee ik niet uit de voeten kan. Als de Staten wensen

dat ik per onderdeel reageer, dan wil ik dat wel

doen.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde heeft

gezegd dat een aantal zaken bezijden de waarheid

is. Wij hebben eigenlijk een signaal willen afgeven

naar de bevolking dat de provincie daadwerkelijk

actief steun zoekt voor Soest en Baarn. Ik heb het

misschien wat breedvoerig op papier gezet, waar-

door er voor de meeste Statenleden teveel zaken in

staan om mee akkoord te gaan. Wij hebben een

signaal willen afgeven, hoe dan ook, en hebben het

geformuleerd zoals het er staat. Wij willen eigenlijk

de gedeputeerde ondersteunen waar zij spreekt over

de bedrijfseconomische aspecten. Als samenleving

willen wij echter een signaal afgeven. Dat is het

verhaal.

De VOORZITTER: Er kan echter maar een ding

aan de orde zijn, en dat is de geschreven tekst van

de motie.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter!

Wij zijn blij met de woorden van de gedeputeerde.

Wij steunen het rapport Kraaijeveld-Wouters en

ook de zorg die er leeft onder de mensen. Wij vin-

den ook dat de locaties Amersfoort, Baarn en Soest

moeten blijven bestaan. Dat betekent dat wij de

motie vanwege de huidige tekst niet kunnen steu-

nen, maar wij willen op deze mondelinge manier

wel de gedeputeerde een steun in de rug geven bij

haar activiteiten hierin.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij sluiten ons aan bij de woorden van de ge-

deputeerde en delen de zorg van de bewoners. Het

is wel zo dat wij graag op de hoogte blijven.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Onze fractie heeft over deze kwestie een aan-

tal schriftelijke vragen gesteld. Die vragen zijn af-

doende beantwoord door de gedeputeerde.

Inmiddels is door de colleges van burgemeester en

wethouders van Soest en Baarn een zeer uitgebreide

brief gestuurd aan de minister omtrent het vast-

houden aan het rapport Kraaijeveld-Wouters. Het

heeft mij deugd gedaan dat ook het college van

Gedeputeerde Staten vorige week een brief van

gelijke strekking aan de minister heeft gezonden.

De motie geeft in feite geen nieuw aspecten aan

deze zaak. Het college heeft duidelijk uitgesproken

voortvarend en actief met deze zaak bezig te zijn en

daarom geven wij geen steun aan deze motie.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter!

Wij vinden het jammer dat dit onderwerp op een

wat rommelige manier in de Staten aan de orde

komt. Afgaande op de woorden van de gedepu-

teerde zou het helemaal niet verkeerd zijn dat wij in

een goed geformuleerde motie onze zorg zouden

uitspreken over de situatie in Baarn en Soest en

tegelijkertijd het beleid van het college in dezen

zouden ondersteunen. De vergadertechniek maakt

het echter onmogelijk dat op dit moment alsnog te

doen. Ik stel voor dat wij kijken hoe de zaak zich

verder ontwikkelt. Mocht de zaak direct na het

zomerreces nog even zorgelijk zijn, dan zouden wij

tijdens het Vragenhalfuurtje kunnen komen tot een

heldere motie. Op grond van de inhoud zijn wij

tegen motie 1.

Mevrouw KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter!

Voor onze fractie geldt hetzelfde verhaal. Het is

goed dat dit onderwerp aan de orde komt, maar dat

moet niet op deze manier. De provincie heeft al een

aantal stappen gezet de afgelopen tijd. Het voorstel

van de fractie van GL is misschien aanleiding om in

de eerste vergadering na het zomerreces hierop

terug te komen. Dan horen wij dat graag.
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Wij steunen de motie niet.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie):

Mijnheer de Voorzitter! De motie van de LPF is,

zeker na de laatste uitleg van de heer Van Leeuwen

Boomkamp, ons erg sympathiek, maar de gedepu-

teerde heeft duidelijk gezegd hoe deze problematiek

verder worden begeleid. Wij willen wel graag in de

commissie Zorg op de hoogte blijven van de ont-

wikkelingen. Wij steunen de motie niet.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter!

Ook wij vinden de motie erg sympathiek. Wij heb-

ben wel moeite met het gestelde over de medisch

specialisten. De reactie van de gedeputeerde is

prima en wij vinden het ook een beetje eng af te

wijken van de goede argumenten in het rapport.

Wij steunen de motie niet.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter!

Als signaal is het zeker een duidelijke motie. Gelet

op de formulering is het niet wijs om voor de motie

te stemmen. Wij steunen de lijn die door de gede-

puteerde is ingezet. Het is misschien winst voor het

college dat de motie is ingediend, zodat Provinciale

Staten uitspreken de ingezette lijn nadrukkelijk te

steunen en dat die lijn vervolg wordt. Wij zijn tegen

de motie.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF):

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben voor de motie. De

motie is bedoeld als steun voor Gedeputeerde Sta-

ten én om een signaal aan de buitenwacht te geven.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de

Voorzitter! De heer Van Kranenburg heeft gevraagd

in de commissie Zorg van de gang van zaken en

van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehou-

den te worden. Dat zal ik zeker doen. Morgen is er

een overleg van allen die betrokken zijn bij het

ziekenhuis. In de loop van de tijd zal ik de Staten

zeker steeds op de hoogte houden.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provin-

ciale Staten hierna motie 1. Voor de motie heeft

gestemd de fractie van de LPF.

- Sluiting

De VOORZITTER: Hiermee zijn wij gekomen aan

het slot van deze vergadering. Ik verzoek de leden

van het presidium na de vergadering nog even bij-

een te komen. Ik maak van de gelegenheid gebruik

de heer Gaillard te feliciteren met zijn benoeming

als burgemeester van de gemeente Son en Breugel.

Ik wens u wel thuis en sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering om 17.52 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

Provinciale Staten van 20 oktober 2003.

De voorzitter,

De griffier,
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