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Bladwijzer
op de notulen van Provinciale Staten van Utrecht
Vergadering 10 november 2003

BESTUUR EN MIDDELEN

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 september 2003, dienst/sector CS, nummer PS2003BEM45,tot:
I Vaststelling van het aantal opcenten
II Vaststelling van de Programmabegroting 2004
Daartoe besloten 
PS2003BEM45

Motie 1, ingediend door de fractie van het CDA, de VVD, SGP en PvdA, inzake de provinciale takendiscussie.
De motie is aanvaard.

Motie 2, ingediend door de fracties van de PvdA, het CDA, de VVD en GL, inzake de bestuurlijke verhouding tussen provin-
cie en stadsgewest.
De motie is aanvaard.

Motie 3, ingediend door de fracties van GL, ChristenUnie, SGP en D66, inzake integraal debat over het coalitieakkoord.
De motie is verworpen.

Motie 4, ingediend door de fractie van D66, inzake jongeren- en studentenhuisvesting.
De motie is verworpen.

Motie 5, ingediend door de fracties van de SGP, GL, ChristenUnie, het CDA, de PvdA, SP en LPF, inzake maatschappelijk
gebonden eigendom.
De motie is aanvaard.

Motie 6, ingediend door de fracties van de SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, SP, LPF, het CDA, D66 en GL, inzake de pro-
ductenbegroting.
De motie is aanvaard.

Amendement 1, ingediend door de fracties van het CDA, GL, SGP, LPF en D66, inzake jeugdzorg.
Het amendement is ingetrokken.

Amendement 2, ingediend door de fracties van het CDA, de VVD en SGP, inzake realisatie EHS.
Het amendement is aanvaard.

Amendement 3, ingediend door de fractie van D66, inzake trendmatige verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting.
Het amendement is verworpen.

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2003, dienst/sector CS, nummer PS2003BEM46, tot vaststellen van de 8e

wijziging van de begroting 2003.
Daartoe besloten 
PS2003BEM46

STATEN (provinciale)

Vaststelling van de notulen van de vergadering van 30 juni 2003 en 8 september 2003

Ingekomen stukken

WATER EN MILIEU

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 september 2003, dienst/sector WEM/MSM, nummer PS2003WEM19, inzake
financiële bijdrage aan CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en bijdrage aan het meetsysteem vliegtuiggeluid.
Daartoe besloten 
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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw vergadering. Ik wens u een goedemorgen, onder
het motto dat het vandaag niet aan het weer kan liggen. Wij zien uit naar een vruchtbaar debat over het
komende jaar en misschien nog wel een verder perspectief voor deze mooie provincie.
Afwezig zijn vandaag mevrouw Kallen en de heer Rohof. Mevrouw Oosterhuis en mevrouw Vonk
zullen vanmiddag komen.
De festiviteiten kunnen vandaag hoog oplopen, te beginnen bij de dias natalis van twee onzer, te weten
mevrouw Dekker en mevrouw Doornenbal. Namens de Staten feliciteer ik u van harte met uw verjaar-
dag op deze prachtige dag.

Ingekomen stukken

1. GS, uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2003-2007.

2. Brief van A.P. Prins-Dingemans, d.d. 24 oktober 2003, betr. voorgenomen wijzigingen aan het
fietspad van de Grebbewegstoep in de N225. (nagekomen)

3. Brief van de Stichting "Behoud de Eemvallei", d.d. 27 oktober 2003, betr. Ontwerp-Streekplan.
(nagekomen)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de
voorgestelde wijzen van afhandeling.

Notulen van de vergaderingen van 30 juni en 8 september 2003.

De VOORZITTER: Opgemerkt moet worden dat door een technische storing de notulen van 30 juni
2003 laat zijn binnengekomen. Er zat een zodanige bromtoon op de band, dat degenen die de vergade-
ringen altijd trouw voor ons uitwerken, het niet konden volhouden dit in een keer af te luisteren. Dat is
begrijpelijk. De bromtoon is overigens vakkundig uit de notulen weggelaten, zoals u kunt lezen. Dat is
het voordeel van geschreven taal; daar kunt u alleen een brom bij bedenken.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de notulen van 30
juni 2003 vast, met inachtneming van het voorgestelde erratum.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de notulen van 8
september 2003 vast, met inachtneming van de aanvulling van de namenlijst.

Vragenhalfuurtje

Er hebben zich geen sprekers gemeld.

PS2003BEM45 ontwerp
Programmabegroting 2004
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 september 2003 tot:
I Vaststelling van het aantal opcenten
II Vaststelling van de Programmabegroting 2004

De VOORZITTER: In het Seniorenconvent is een afspraak gemaakt over de behandeling van dit
agendapunt. Nagegaan is in hoeverre het mogelijk is in een eerste ronde op hoofdlijnen de punten neer
te zetten. In de eerste termijn zal elke fractie tien minuten spreken. De afspraak is dat ik mag afhame-
ren als die tien minuten uitlopen tot vijftien minuten. Het streven blijft echter tien minuten. In ant-
woord hierop zullen de gedeputeerden elk maximaal acht minuten reageren. Tussen beide momenten
zal er een pauze zijn en indien nodig eerder nog een kleine schorsing.



Wij denken dat de lunchpauze plaatsvindt of voor het antwoord van GS of ter voorbereiding van de
tweede termijn van de kant van de Staten. Mocht het debat qua tijdsschema voorspoedig verlopen, dan
ronden wij de vergadering af voor de dinerpauze. Zijn er in de Staten mensen die om gezondheidsre-
denen vastzitten aan eetschema's, dan hoor ik dat graag, zodat ik daarmee rekening kan houden.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Als motto voor de CDA-inbreng van vandaag
hebben wij gekozen: "Samen Slagvaardig - Werken aan kwaliteit". Dat is de titel van ons provinciale
CDA-verkiezingsprogramma. Het is ons uitgangspunt, en ik hoop dat van de hele Staten.
Samen slagvaardig: op een aantal beleidsterreinen zullen wij dit toetsten. Samen slagvaardig voor alle
burgers in de Provincie Utrecht.

Voor het CDA zijn de begrippen "solidariteit" en "rentmeesterschap" pijlers waarop de partij rust. Het
betekent onder andere dat wij die mensen die zorg nodig hebben, zorg geven, dat wij mensen die zich
onveilig voelen, veiligheid bieden. Het betekent ook dat wij de schulden niet neerleggen bij de ko-
mende generaties. Daarom een paar aandachtspunten die voor ons van belang zijn.

Zorg
De provincie levert een grote financiële inspanning als het om zorg gaat. Met ingang van volgend jaar
treedt de Wet op de jeugdzorg in werking. Een van de consequenties van die wet is dat jongeren recht
hebben op zorg. Zij kunnen naar de rechter stappen om deze zorg af te dwingen. Omdat de middelen
van het Rijk, voorlopig, onvoldoende zijn om de wet naar behoren uit te voeren, kan de provincie, als
verantwoordelijke voor de Jeugdzorg, aansprakelijk worden gesteld. Op dit moment staan circa 300
jongeren op de wachtlijst en moeten zij langer dan 45 dagen geduld hebben alvorens zij worden ge-
holpen. Het is schrijnend dit te moeten constateren en als CDA vinden wij dit dan ook onacceptabel.
De reservering van € 2.000.000 voor het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden blijkt onvol-
doende. Wij stellen daarom voor uit het te verwachten positieve rekeningsaldo van 2003 – circa
€ 2.200.000 - een bedrag van € 2.000.000 te bestemmen voor het bestrijden van wachtlijsten in de
Jeugdzorg. Wij vragen de gedeputeerde of zij met dit bedrag in staat is de wachtlijsten/wachttijden in
de Jeugdzorg drastisch terug te brengen en binnen welke termijn. Wij kondigen alvast een amende-
ment aan.

Breedtesport
Bij bespreking van de begroting in de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn is gebleken dat er een noti-
tie Sportbeleid wordt ontwikkeld. Mijn fractie heeft aangegeven bij de behandeling van deze notitie
extra alert te zullen zijn op invulling van de breedtesport. Eventuele financiële consequenties zullen
wij meenemen bij de voorjaarsnota.

Vrijwilligers
Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Tachtig procent van de zorg wordt vervuld door mantelzor-
gers. Dat is toch een moment om even aandacht aan te besteden.
Voor het CDA vormt de vrijwilliger het cement van de samenleving en verdient daarom ook een vol-
waardige plek in het provinciaal beleid. Binnenkort spreekt de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn
over invulling van het beleidskader Sociale Agenda. Wij zullen bij de discussie over herijking van het
sociale beleid, het vrijwilligersbeleid komend voorjaar een prominente plaats geven.

Ruimte en Groen
Bij de behandeling van de Kadernota 2002 is statenbreed een motie aangenomen, getiteld "Ontwikke-
lingsmaatschappij Hart van de Heuvelrug". De Heuvelrug zou daarbij dienen als pilot voor een pro-
vinciaal grondbeleid, met daarbij de vraag of een ontwikkelingsmaatschappij daar de goede vorm voor
is. Nog steeds wachten wij op de uitvoering van die motie. Het coalitieakkoord draagt de titel "Werk
in uitvoering". Graag horen wij van het college wat de stand van zaken is.

Een ander onderwerp betreft het agrarisch natuurbeheer binnen de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).
De EHS komt tot stand door enerzijds grond aan te kopen, en anderzijds door agrariërs en particulieren
hun eigen - binnen de EHS gelegen - grond zo te laten beheren dat de natuurdoelen worden bereikt. Op



pagina 74 van de begroting lezen wij een verhouding van 90% aankoop door natuurbeschermingsor-
ganisaties en slechts 10% beheer door particulieren. Het CDA wil dat het beleid van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt gevolgd, waarin wordt uitgegaan van een ver-
houding 60-40; 60% door grondaankopen en 40% door particulier en agrarisch natuurbeheer. Wij vra-
gen GS dan ook een toezegging in deze richting te doen. Ook hiervoor hebben wij indien nodig een
amendement voor de tweede termijn.

Economische Zaken
Bij de indicatoren in de paragraaf Economische Zaken en Europese Zaken wordt voor de periode 2004
al een lichte stijging in de werkgelegenheid van 0,5% ingeboekt en voor de volgende jaren zelfs een
groei van 2%. Zijn er daadwerkelijk aanwijzingen dat de werkgelegenheid binnenkort alweer toeneemt
of wordt hier slechts een wens uitgesproken? Graag een reactie.

Het CDA is voor een strategisch investeringsbeleid voor kansrijke kennisintensieve bedrijven in de
ICT- en biotech-sector. Met echter te zeggen dat wij dit willen, zijn wij er nog niet. Wij zullen hierin
ook concreet actie moeten nemen en onze fractie zou van het college een plan willen zien, waarin dui-
delijk wordt gemaakt hoe wij deze ambitie concreet vorm gaan geven. In dit plan moeten niet alleen
doelstellingen geformuleerd worden, maar moet ook een concreet actieplan met meetbare indicatoren
weergegeven worden, waarin duidelijk wordt wanneer wij wat gaan doen en hoe wij het resultaat kun-
nen meten.

Het CDA vindt het belangrijk dat provinciale wegen niet afgewaardeerd worden, voordat de rijkswe-
gen verbeterd en uitgebreid zijn. Tijdens de behandeling van het SMPU (Strategisch Mobiliteitsplan
Utrecht) komen wij hierop terug.

Op het gebied van openbaar vervoer valt het ons op dat in de begroting verwacht wordt dat zowel de
kostendekkingsgraad, het aantal reizigerskilometers als de waardering van de reizigers in de komende
jaren zal toenemen. Er wordt dan ook structureel € 100.000 extra uitgetrokken voor verbetering van
het openbaar vervoer. De rijksoverheid bezuinigt echter op openbaar vervoer, waardoor deze structu-
rele verhoging alleen al nodig is om het gat in de begroting van het openbaar vervoer te dichten. Zijn
de genoemde maatschappelijke effecten dan nog wel haalbaar of is dit een irreële wens? Graag een
reactie hierop.

Naast verbetering en uitbreiding van mobiliteit vragen wij aandacht voor het onderhoud van bestaande
infrastructuur. Onze fractie vraagt daarom aan GS duidelijk aan te geven hoe, waar en wanneer onder-
houd wordt gepleegd. En dan gaat het niet om een nota, maar om een concreet actieprogramma dat in
de commissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie kan worden besproken.
Voor het CDA is onderhoud van groot belang, dit wordt in een van onze uitgangspunten, het rent-
meesterschap, ook verwoord. Vanuit dit rentmeesterschap willen wij niet alleen aandacht vragen voor
het onderhoud aan wegen en bruggen, maar ook de dijken in het Veenweidegebied betrekken. Afhan-
kelijk van de reactie van GS komen wij met een motie.

Water en milieu
Naar aanleiding van de dijkdoorbraak bij Wilnis kwam meteen de vraag aan de orde of de waterschap-
pen niet moesten worden opgeheven. Het CDA is van mening dat nu niet ineens een structuurdiscussie
over taken en bevoegdheden moet worden gevoerd. Daar wordt de bescherming tegen water in onze
provincie niet beter van. Om die veiligheid beter te waarborgen, zijn wij van mening dat de controle-
rende en toezichthoudende taak van de provincie meer inhoud moet krijgen. Wij vinden dat dit verder
moet gaan dan een rapportage over de onderhoudssituatie. Het CDA verwacht ook op dit terrein van
GS een visie op het huidige "onderhoudsbeleid" en wil hierover een discussie voeren in de commissie
of in de Staten.

Financiën
Wij stellen voor om een Statendiscussie aan te gaan over de reserve Dekking Structuurfonds. Op dit
moment zit er € 370.000.000 in deze reserve. Van de renteopbrengst wordt onder meer "Agenda 2010"



gefinancierd. Wij willen de discussie aangaan over de vraag wat financieel solide is en aan de andere
kant: wat is sociaal en rechtvaardig? Het gaat per slot van rekening om geld van en voor de burgers. In
GS wordt momenteel die discussie gevoerd. Externe deskundigen worden erbij betrokken, zo lezen
wij. Ons voorstel is om de subcommissie voor de jaarrekening hierbij te betrekken, omdat die infor-
matie ook voor de Staten belangrijk is. Hierop graag een reactie van GS.

Maatschappelijke effecten en indicatoren moeten volgend jaar scherper en uitgebreider worden uitge-
werkt. Zij zijn immers voor Provinciale Staten de hoofdinstrumenten om het college kaders mee te
geven en achteraf de uitwerking te toetsen. Wij zien graag een jaarlijkse beleidseffectrapportage tege-
moet, die naast cijfermatige verantwoording in de jaarrekening, ook aan burgers duidelijk kan maken
welke van de nagestreefde doelen en effecten ook werkelijk zijn bereikt.

Opcenten
Wat betreft het voorstel over de opcenten gaan wij akkoord. Wij zien geen enkele reden om af te wij-
ken van het in mei vastgestelde coalitieakkoord.

Dualisme
"Samen slagvaardig" betekent: ieder in zijn eigen rol. Voor ons als Provinciale Staten is het duidelijk
dat wij, in het dualistische systeem, een controlerende en volksvertegenwoordigende rol en ook een
kaderstellende taak hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat de takendiscussie niet alleen gevoerd mag
worden binnen GS, maar dat wij als Staten daar ook nauw bij betrokken moeten worden. Bij die ta-
kendiscussie moet centraal de vraag zijn, hoe de ambtelijke organisatie zo wordt ingericht dat deze
optimaal ten goede komt aan de inwoners van de provincie Utrecht. Omdat de takendiscussie nog ge-
voerd moet worden, stelt het CDA voor om te komen tot een vacaturestop. Concreet betekent dit dat
bij elke vacature die ontstaat, eerst gekeken moet worden wat de consequenties zijn als de vacature
niet vervuld wordt. Blijkt dat de vacature vervuld moet worden, dan moet dit intern worden opgelost.
Het CDA verzoekt GS hierover aan de commissie Bestuur en Middelen maandelijks te rapporteren.
Afhankelijk van de reactie van GS zullen wij in tweede termijn met een motie komen.

Tot slot. U zult gemerkt hebben dat wij aan GS geen enkele nota hebben gevraagd, hooguit een korte
notitie met daarbij meteen een concreet actieplan. Dit conform de titel van het coalitieakkoord "Werk
in uitvoering". Overigens valt het ons wel op, dat besluiten die in GS zijn genomen, naar buiten toe al
worden gepresenteerd als zijnde besluiten. Bekijkt u de website van de provincie hiervoor maar.
Uitgangspunt blijft voor ons dat wij moeten zorgen Samen Slagvaardig te zijn om te werken aan kwa-
liteit, voor de burgers van de provincie Utrecht.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De begrotingsbehandeling loopt nu al heel an-
ders dan in de vorige periode. De fractievoorzitter van het CDA in de vorige periode kon zich gewel-
dig uitputten in lofprijzingen richting onze portefeuillehouder Financiën. Wij hebben dat een beetje
gemist, eerlijk gezegd. Aan de andere kant vonden wij, als fractie van de PvdA, het ook wel een beetje
te erg, want de heer Van Bergen werd zo de hemel in geprezen, dat het überhaupt bijzonder is dat hij
hier nog zit. Ik zou van de andere fracties toch graag andere geluiden horen over dat fantastische, soli-
de financieel beleid dat in deze provincie wordt gevoerd. Dat het geluid iets getemperd wordt, komt
ons wel uit. Een beetje mag echter nog wel.
Wij vinden inderdaad het financieel beleid zoals het wordt uitgezet, een uitstekend beleid. Ik heb ge-
hoord dat mevrouw Raven al een beetje aan de kettingen begint te rammelen. Het is nog niet helemaal
potverteren, maar wij horen nog wel wat het precies betekent.

Wij zijn in de situatie van het dualisme verzeild geraakt. Ik heb in eerdere stadia al gezegd, dat ik mij
afvraag of dat wel zo veel zal gaan verschillen. Laten wij gebruik maken van de mogelijkheden die het
dualisme biedt. Wij vinden ook dat de Staten bij de takendiscussie een belangrijke rol moeten spelen.
Wij komen in tweede termijn wel terug op de vacaturestop die mevrouw Raven namens de fractie van
het CDA voorstelt. Ik weet niet of onze fractie dat wel zo'n verstandige maatregel vindt.
Waar gaat het hier echter eigenlijk om als wij over onze begroting spreken? Misschien moeten wij
eerst maar eens naar buiten kijken. Dan bedoel ik niet naar het weer, maar naar wat wij als provincie



eigenlijk in de melk te brokkelen hebben. Wij kunnen natuurlijk wel praten over onze eigen begroting,
maar wij hebben in de afgelopen jaren heel vaak gesproken over de positie die de provincie in het
bestuurlijk landschap inneemt. Wat zien wij nu gebeuren? De minister van Binnenlandse Zaken is al
weer bezig om het wellicht nog erger te maken dan het al was. Wij hebben zitten stoeien met de Ka-
derwet. Daarmee is men gestopt. Dat zorgde ervoor dat er in de provincie een hopeloze bestuurlijke
toestand ontstond. Die Kaderwet is beëindigd en nu blijkt men op landelijk niveau bezig te zijn met
een WGR+; de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling. Daar is niet mis mee, maar als deze dusda-
nig wordt uitgebreid dat wij als provincie eigenlijk op cruciale terreinen nauwelijks nog zeggenschap
hebben, dan doen wij dat natuurlijk verkeerd. Wij willen daarom dan ook graag van het college weten
hoe het zit met de status van het Streekplan. Gaat straks "Utrecht-Groot" – dan bedoel ik de stad
Utrecht – zelf de bouwlocaties bepalen, of is dat onderhorig aan het Streekplan? Ik zou het college
willen vragen dat in de komende periode maar eens snel voor elkaar te maken, want wij zijn als pro-
vincie natuurlijk niets meer waard als het die kant op gaat.
Hetzelfde geldt voor het SMPU. Wat gaat het college doen op het gebied van de wegeninfrastructuur?
Als die WGR+ gaat betekenen dat er rijksonmiddellijkheid ontstaat, dan kunnen wij toch beter onze
provincie opheffen. Laten wij toch alstublieft ophouden. Nog even los van de vraag of het hele bouw-
werk van Thorbecke – ik zeg het in de richting van de heer Ekkers – op een heel ondemocratische
manier wordt ingericht.
Die discussie is dus cruciaal en ik wil echt van het college horen dat men er in de komende periode
wat dat betreft keihard tegenaan gaat.

Als wij over water spreken, is er de afgelopen tien tot vijftien jaar in onze provincie en ook in het hele
land nogal wat gebeurd. Wij zijn de bijna-overstromingen in de provincie Utrecht begin jaren negentig
al weer bijna vergeten en al helemaal de overstromingen in de provincie Limburg, waar wij een finan-
ciële bijdrage aan hebben geleverd om in de eerste noden te voorzien. Wilnis staat ons nog vers in het
geheugen. Onder leiding van collega Witteman zijn wij als Staten daarnaar toe gegaan om te zien wat
echter aan de hand was. En dat was indrukwekkend.
De PvdA vindt dat het water serieuzer genomen moet worden. Natuurlijk staat er veel op de kaart:
kwelgebieden, meer ruimte voor water in Langbroekerwetering, Binnenveld, Veenendaal, er worden
retentiegebieden voorbereid zoals Noordwest-Amersfoort. Aan de problemen rondom inklinking in
westelijk Utrecht wordt naar de mening van de PvdA veel te weinig gedaan. Dan lopen wij tegen het
probleem aan van dat andere zelfstandige democratische orgaan, de waterschappen. Wij zijn nu nog
bezig te kijken hoe het gaat met het toezicht, maar wij hebben sterk de indruk dat de provincie wat
water betreft een grotere verantwoordelijkheid zou moeten krijgen.
De discussie is ongelooflijk ingewikkeld. Dagelijks staan er berichten in de krant van deskundigen die
het met elkaar oneens zijn over de Noordpoolkap en hoe het daarmee gaat. Als je dan al weet dat deze
snel smelt, dan weten wij niet precies hoe hoog het water in onze gebieden eigenlijk komt te staan.
Er is een "Club van 18 miljoen", die de dijken op 18.000.000 m³ per minuut binnenkomst binnen onze
landsgrenzen wil brengen. Ook daarover is men het niet eens. Wat wij nu vooral van belang vinden, is
dat er op het gebied van de ruimtelijke ordening echt iets moet gebeuren. Wij moeten daadwerkelijk
ophouden met het bouwen van woningen in gebieden waarvan voorspeld kan worden dat het in de
toekomst ellende oplevert.
Wij weten dat dit een lastige kwestie is, maar wij willen de waterschapstaken eigenlijk gewoon naar de
provincie toe halen. Dat kan niet van de ene op de andere dag, maar als wij vandaag niet met die dis-
cussie beginnen, dan wordt die nog veel later gevoerd. Wij willen horen hoe het college daartegen
aankijkt en of het college bereid is wat dat betreft in IPO-verband stappen te ondernemen.

Als het om de provincie gaat heb je het gevoel, als het maatschappelijke problemen betreft, dat wij er
maar zo'n beetje achter aan lopen. Nederland is een onrustig land geworden. Op allerlei gebied wordt
gesproken over discriminatie, over spreidingsbeleid, over allochtonenstops. Aan die discussie doen wij
als Staten eigenlijk niet mee, maar wij hebben daarover natuurlijk wel onze zorgen. Die zorgen wor-
den vooral verwerkt op landelijk en plaatselijk niveau.
Laten wij nu eens kijken naar een manier waarop wij wel een bijdrage kunnen leveren aan de leniging
van die grote maatschappelijke problemen. Als het gaat om het zogenaamde spreidingsbeleid – en wij
hebben het nooit over een spreiding van mensen, maar altijd over het spreiden van woningen – dan



hebben wij natuurlijk het Streekplan ter beschikking. In de vorige Statenperiode is op initiatief van de
fractie van de PvdA een motie aangenomen om overal in alle plannen de 30%-norm op te nemen. Dat
wil zeggen dat overal in alle plannen 30% sociale woningbouw gerealiseerd moet worden. Dan moet
je eerst wel weten over welke schaal je spreekt. Wat in Leidsche Rijn is gebeurd, waar een grote wijk
geheel voorzien wordt van sociale woningbouw, is de wereld op z'n kop. Dat moet kleinschaliger aan-
gepakt worden.
Wij weten bijvoorbeeld dat de dorpen niet presteren. Het is zelfs zo dat de kleine gemeenten niet
presteren, zelfs niet voor hun eigen inwoners. Zij zorgen ervoor dat de eigen inwoners die van de soci-
ale woningbouw afhankelijk zijn, de dorpen en de kleine gemeenten moeten verlaten. Er wordt wel
geklaagd in de richting van de provincie, maar zelf presteren zij niet.
Het tekort op het ogenblik, 2002, was 30.000 woningen, als wij uitgaan van een toegestaan tekort van
6,6%. Feitelijk betekent dit dat de mensen uit de lagere inkomensgroepen en de starters uit onze pro-
vincie verdreven worden. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Wij ondersteunen het college waar het gaat om de 30% bij de ISV-gelden. Wij zullen zelf met een
voorstel komen inzake de woonruimteverdeling en het tegengaan van het segregatiebeleid. Het college
komt met een voorstel, maar onze fractie zal met een eigen voorstel komen in de commissie.

Wij willen nu al een concreet voorstel doen om een bijdrage te leveren aan de leniging van de maat-
schappelijke problemen waarmee wij te maken hebben. In de vorige periode heeft de fractie van de
ChristenUnie een initiatief genomen om een ex-ama-project te steunen en de minderjarige asielzoekers
een goede terugkeer te bereiden. Wij zullen een voorstel voor de commissie uitwerken – maar wij
horen nu graag al graag iets daarover van het college – om aan dat project een verlenging te geven.
Wij hebben met onze gemeenteraadsfracties en met de gemeente Utrecht de afgelopen periode daar-
over gesproken. Het concrete voorstel komt in het kader van de Sociale Agenda naar u toe.

Wij hebben in de commissie al een aantal keren gevraagd of de gedeputeerde in het kader van het
SMPU nu eindelijk eens wil komen met dat zogenaamde wegengezondheidsonderzoek. Uit onderzoek
is volkomen duidelijk dat wonen binnen 200 meter van snelwegen, vooral voor de opgroeiende jeugd,
grote gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Wij willen dat gezondheidsonderzoek graag
betalen uit het SMPU. De gedeputeerde is hiervan al op de hoogte. Dat zal € 1.000.000 kosten en als
hij het onderzoek straks niet toezegt, heeft hij een motie aan z'n broek.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! "De VVD maakt werk van de provincie Utrecht",
zo luidde de verkiezingsleus van de VVD bij de afgelopen Statenverkiezingen. Het is ook heel plezie-
rig dat vervolgens in het coalitieakkoord opnieuw een titel met het woord "werk" werd gekozen:
"Werk in uitvoering". Werken en dingen doen: daar sloeg "uitvoering" op. De economie zal dan ook
voor de fractie van de VVD in de komende periode een heel belangrijk afwegingspunt blijven. Een
van de zaken waarmee wij dan te maken krijgen, is de bereikbaarheid. De bereikbaarheid wordt een
steeds groter probleem. De benutting van de autosnelwegen in onze provincie is bijna twee keer zo
groot als elders in het land. Tussen 1986 en 1998 is de automobiliteit in Nederland toegenomen met
zo'n 23% en voor Utrecht met meer dan het dubbele, namelijk 47%. Het gevolg daarvan is: files. Het
gevolg van files: het is slecht voor de economie, het is slecht voor het milieu en het is slecht voor je
humeur. Het is absoluut noodzakelijk om de nodige aandacht te besteden aan dit probleem. Wij zullen
binnenkort in het SMPU daar dan ook de nodige aandacht aan geven en ik verwacht van het college
dat duidelijk zal worden gemaakt dat de problemen omtrent de filevorming in de provincie Utrecht
dienen te worden aangepakt.
Mensen de auto uit pesten, helpt niet. Daarom is in het verleden gekozen voor een systeem naast de
auto, namelijk Randstadspoor. In de Staatscourant van 28 oktober jongstleden lees ik dat de directeur
Personenvervoer van Verkeer en Waterstaat zegt: "Er is geen geld meer. Het zal dus wel rustig blijven
rond lightrail." Ik vind dat dit niet kan, want dat betekent dat wij alleen investeren in de auto terwijl
wij juist hadden gezegd dat wij twee dingen zouden gaan doen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat
het college aan de bel trekt. De inzet zou moeten zijn: vergroten van de capaciteit van de wegen en een
spoedige realisering van Randstadspoor.



Water is al aan de orde geweest. Ik wil het niet zozeer hebben over vervoer via het water, maar over
het water zelf. Het veranderende klimaat brengt namelijk met zich mee, dat wij steeds meer te maken
krijgen met heftige regenval. Dat heeft al de nodige problemen opgeleverd. Daarom zullen wij in de
toekomst moeten denken aan noodoverloopgebieden en aan een watertoets. De ramp bij Wilnis is al
genoemd. Als wij met elkaar met het water willen leven, dan moeten wij van het water onze vriend
maken en dan zullen wij toekomstgericht moeten werken. Daar hoort een verscherpt toezicht op de
waterschappen bij. Ik ben het eens met mijn CDA-collega, dat wij moeten kijken hoe wij meer invloed
kunnen uitoefenen op de waterschappen. Een uiterste consequentie daarvan zou zijn – die conclusie
trekt de fractie van de PvdA – dat die waterschappen opgeheven kunnen worden en dat er met die
waterschappen bestuurlijk iets anders gedaan kan worden, structureel. Mijn antwoord daarop is: nee,
niet structureel de zaken aanpakken; het heeft geen enkele zin een zaak in het IPO aan de orde te stel-
len, maar wij moeten gewoon met elkaar afspreken dat wij scherp naar de waterschappen zullen kij-
ken. Hier zou een extra verantwoordelijkheid weggelegd kunnen zijn voor het collegelid dat Water in
zijn portefeuille heeft.

De eigen organisatie. Het dualisme heeft zijn intrede gedaan. Als fractie waren wij daarvan niet zo'n
warm voorstander. Nu het zo ver is, zult u ervaren dat wij dat met verve zullen gaan invullen. Het is
nu namelijk wel een feit. Wij zullen met elkaar naar afbakeningen moeten zoeken. Dat zal bijvoor-
beeld een andere wijze van behandeling van de begroting in deze Staten met zich kunnen meebrengen.
Ik wil de heer Van de Groep complimenteren met zijn suggesties gedaan in de commissie, tot een an-
dere wijze van begrotingsbehandeling te komen. Ik denk dat het goed is, dat wij als Staten kaderstel-
lend zijn als het gaat om belangrijke zaken, met vervolgens een uitwerking daarvan in de commissies.
Wij moeten daarover met elkaar nog maar eens praten.
In elk geval is duidelijk dat de Staten kaderstellend dienen te zijn in de richting van Gedeputeerde
Staten. Een van de zaken waarin de Staten kaderstellend dienen te zijn, is de WGR+. De WGR bestaat
al sinds 1950 en waar, zoals de heer Levering al zei, niets mis mee is. Echter, nu moeten de kaderwet-
gebieden gaan verdwijnen. Dat is een logische consequentie van het niet worden van stadsprovincies.

Dan zou de WGR omgevormd moeten worden met een plusje. Het is bij uitstek een taak voor de Sta-
ten om daar de randvoorwaarden te bepalen, waarover het college van Gedeputeerde Staten vervolgens
zou kunnen overleggen met anderen. Daarom wil ik het college uitnodigen alle relevante informatie
aan de Staten te overleggen, zodat de Staten op korte termijn tot een uitspraak kunnen komen over de
gewenste bestuurlijke samenwerking in de provincie Utrecht. Ik ga ervan uit dat het college dit vol-
mondig toezegt, anders overweeg in tweede termijn daarover een motie in te dienen.

Vooruitlopend op de inhoudelijke discussie waar ik om vraag, wil ik alvast het volgende kwijt.
De WGR dient te zijn: een intergemeentelijke samenwerking. Daar hoort nadrukkelijk niet bij: een
rijksonmiddellijkheid. Dat brengt mij op de brief van 16 september jongstleden die het college schreef
aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ik moet daarbij constateren:
- dat u laat heeft gereageerd;
- dat er geen overleg is geweest met de commissie;
- dat u wel overeenstemmingsoverleg heeft gevoerd met het BRU (Bestuur Regio Utrecht).
Waar je zou mogen verwachten dat daar de standpunten uiteenlopen, heeft u met het BRU overleg
gehad en vervolgens is er een brief verschenen, waarin in de richting van de minister wordt gezegd dat
het huidige takenpakket van het BRU, het minimum takenpakket zou moeten zijn. Dus in plaats van te
zeggen dat wij teruggaan naar het huis van Thorbecke – de heer Levering zei het – geeft het college al
aan wat het minimum zou moeten zijn. Bovendien, als het gaat om Verkeer en Vervoer, zegt u dat een
rechtstreekse financiering van het Rijk richting het BRU een goede zaak zou zijn.
Ik wil niet al te veel op de inhoud ingaan, maar dat komt nog wel. U begrijpt wel, dat ik deze brief niet
bepaald waardeer.

Wij kiezen voor een heldere structuur, met heldere en gecontroleerde regels. Er worden in dit land heel
vaak regels gesteld, teveel regels gesteld, die niet nagekomen worden of die niet nagekomen kunnen
worden. Door een stuk vorm van overheidsregulering, verdwijnt de individuele verantwoordelijkheid.
Met andere woorden: door het in stand houden en uitbreiden van teveel regels, gaat elke vorm van



rentmeesterschap verloren. Daarom zou het goed zijn bij het instellen van nieuwe regels, te kijken
welke andere regels gekapt kunnen gaan worden.
Ik hoor graag of het college de bereidheid heeft de regelgeving tegen het licht te houden.

Er komen minder inkomsten vanuit het Rijk. Dat vereist van de provincies een pro-actieve opstelling.
Nu zaken aanpakken, omdat je weet dat het binnenkort nog slechter weer wordt. Daarbij valt een ding
op – ik hoop dat het alleen in onze provincie opvalt –, namelijk dat wij een flink eigen vermogen heb-
ben. Wij verhogen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, terwijl wij tegelijkertijd een behoorlijk
vermogen hebben. Is dat aan de burger uit te leggen?
Een andere vraag is of dat aan het Rijk is uit te leggen. Een Rijk, dat kampt met tekorten en dat tege-
lijkertijd ziet dat er nog veel liggende gelden zijn. Natuurlijk pleit ik niet voor potverteren of voor het
leegmaken van de kas. Ik pleit er wel voor daarmee verstandig om te gaan; om strategische aanwen-
dingen te gebruiken in plaats van het plunderen van de pot. Een discussie in de Staten over de fondsen
die wij hebben, lijkt mij alleszins gewenst. Niet om uitspraken te doen, maar wel om de vraag te stel-
len of wij moeten doorgaan met het beleid zoals dat in het verleden is afgesproken.

Een presterende provincie zal meer moeten doen met minder mensen en minder geld. Dat is een uitda-
ging, waarbij ik de Staten, onszelf dus, veel sterkte en daadkracht wens.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een drietal thema's de revue laten passeren:
- sturende Staten;
- sturende provincie. U begrijpt het: GL houdt van krachtig besturen; daarom zitten wij ook in de

oppositie;
- een groen en sociaal beleid. Ik zal een aantal concrete thema's noemen.

Allereerst een opmerking vooraf: er waait een kille neoconservatieve wind vanuit Den Haag en als
provincie zullen wij daar veel mee te stellen krijgen de komende jaren. Er is veel te weinig oog voor
groene thema's, die juist in deze provincie spelen. Er is veel te weinig oog voor zwakke groepen, die
onevenredig worden getroffen. Er is te weinig oog voor het sociaal weefsel van de samenleving. Wij
worden niet alleen geconfronteerd met een neoconservatisme vanuit Den Haag, maar ook met een kille
boekhoudermentaliteit. Ik waarschuw er maar voor, want als Staten krijgen wij er ook het nodige mee
van doen. Wel is het zo, zo heb ik begrepen, dat het kerstpakket weet belastingvrij wordt.
Ik hoor mensen lachten. Ik weet overigens niet of het hier is toegestaan op basis van de recent gelan-
ceerde Balkenende/Donner-norm richtlijnen om te lachen. Ik wil de Statengriffie verzoeken daarom-
trent de rijksbrochure op te vragen.

Sturende Staten
Wij kunnen constateren dat het gehele coalitieakkoord als stelpost in de begroting is opgenomen. Een
handelswijze die het budgetrecht van de Staten aantast. Wij hebben daarover samen met de fractie van
de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld. Wij hebben antwoord gekregen, maar het kernpunt is
overeind gebleven: het college gaat ons verblijden met aparte voorstellen als uitwerking van het coali-
tieakkoord en de Staten kunnen dus niet een integraal debat voeren over het totaal van de uitwerking
van het coalitieakkoord. Toch is dat belangrijk, want de ene post kan te ruim zijn geraamd, een andere
te krap, het ene project kan versneld worden, het andere kan vertraagd raken. Over dat geheel moeten
wij als Staten echter kunnen praten. Wij verzoeken het college alsnog die mogelijkheid te bieden, na-
melijk bij de aanstaande voorjaarsnota, die over enkele maanden tot stand zal komen. Op dat moment
zullen de Staten alsnog deze discussie voeren. Wij willen op dit punt een heel duidelijke reactie ont-
vangen van het college. Is die reactie niet duidelijk, dan dienen wij een motie in. Ook de uitkomst van
het debat hierover met onze collega's, is voor ons een bepalende factor aangaande ons stemgedrag bij
deze begroting. Wij willen het budgetrecht van de Staten overeind houden. Overigens willen wij ook
dat het coalitieakkoord als democratisch feit vanuit het algemeen belang goed wordt uitgevoerd. Daar
gaat het echter niet om. Het gaat om de rol van de Staten.

Een tweede punt van Sturende Staten is het project "Nieuw Wonen". Wij weten dat het roemruchte



project Veenendaal is afgewezen. Het college denkt aan een tweede bestaande wijk in het kader van
"Nieuw Wonen". Daarmee wijkt het college geheel af van de Statendiscussie die wij hierover hebben
gevoerd in het kader van "Agenda 2010".

Ik constateer dat gedeputeerde Kamp de Staten niet adequaat heeft geïnformeerd, niet adequaat heeft
gereageerd op vragen vanuit de Staten om informatie en dat het college een besluit heeft genomen
over een hoofdpunt van beleid zonder de Staten daarin te kennen. Wij vinden dat het zo niet kan.
- betreurt het college met de fractie van GL deze gang van zaken?
- belooft het college beterschap en worden wij als Staten meer en beter betrokken en geïnformeerd

inzake "Agenda 2010"?
- is het college bereid alsnog tot een open discussie te komen, zowel met betrekking tot de situatie

in Veenendaal als met betrekking tot het eventueel kiezen voor een tweede bestaande wijk?
Ook op dit punt overwegen wij een motie in te dienen mocht het antwoord van het college niet duide-
lijk zijn. Ook hier gaat het om de positie van de Staten.

Sturende provincie
Mijn tweede hoofdthema. "Het spook van de stadsprovincie waart weer door de Utrechtse dreven".
Wie had dat nu gedacht van onze zo sympathieke minister van Binnenlandse Zaken, de heer Remkes?
De hoofdstructuur Rijk/provincie/gemeente zou toch in stand blijven. Nu lijkt echter het BRU via de
WGR+ zich alsnog tot een stadsprovincie te gaan ontwikkelen. De mogelijkheid bestaat dat op het
gebied van openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en andere gebieden, het stadsgewest Utrecht ge-
woon een eigen beleid kan gaan voeren, min of meer losstaand van het provinciale beleid. Dit lijkt een
bestuurdersdiscussie; iets voor burgemeesters met veel ambities en te weinig taken in hun lokale pak-
ket. Dat is het echter niet. Het is een rechtstreeks belang voor de burgers. Het is heel slecht voor de
Utrechtse burgers als in de provincie twee bestuursorganen met elkaar gaan concurreren: het stadsge-
west en de provincie. Het leidt tot veel bureaucratie, tot veel extra kosten en het leidt tot een minder
goed functioneren van de democratie. Het BRU en de WGR+ zijn zaken voor burgemeesters, wethou-
ders, beleidsambtenaren en externe adviseurs, en niet voor rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordi-
gers.
Met collega Ekkers heb ik mij zeer verbaasd over, zoals ik het noem, de 'watjesreactie' van het college.
Ik heb de brief van het BRU, meeondertekend door de provincie, gelezen. Wat is dat nu? Hebben wij
hier nu te maken met vijf–jongens–van–Jan–de–Wit en een meisje–van–stavast, of zijn het watjes?
Het gaat hier om de kern van het provinciaal taakgebied. Dat geef je toch niet zomaar uit handen?
Daar ga je toch de strijd voor aan? Ik begrijp dit gewoon niet en ik wil graag van het college weten wat
hier aan de hand is. Ik roep mijn collega-Statenleden op te overwegen, desnoods vandaag, een krachti-
ge uitspraak te doen dat wij dit niet willen op deze manier. Dit is niet in het belang van de Utrechtse
burgers. Sterker nog: ik vind dat de provinciale bestuurslaag moet worden versterkt. Ik zeg het maar
even voorzichtig, met een 'politiekanon' als voorzitter, maar ik zou mij kunnen voorstellen dat de poli-
tietaak naar de provincie gaat. Dat kan nu eens een interessante gedachte zijn.
Als het gaat om het waterbeleid, vind ik dat de provincie de zaken veel meer naar zich toe moet trek-
ken. Collega's hebben dat al gezegd. Wij moeten strakker bovenop die waterschappen zitten en einde-
lijk eens een keer besluiten nemen, dus niet Rijnenburg bouwen op het laatste plekje in het westelijk
weidegebied. Eindelijk moeten wij eens knopen doorhakken en wij moeten niet de boeren een rad voor
ogen blijven draaien door net te doen alsof je in het westelijk weidegebied eeuwig kunt voortgaan,
terwijl de bodem daalt en er allerlei andere problemen zijn. Daarop moet de provincie inzetten en wij
verwachten van het college een zeer krachtig beleid en een fundamentele herbezinning inzake water.
Wij vragen het college dan ook om een reactie.

Openbaar Vervoer
Wij zijn geschrokken van de geringe aandacht die het openbaar vervoer krijgt in het nieuwe SMPU.
Als wij de automobilist een reëel alternatief willen bieden - en dat wil GL – dan moet het openbaar
vervoer veel beter worden. Er liggen kansen met name in het stadsgewest Utrecht en het stadsgewest
Amersfoort om een kwaliteitsslag te maken. Daar wonen veel mensen, er wordt compact gebouwd.
Wij kunnen investeren in een hoogwaardig en fijnmazig openbaar vervoer. Veel verder dan het Rand-



stadspoor komen wij echter tot nu toe niet. Overigens steunen wij die discussie, die is belangrijk ge-
noeg. Wij roepen de andere Statenfracties op te komen tot een Deltaplan voor het openbaar vervoer.
Waar betaal je dat dan van? Wat dat betreft is er een heel interessante ontwikkeling gaande in de regi-
o's en in Den Haag, namelijk beprijzing c.q. kilometerheffing. Wat is er nu logischer dan de vaste
kosten van de automobilist te verlagen, de variabele kosten via kilometerheffing te verhogen en dat te
gebruiken als middel tot verkeersregulatie en ter financiering om diezelfde automobilist een reëel al-
ternatief aan te bieden?

Ik kijk naar de fractie van het CDA en ik kijk naar de fractie van de VVD. In de vorige Statenperiode
was het verzet tegen kilometerheffing ongeveer de 'moeder van alle standpunten' voor die fracties. Wij
hebben nu echter minister Peijs. Zij komt uit het Utrechtse, zij is van het CDA en zij is 'om'. Iedereen
die nadenkt gaat vanzelf 'om'. Dat is namelijk de enige mogelijkheid tot een oplossing. Ik verneem
graag van mevrouw Raven van het CDA en de heer Ekkers van de VVD of zij ook 'om' zijn, of zij het
populisme voorbij zijn en kiezen voor een reëel beleid met betrekking tot de kilometerheffing.

Kleine kernen.
GL heeft hierover een kleine conferentie georganiseerd. De leefbaarheid van kleine kernen speelt ook
een rol in het coalitieakkoord. Meerdere fracties willen met dit onderwerp iets doen.
Ik wil een concreet voorstel doen. De fractie van GL pleit ervoor de problematiek van de kleine kernen
integraal te benaderen. Dat wil zeggen: kijken naar woningbouw, woningtoewijzing, economische
vitaliteit, voorzieningenniveau, bereikbaarheid, gemeenschapsopbouw, specifieke doelgroepen zoals
jongeren of onbemiddelde ouderen. Wij vragen het college op basis van die integrale visie, die in feite
alle beleidsterreinen van de Staten bevat, een korte notitie te maken op basis waarvan de Staten, bij-
voorbeeld via een workshop, een discussieslag zouden kunnen maken over het kleine-kernenbeleid,
met als doel opnieuw bij de voorjaarsnota met elkaar tot zaken te komen en een geprofileerd en doel-
matig provinciaal kleine-kernenbeleid neer te zetten.

Jeugdzorg
Met de fractie van het CDA maken wij ons zeer grote zorgen over het resterend tekort inzake de
Jeugdzorg. Wij praten over € 7.500.000 en de fractie van GL vindt dat wij dat tekort, althans ten dele,
moeten proberen weg te werken. Aan extra geld en het wegwerken van wachtlijsten, willen wij nog
iets koppelen, namelijk het aanpakken van de bureaucratie. Die is werkelijk gigantisch. Als provincie
moeten wij als expliciete doelstelling gaan hanteren: het aanpakken van de bureaucratie bij de Jeugd-
zorg en bij de zorg in algemene zin. Ik heb zelf in mijn rijk gevuld persoonlijke leven het afgelopen
jaar met Jeugdzorg en met Bureau Jeugdzorg te maken gehad. Alle complimenten voor de kennis en
de inzet. Tegelijkertijd kreeg ik echter een enorme schrik van het labyrint van voorzieningen waarin je
terechtkomt. Als een kind hooggeschoolde ouders heeft en ook nog enig geluk wat betreft het vrijko-
men van plaatsen, dan kom je er uiteindelijk uit. Als je als ouders echter de taal niet goed spreekt of de
netwerken niet goed kent, is dat door het bureaucratisch labyrint een reden met je kind de mist in te
gaan. Dat moet aangepakt worden, want dat is een slechte zaak.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! De eerste programmabegroting van het
vernieuwde college in het duale stelstel. De fractie van D66 is blij dat het geen sterstuk geworden is.
Mijn fractie is niet tevreden over deze begroting. Het college heeft besloten om de uitvoering van het
hele coalitieakkoord op te nemen als stelpost. Consequentie is dus, dat een goed debat over de diverse
keuzemogelijkheden nu niet gevoerd kan worden. Bovendien is het inzicht in de kosten van andere
beleidsvoornemens ook niet zichtbaar. Het budgetrecht van de Staten wordt zo geweld aan gedaan.
Het lijkt erop dat het college geen debat over middelen met ons wil voeren. Dat zou niet passen in het
duale bestel, zoals gedeputeerde Van Bergen ons onvermoeibaar tracht duidelijk te maken. De discus-
sie over middelen en effecten hoort ook in de duale verhoudingen in de Staten te worden gevoerd.

In de ambities om een presterende provincie te zijn, schiet de begroting op essentiële onderdelen nog
te kort. Er ontbreken nog teveel prestatie-indicatoren en waar die wel genoemd zijn, spreekt daar wei-
nig ambitie uit. Bijvoorbeeld: als het succes van het agrarisch beleid enkel en alleen wordt afgemeten



aan het aantal bedrijven met een biologische bedrijfsvoering, is dat op zijn minst pover. Dit moet voor
de agrariërs, die een belangrijke achterban van dit college vormen, toch absoluut onvoldoende zijn.
Bij de milieuparagraaf, voor D66 altijd een belangrijk item, ontbreken überhaupt meetbare doelstellin-
gen. Als dat een indicator is voor het milieubeleid van dit college, maken wij ons ernstig zorgen.

Het overzicht Bezuinigingen, ook het aangepaste overzicht, stemt ook niet tot tevredenheid. Bij het
organisatieonderdeel BMS (Bestuur- en Managementstaf) bijvoorbeeld wordt voorgesteld om de va-
catureruimte te bevriezen, maar tevens wordt als nieuw beleid genoemd een bedrag van jaarlijks
€ 400.000 euro – bijna ƒ 1.000.000 – ter versterking van de centrale strategische sturing. Hiervoor
worden 7 fte's geraamd. Dat betreft dan de gebiedsgerichte aanpak. Wij denken dat besteding van dit
bedrag niet noodzakelijk is. Ik daag de fractie van het CDA uit – volgens mij is dat een CDA-
onderwerp – hoe deze fractie dat denkt te gaan doen met de aangekondigde vacaturestop.

Alhoewel de voortgangsrapportage over "Agenda 2010" eerst bij de voorjaarsnota aan de orde komt,
wil ik er hierover toch alvast iets zeggen. Al bij de start van de Agenda en de keuzes voor de projecten
heeft mijn fractie aangegeven niet tien projecten te willen aanpakken. Wij wilden twee, hooguit drie
projecten, en die dan ook goed uitvoeren met voldoende geld. Uit de stukken die wij inmiddels ont-
vangen hebben, dreigt een tekort van € 50.000.000. Dat is voor D66 onacceptabel. Bij de voorjaars-
nota komen wij hierop uiteraard terug.

In de commissie Bestuur en Middelen heeft onze fractie de voorgenomen trendmatige verhoging van
de opcenten ter discussie gesteld. Het kabinet heeft een fors pakket bezuinigingsmaatregelen afgekon-
digd. In de praktijk komt het erop neer dat bijna iedereen er volgend jaar financieel op achteruit zal
gaan. De verhoging van de opcenten komt neer op een bedrag van € 24 per jaar voor elke autobezitter.
Wij vinden het onjuist om op dit moment de inwoners van Utrecht financieel extra te belasten en stel-
len voor de verhoging achterwege te laten.

Ter dekking van het ontstane gat van € 3.200.000 stellen wij voor de stelpost "Onvoorzien" van
€ 10.700.000 met € 3.200.000 te verminderen. Verlagen van deze post raakt geen concrete beleids-
voornemens en is dus verantwoord. Met een strakke budgetdiscipline is een marge van 4% "Onvoor-
zien" onnodig. U kunt een amendement hierover van ons verwachten. Wij rekenen uiteraard op de
steun van de fractie van de VVD in dezen.

Dit wat betreft de begroting in het algemeen. Vervolgens ga ik in op een aantal voor onze fractie be-
langrijke thema's: de kenniseconomie, het Archeologisch Informatie Centrum (AIC) en de jongeren-
huisvesting. Uiteraard zijn er nog heel veel belangrijke thema's. Er is al een aantal genoemd, zoals
WGR, water, openbaar vervoer. Ik moet echter in deze tien minuten een keuze maken.

In het Economische Beleidsplan 2003-2007, "De toekomst heeft vele gezichten", staat dat Utrecht dé
kennisregio van Nederland moet worden. Het is goed dat de provincie zo duidelijk een dergelijke am-
bitie uitspreekt en kennis en innovatie als belangrijk onderdeel van de Utrechtse economische ontwik-
keling bestempelt. Het college schermt met een bescheiden percentuele stijging van de innovatieratio
van het Utrechtse bedrijfsleven. Het is daarom onbegrijpelijk dat in de eerste programmabegroting er
geen geld voor dit doel wordt vrijgemaakt, terwijl dat wel nodig is
D66 wil snel helderheid hebben over voortzetting van aflopende projecten, zoals het actieprogramma
van de Stichting Unité en Innovatie Kennisinfrastructuur. D66 kiest voor een bundeling van bestaande
initiatieven op het gebied van innovatie en economische ontwikkeling. Te veel en te vaak blijven deze
initiatieven steken in bestuurlijke overleggen en netwerken.
Met het praten over een Science Park in de Uithof is de provincie er niet. Wat nodig is, is een kwar-
tiermaker die in samenwerking met de universiteit, hogeschool, Kamer van Koophandel en gemeente
op basis van haalbare en duidelijk geformuleerde doelstellingen aan de slag gaat. De D66-Statenfractie
en de fractie in de Utrechtse gemeenteraad hebben een notitie en initiatiefvoorstel over dit onderwerp
in voorbereiding. Eind januari zullen beide stukken gepresenteerd worden.



Fort Vechten lijkt synoniem te zijn geworden aan het AIC. Het moet en zal daar komen. Dat Fort
Vechten een unieke plek is, waar de Romeinse Limes en de Hollandse Waterlinie elkaar kruisen, be-
twisten wij niet. Fort Vechten verdient het om bezocht te worden. Een bezoekerscentrum voor de
Hollandse Waterlinie dat tevens aandacht aan de Limes besteedt, is prima, maar laat het fort verder
voor wat het is: een oase van rust en natuur, met de recreatiedruk die er bij past. Het kan er bij ons niet
in dat op deze plek, waar de schimmel op de muur staat, er zonder zeer kostbare ingrepen de klimato-
logisch omstandigheden zijn te creëren die nodig zijn voor een museum en een historisch archief. Om
nog maar niet te spreken over de gebrekkige infrastructuur. Het fort is nu alleen via een smal weggetje
te bereiken en het best op de fiets. Wij zouden zeggen: laat dat ook zo. Of anticipeert de provincie toch
op de vierde kern in Bunnik, die ten zuidoosten van het fort is gedacht? Zo, er in kan Bunnik gebouwd
worden: de weg ligt er al.
Naar onze mening is Leidsche Rijn een veel betere plek voor het Limesmuseum en het archief. Daar
struikel je haast over de Romeinse opgravingen: een weg, twee schepen. De kosten van een nieuw te
bouwen museum zullen naar wij verwachten lager uitkomen dan de ingrepen die nodig zijn in Fort
Vechten. Wij rekenen erop dat er in het lopende onderzoek serieus naar deze optie gekeken wordt. Of
spelen sentimenten jegens de stad een rol, waardoor Leidsche Rijn in deze kwestie slechts in de marge
lijkt mee te spelen? Leidsche Rijn is een nieuw stadsdeel, dat met een culturele trekker het bruis kan
krijgen dat een nieuw stadsdeel vaak ontbeert. Dat de provincie er is voor de ommelanden is bekend,
maar de provincie hoort er ook te zijn voor de stad.

Ook een belangrijk punt voor onze fractie is de jongeren- en studentenhuisvesting. Sinds jaar en dag
bestaat er een groot tekort aan geschikte jongeren- en studentenwoonruimten, vooral in de stad
Utrecht. De Universiteit van Utrecht en de Hogeschool hebben een grote aantrekkingskracht op stu-
denten, die van heinde en verre naar onze provincie trekken en een kamer nodig hebben. Ook andere
jongeren hebben echter moeite bij het vinden van betaalbare woonruimte in onze regio. De fractie van
D66 vindt dat de provincie actief moet meehelpen om dit probleem aan te pakken.

Het beleidskader voor het ISV-2 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) voor de periode
2005-2010 wordt momenteel ambtelijk voorbereid. Onze fractie vindt dat jongeren- en studentenhuis-
vesting een van de prioriteiten in het beleidskader voor het ISV-2 dient te worden, opdat provinciale
middelen specifiek aangewend kunnen worden ter oplossing van het tekort aan jongeren- en studen-
tenhuisvesting. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de andere partijen hierop. Mocht het nodig zijn,
dan hebben wij een motie achter de hand.

Ik ben mijn verhaal begonnen met te zeggen dat mijn fractie blij is dat de begroting geen sterstuk is
geworden en dat zei ik niet voor niets. Het fenomeen "Sterstuk" wordt te pas en te onpas gebruikt. Wij
hebben het al jaren over het feit dat er meer discussie in de Staten zou moeten zijn. Dat is op deze
manier echter niet goed mogelijk. Dit punt zal mijn fractie zeker nog een keer aan de orde stellen –
 volgens mij is de heer  Van de Groep het hiermee eens – en misschien kunnen wij gezamenlijk
optrekken en dit uitwerken.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de ChristenUnie wil
bij gelegenheid van deze eerste duale begroting haar Algemene Beschouwingen houden onder het
motto: "Staten, let op uw kaders". Wij hebben het dan achtereenvolgens over:
a. Financiële kaders
b. Inhoudelijke kaders
c. Dualistische kaders
U begrijpt het: een preek in drie punten.

Financiële kaders:
Er ligt weer een begroting, waarvoor veel werk is verricht. Dank voor de inzet die daarvoor is ge-
pleegd. Zijn wij dan tevreden? Je kunt natuurlijk boven de begroting de titel veranderen en zeggen dat
het nu een programmabegroting is. Op dit punt doen de Staten zichzelf echter tekort, en daarmee te-
vens het college van Gedeputeerde Staten. Wij zouden met elkaar toch eens moeten nadenken over
welke programma's wij als Staten een begroting verlangen. Als wij nu de huidige begroting bekijken



en wij zien dat nota bene de Provinciale Servicedienst een programmaonderdeel is, dan is dat volgens
mij niet duaal; zo moeten wij dat niet doen. Bij gelegenheid van de voorjaarsnota, als wij kaders stel-
len voor het jaar 2004, wil ik daarvoor graag aandacht vragen, waarbij de Staten kunnen zeggen op
welke onderdelen van beleid zij een programmabegroting wensen.

Er is natuurlijk sprake van een groeiproces. In de Staten is al diverse keren gesproken over indicato-
ren. Die indicatoren moeten worden verbeterd, stap voor stap. Wij moeten dan echter wel werk maken
van de uitkomsten van eerdere discussies daarover en bijvoorbeeld van de aanbevelingen van onze
auditcommissie. Ik denk dat het tijd is dat wij onze auditcommissie nieuw leven inblazen en dat wij
een taakveld aanwijzen waarop die commissie aan de slag gaat.
Nu heeft het college een begroting voorgelegd, waarvan gezegd wordt dat niet alle programma's vol-
doende zijn uitgewerkt en dat het college meer tijd nodig heeft. Daarvoor hebben wij wel begrip. Waar
wij echt blij mee zijn, is het voornemen van het college, zoals dat ook uitgesproken is in het coalitie-
akkoord, als ergens geld voor nodig is, dat dan niet meer de kaasschaafmethode wordt toegepast, maar
dat inhoudelijk keuzes worden gedaan op basis van een takendiscussie. Wat dat betreft zijn onze fi-
nanciële beschouwingen over 2002 en 2003 niet tevergeefs geweest.
Kijken wij echter naar deze begroting, dan vind ik dat wij bij deze gelegenheid – daarvoor hebben wij
ook de algemene beschouwingen; die ook financiële beschouwingen zijn – met aandacht moeten kij-
ken naar het werk dat het college heeft gedaan. De heer Levering miste de vroegere bijdragen van de
fractie van het CDA, waarin de complimenten werden uitgedeeld aan de gedeputeerde. Nu heb ik even
overwogen of ik die taak dan maar op mij zou nemen. Helaas, mijnheer Levering, ik moet u en de
gedeputeerde toch teleurstellen. Er ligt een coalitieakkoord "Werk in uitvoering" en die titel zou het
college dan ook inderdaad boven deze begroting zetten, want die begroting is nog niet af. Wij vinden
de financiële onderbouwing op een aantal onderdelen onder de maat.

Door de stelposten apart de zetten en te zeggen dat deze stuk voor stuk – dus bij afzonderlijk voor-
stel – of alleen maar door een technische begrotingswijziging later worden toebedeeld aan de pro-
gramma's, ontnemen de Staten zich de mogelijkheid tot een integrale afweging. Ik wil nog zeggen, als
wij daarmee akkoord gaan: Staten, let op uw kaders.
Omdat het nu niet kan, willen wij dat later doen. Ik volg hierin collega Bijkerk om dat dan bij de
voorjaarsnota te doen.
Het coalitieakkoord vermeld dat financiële tegenvallers intern opgelost moeten worden. Nu is er een
voorstel gedaan om ruim € 7.000.000 te dekken. Met dat bedrag hebben wij moeite. U vindt namelijk
€ 2.500.000 op de apparaatskosten door een soort van vacaturestop af te kondigen. Het is overigens
vreemd dat dit nu wel kan, terwijl wij vorig jaar met ons allen moesten bekijken hoe wij toch aan geld
konden komen. Dat kon niet uit de bedrijfsvoering en nu wordt er ineens een bedrag van € 1.200.000
op voorhand gevonden terwijl de takendiscussie nog gevoerd moet worden. Ik vind dit merkwaardig.

Een bedrag van € 5.000.000 wordt gevonden door te zeggen: ja, die strategische plannen komen toch
pas later in beeld, dus laten wij dat geld maar gewoon een jaar bevriezen. Op basis van het coalitieak-
koord gaan wij echter nieuwe, structurele verplichtingen aan, terwijl er, zolang de takendiscussie nog
niet is afgerond, slechts incidentele dekking is. Volgens mij kan dat niet. Wij zetten ons als Staten vast
door daarmee akkoord te gaan; wij hebben dan namelijk voor nieuw beleid groen licht gegeven en wij
zijn dan verplicht voor oud beleid minimaal een bedrag van € 5.000.000 te vinden. Wij moeten dus
geen oude schoenen weggooien voordat wij nieuwe schoenen gaan kopen.
Ik vind het dus vreemd dat deze gedeputeerde, die wij kennen als iemand die voor een solide financi-
eel beleid staat, met een dergelijke begroting is gekomen. Het is ook merkwaardig dat er voor 2004
een tekort van € 4.500.000 is, waarvan gezegd wordt dat dit gedekt wordt uit de reserves. Dat kan ook
wel, dat weten wij, maar wij zouden daarmee anders omgaan.

Wat ons betreft is het coalitieakkoord te veel een vaststaand gegeven; het is bijna een wet van Meden
en Perzen.. Wat er ook gebeurt, van het coalitieakkoord moeten wij afblijven. Wij zouden moeten
bekijken juist dat eens ter discussie te stellen.



Voorgesteld wordt na te denken over snoepen van het Structuurfonds. Dat voorstel bevalt ons in het
geheel niet. Als er minder rente is, hebben wij minder uit te geven. Zo ligt dat.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd dat wij als Staten daarover een dis-
cussie moeten gaan voeren. Ik heb de woorden "potverteren" en "snoepen" al gehoord. Dat heb ik ab-
soluut niet gezegd. Gediscussieerd zou moeten worden over wat "solide" en "maatschappelijk aan-
vaardbaar" is. De discussie over het bedrag van € 370.000.000 in deze reserve Dekking Structuurfonds
kan opleveren dat dit bedrag daarin moet blijven zitten, maar de Staten moeten de discussie niet over-
laten aan Gedeputeerde Staten.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het helemaal met mevrouw
Raven eens. Terecht stelt zij dat de Staten over dat soort zaken besluiten nemen en kaders stellen. Het
college heeft de aankondiging gedaan van de discussie in het licht van de financiële problematiek en
van de stelling dat je te allen tijde van het coalitieakkoord moet afblijven. Dat heeft bij onze fractie de
gedachte post gevat van: ja, wacht eens even, wij hebben de afgelopen periode van de gedeputeerde
gehoord dat het solide financieel beleid inhoudt om het Structuurfonds volledig in stand te houden en
nu is er al een discussie gaande om dat maar niet te doen. Enige argwaan is dan op zijn plaats.

De conclusie van dit deel van mijn betoog is dat wij vinden dat de begroting niet op orde is en dat er
een wissel wordt getrokken op discussies en cijfers die pas in 2004 bekend worden. De Staten leggen
zichzelf een taakstelling op, waarbij de consequenties niet kunnen worden overzien. Ik doe een oproep
die integrale afweging te doen bij de voorjaarsnota. Wij zullen Gedeputeerde Staten vragen hierin
duidelijkheid te betrachten. Zo niet, dan zullen wij de motie van de fractie van GL hieromtrent steu-
nen. Wat onze fractie betreft, komen wij vandaag nog voor de vraag te staan, als hierin geen verande-
ring komt, of wij deze begroting wel kunnen steunen. Zo diep zit dat namelijk bij onze fractie.

Inhoudelijke kaders
Het coalitieakkoord is een politiek gegeven en geen staatsrechtelijk document. Wij moeten er echter
wel mee werken in dit huis. Bij gelegenheid van deze beschouwingen zou ik over een aantal onder-
werpen kunnen uitweiden. Over enkele onderwerpen hebben collega's voor  mij dat al gedaan, zoals
het waterbergingsverhaal, het kleine-kernenbeleid, een samenhangend beleid voor de vitaliteit van het
platteland en de Jeugdzorg. Ik wil nog wel even aandacht vragen voor het openbaar vervoer. Ik denk
dat het helemaal de verkeerde kant op gaat, als wij ons uitsluitend richten op het SMPU en het Rand-
stadspoor en ons door het kabinet daarbij de nek te laten omdraaien.
Zoals al is gezegd door de heer Ekkers, moeten wij vasthouden aan Randstadspoor. Tevens moeten wij
toe, zoals mijn fractiegenoot in de commissie heeft bepleit, naar een plan voor het openbaar vervoer en
dat mag wat mij betreft een Deltaplan worden genoemd. Daar moet echter aan worden gewerkt, juist
om een perspectief te bieden aan onze burgers. Automobilisten en niet-automobilisten moeten een
perspectief hebben op een betere aanpak van de mobiliteit. Dat wordt op dit moment nog niet geboden.
Bij het SMPU komen wij daarop nog terug.

De ChristenUnie staat niet bekend als een partij die grote grepen uit de kas doet en die denkt dat geld
maar alvast ergens voor uit te geven. Wij zijn altijd heel bescheiden. Wij denken ook met genoegen
terug aan de discussie over financiële normen en waarden, waarbij 'het likken aan de jampot' door de
beugel kon. Dat hebben wij met elkaar in deze Staten vastgesteld. Dat zouden wij nog een keer willen
doen. Gedeputeerde Staten hebben in de bezuinigingen voorgelegd, dat wij als provincie stoppen met
het aanwijzen van aardkundige monumenten. Daarmee wordt maar liefst € 7000 per jaar bezuinigd.
Nu hebben wij hier de mond vol van een provincie die presteert en die verbindt en die doet wat zij
zegt. Jarenlang hebben wij als provinciebestuur gezegd dat wij twaalf aardkundige monumenten aan-
wijzen; twee per jaar in zes jaar tijd. Dat is meerdere keren gezegd en zonder enige waarschuwing
hebben Gedeputeerde Staten besloten daarmee te stoppen, zonder dat terug te koppelen naar Provinci-
ale Staten. In het coalitieakkoord zou het lot van de aardkundige monumenten zijn bezegeld en als wij
vandaag akkoord gaan met de begroting is er geen geld meer voor. Dat is een slechte zaak en een
slecht signaal. Wij roepen het college op deze bezuinigingen ongedaan te maken, en zo niet, dan
overwegen wij in de tweede termijn een amendement daartoe in te dienen.



Project "Nieuw Wonen"
Onze fractie vindt dat met de aanpak hiervan het college nog niet op de goede lijn zit in het kader van
het dualisme en het erkennen van de Staten als kaderstellend orgaan. Zonder communicatie of zonder
terugkoppeling naar Provinciale Staten, wordt een andere weg ingeslagen en zonder communicatie met
Provinciale Staten wordt in feite al een voorstel voor een bestaande tweede wijk voorbereid. Dat is
absoluut niet zoals wij dat hier hebben afgesproken en dat moet dan ook niet op die manier gebeuren.

Andere fracties hebben al gesproken over de WGR+. Ik vind het echt verbijsterend dat een document
wordt opgesteld en dat dit met andere partners wordt besproken, zonder dat daarover communicatie,
terugkoppeling, overleg plaatsvindt. Dan heb ik het nog niet eens over een Statenbesluít. Er zijn hier
dingen in huis waar de Staten buiten gehouden worden. Wij moeten af van die cultuur. Dus Staten, let
op uw kaders. De Staten stellen de inhoudelijke kaders en het college voert die uit. Wij moeten als
Staten niet slechts worden gevraagd te beamen wat het college heeft bedacht.

Dualistische kaders
Wij hebben "Nieuw Wonen" en de WGR+ al genoemd. Als het gaat om instrumenten van de Staten,
dan is een van de essentiële instrumenten daarin de rekenkamer en de rekenkamerfunctie. De Staten
moeten op dit punt een duidelijke uitspraak doen en sturing geven aan dat proces. Het lijkt wel alsof
de Staten worden gemodelleerd om binnen de kadertjes van het IPO te blijven. Wij moeten echter zelf
de kaders stellen voor het IPO en niet andersom. Wij missen op dit punt een discussie over een zelf-
standig oordeel van de Staten over de vraag: wat verwachten wij van de rekeningcommissie, wat ver-
wachten wij van de auditcommissie, wat verwachten wij van een accountant en welke plaats moet de
rekenkamer daarin innemen? En vervolgens: wat geven wij uit voor een rekenkamer? Er wordt zomaar
€ 700.000 in de begroting opgenomen voor de kosten van een rekenkamer, terwijl een gemeente met
een ambtelijk apparaat met een omvang van wel vijf keer zo groot als de provincie, het met eenderde
gedeelte van dat bedrag kan doen door te kiezen voor een rekenkamer met een hybride samenstelling
in de rekenkamerfunctie. De rol van de volksvertegenwoordigers komt daarbij ook nog eens een keer
beter tot uitdrukking. Waarom praten wij hier niet over? Waarom wordt die discussie slechts gevoerd
in de 'achterkamer' en niet hier in deze zaal? Die afweging wordt door onze fractie node gemist. Wij
vinden, dwars tegen de landelijke ontwikkelingen in, dat wij ook hier een Utrechts model moeten dur-
ven te ontwikkelen.

Ik heb aandacht gevraagd voor de kaders van de Staten; inhoudelijke, financiële en dualistische ka-
ders. Wij moeten dat met elkaar invullen en onszelf daarin scherp houden. Als wij over slechts enkele
thema's spreken, dan is dat beperkt, want wij zullen in tweede termijn zeker nog op andere punten
reageren; punten die onze collega's hebben aangevoerd.
Ik dank mevrouw Raven voor haar interruptie die zij in deze termijn heeft gedaan. Ik vind het overi-
gens opmerkelijk, als wij hier spreken over kaderstelling en dualisme, dat zij spreekt over een vacatu-
restop – de verantwoordelijkheid voor het personeel ligt duidelijk bij het college – en dat zij spreekt
over aandacht voor de takendiscussie en daarbij dat moet worden nagedacht over de inrichting van het
ambtelijke apparaat.

De VOORZITTER: Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit een wat late interruptie. Bovendien over-
schrijdt u de vijftien minuten.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Misschien moeten wij toch eens
spreken over de verantwoordelijkheden van Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Heel kort: de takendiscussie is ook een taak van
Provinciale Staten. In afwachting van die takendiscussie nemen wij alvast een klein voorschot door te
zeggen nu al over te gaan tot een vacaturestop. Wie weet wat uit die takendiscussie zal komen? Daar
zal een aantal onderwerpen uit komen.



De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Als ik echter de bezuinigingsvoor-
stellen van het college zie, dan zitten daar heel veel zaken in die je als een vacaturestop zou kunnen
aanmerken in afwachting van die takendiscussie. Moeten echter de Staten hier zeggen dat wij een va-
caturestop gaan afkondigen? Het lijkt mij wel een zaak van de grootte van het budget dat wij als Staten
beschikbaar stellen. Iets anders is of wij hier moeten uitmaken of dat wel of niet met een vacaturestop
moet worden ingevuld.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat u de rest van uw woorden voor de tweede termijn bewaart.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog even zeggen dat wij
heel veel werk voor 2004 hebben liggen. Heel veel mensen zullen dat werk hier in huis moeten doen.
Die mensen willen dat ook doen. Er staan prachtige beleidsvoornemens in de begroting. Voor alles
geldt echter het voorbehoud van de apostel Jacobus: "Zo de Here wil, zullen wij leven". Onze plannen
zijn daarvan afhankelijk. Wij weten ons van deze zegen van God afhankelijk en die wensen wij ook u
en allen hier in deze zaal en daarbuiten toe.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! De programmabegroting is een behoorlijk dicht-
getimmerd document. De toelichting die de heer Van Bergen enige weken getracht heeft te geven over
de begroting hebben wij gewaardeerd. Hij was wat onze fractie betreft een beetje te monistisch. Tot
zover de lovende woorden.
Met betrekking tot de programmabegroting wil ik mij concentreren op een voor onze fractie tweetal
belangrijke onderwerpen: wonen en water. Ik wil eerst een beeld neerzetten zoals wij de situatie in
onze provincie zien. Vervolgens stel ik vast op welke wijze het college met de problematiek moet
omgaan volgens zijn begroting, en ik eindig met de punten zoals wij die graag opgenomen zien in een
productenbegroting.

Wonen
Verantwoordelijkheden tussen rijksoverheid, provincie en gemeenten zijn niet altijd even duidelijk op
dit punt. Wellicht dat dit een van redenen is dat woningnood nog steeds bestaat in ons land. Ondanks
het beleid dat op dit terrein wordt gevoerd sinds de jaren vijftig, zijn wij weinig opgeschoten. Wacht-
tijden van gemiddeld acht jaar voor een huurwoning vinden wij heel gewoon. Dat er geen huisvesting
is voor jongeren en met name voor studenten, is een geaccepteerd fenomeen. Met het tekort dat wij
hebben, lopen wij nu alweer achter de feiten aan ten aanzien van woonbehoeften voor ouderen. Ieder-
een weet dat er vergrijzing onder de bevolking optreedt, maar ondanks dat feit worden er pas acties
ondernomen als het te laat is en er sprake is van woningnood onder de betreffende woonruimtevragers.
Het college denkt dit in zijn begroting op te lossen, door een doelstelling te formuleren dat de wo-
ningmarkt goed moet functioneren voor iedere woonruimtevrager. Dit zou betekenen dat er voldoende
gedifferentieerd vraaggericht aanbod zou moeten zijn en dat daarbij tevens een behoorlijke keuzemo-
gelijkheid moet zijn in een goede woon- en leefomgeving. Een nobel streven. Jammer dat het college
verzuimt om in de programmabegroting daadwerkelijk maatregelen te nemen in budgetreservering om
deze doelstelling te realiseren. Er wordt in de programmabegroting gewezen op het feit dat de provin-
cie de gemeenten gaat stimuleren om met een visie te komen op het gebied van wonen. Ook zal er
samengewerkt gaan worden met het Rijk, het BRU en het gewest Eemland. Daar schieten wij natuur-
lijk niet veel mee op.

Om vast te stellen in hoeverre de doelstelling van een goed functionerende woningmarkt is gereali-
seerd, worden indicatoren benoemd. Die indicatoren sluiten echter niet of nauwelijks aan op de daarbij
genoemde doelstellingen. Je zou verwachten dat deze indicatoren inderdaad een relatie hebben met de
doelstelling, maar dat heb ik er niet uit kunnen opmaken.
Het meten van een goed functionerende woningmarkt heeft vooral te maken met de beschikbaarheid
van woningen, zowel in het segment van sociale huur- en koopwoningen als in het duurdere segment,
alsmede met het voorzien in woningen voor bijzondere doelgroepen zoals starters en ouderen. Een
indicator met betrekking tot keuzevrijheid voor woningzoekenden heeft hier natuurlijk niets mee van
doen. Uiteraard moet men kunnen kiezen wat men wil, maar als het er niet is, dan is het er niet.



Volgens de indicator heeft de provincie uitstekend gepresteerd, maar het resultaat, te weten het vol-
doen aan de doelstelling, is er niet.
Andere indicatoren zoals het aantal opgepluste woningen – dan hebben wij het over 200 – of over het
aantal vernieuwende projecten – dan hebben wij het over 10 of 11 – staan in geen relatie met de huidi-
ge problematiek inzake het wonen in onze provincie.
Wonen staat uiteraard in directe relatie met werken. Al jaren proberen wij de automobiliteit terug te
dringen door de afstand tussen wonen en werken kleiner te maken. In de situatie zoals die op de pro-
vincie Utrecht van toepassing zou moeten zijn, betekent het dat de provincie inspanningen dient te
verrichten om werkgelegenheid te creëren voor met name de lagergeschoolden onder ons. In de stad
Utrecht is momenteel zo'n 14% van de lageropgeleiden werkeloos. Groot is daarom wederom onze
verbazing als wij lezen dat de provincie zich ervoor blijft inzetten om kennisintensieve ondernemingen
aan te trekken en om de gelegenheid te bieden hoogwaardige huisvestingsmogelijkheden, zoals een
Science Park, te realiseren. Ondertussen lopen onze wegen dicht, omdat veel van de mensen voor wie
werkgelegenheid wordt gecreëerd in de provincie, van buiten onze provincie moeten komen. Ten op-
zichte van de omliggende provincies hebben wij alleen met de provincie Noord-Holland een negatieve
balans inzake het woon-/werkverkeer. Dit houdt in dat er elke morgen mensen uit Utrecht vertrekken
naar Noord-Holland om daar te werken en 's avonds terugkomen. Dit is goed te zien aan de A2. Waar-
schijnlijk is de woningnood in de provincie Noord-Holland en met name in de regio Amsterdam nog
ernstiger dan in onze eigen provincie. Doordat mensen uit omliggende provincies het natuurlijk een
keer zat worden om elke dag in de file te staan, zal de druk op onze woningmarkt alleen maar toene-
men. Wij zijn daarom van mening dat het arbeidsmarktbeleid van de provincie erop gericht moet zijn
om vraag en aanbod van werkgelegenheid beter op elkaar af te stemmen en niet mee te gaan in de
megalomane idee dat wij als provincie mee moeten gaan in de vaart der volkeren en ons moeten rich-
ten op hoogwaardige en kennisintensieve dienstverlening. Wij moeten gewoon arbeidsplaatsen creëren
voor onze eigen inwoners.
Dat mensen die in de provincie Utrecht geen woongelegenheid kunnen vinden noch een geschikte
arbeidsplaats en uit moeten wijken naar Flevoland, is voor ons geen optie.

De heer R.E. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Is de heer Witteman het met mij eens, dat
naast de inzet op een hoogwaardige en kennisintensieve economie, er natuurlijk juist een heel grote
spin-off ontstaat, juist voor de lageropgeleiden en de werkgelegenheid die daarmee verbonden is?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat blijkt nergens uit.

De heer R.E. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Denk aan schoonmaakwerkzaamheden, cate-
ring, installatie. Ik vind dat de heer Witteman een erg zwart-witbeeld creëert.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! In de stad Utrecht en Amersfoort blijkt momen-
teel dat er een groot aantal werklozen is. Dat aantal is onder de lageropgeleiden 14 tot 15%. Dat is veel
te veel.

De heer R.E. DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat ben ik met de heer Witteman eens, maar
ik denk juist doordat je ook daar, afgeleid van de inzet op kenniseconomie en de bedrijvigheid die
daarbij betrokken is, die lageropgeleiden aan het werk zult krijgen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dan is mijn vraag aan de heer De Vries: hoe lang
moet je daar dan mee door blijven gaan?

Ik wil graag aandacht vragen voor het initiatief dat men in Amsterdam heeft ontwikkeld inzake de
nieuwbouw van kantoren. Een belangrijk deel van onze bouwcapaciteit wordt besteed aan het realise-
ren van leegstand in de kantorensector. Het enige gebouw is nog poeniger dan het andere, maar men
blijft doorbouwen. Het geld is momenteel goedkoop en de projectontwikkelaar weet anders toch niet
wat hij met de winsten uit de utiliteits- en woningbouw moet doen. Leegstand is blijkbaar goedkoper
dan het geld niet uitgeven. Om deze asociale handelswijze een halt toe te roepen, is men in de ge-
meente Amsterdam ertoe over gegaan om pas bouwvergunningen af te geven op het moment dat de



projectontwikkelaar een bestemming heeft voor het nieuw te ontwikkelen kantoor en daar huurders
voor heeft. Hierdoor zal niet alleen minder leegstand ontstaan, maar ook zal beschikbare bouwcapaci-
teit beter ingezet kunnen worden voor de woningbouwmarkt die, zoals men weet, met grote achter-
standen te maken heeft.

Water
Nog niet zo lang geleden stonden wij bij de dijkverschuiving in Wilnis. Een mooi staaltje van hoe wij
het als overheid hebben laten afweten naar de bevolking. Immers, deze inwoners betalen voor droge
voeten en voor een veilige leefomgeving. Als overheid geven wij die garantie ook, maar wij komen
die niet na.
Ik moet tot de conclusie komen dat wij het allemaal niet goed doen. De verwachting is dat waterover-
last de komende jaren alleen maar zal toenemen. Periodes van droogte worden langer en wateroverlast
door hoogwaterafvoer van de grote rivieren en hevige neerslag worden ernstiger. Het lijkt erop dat
deze gevaren onvoldoende worden ingeschat, gezien de wijze waarop de voorbereidingen worden
getroffen om met deze problemen om te gaan. Nog steeds worden woonwijken gepland in laagliggen-
de polders; de plannen omtrent Rijnenburg omvatten weliswaar geen 15.000 woningen, maar 5000
watervilla's. Er worden geen knopen doorgehakt om de bodemdaling in met name het westelijk weide-
gebied tegen te gaan.
De boeren in het westelijk weidegebied wacht een koude sanering bij het uitblijven van concrete plan-
vorming. Het mag niet tot 2010 duren voordat de melkveehouders in het westen van onze provincie
weten waar zij aan toe zijn. Het is waar dat er allerlei proefprojecten worden opgezet om groene dien-
sten te ontwikkelen, maar er moeten nu ook knopen worden doorgehakt ten aanzien van de duurzaam-
heid van het westelijk weidegebied. Wat ons betreft, de enige duurzaamheid die wij moeten kunnen
bieden, is het tot stilstand brengen van de bodemdaling. Dit kan alleen door duidelijke keuzes te ma-
ken met betrekking tot het verhogen van de grondwaterstand, hetgeen een financieel rendabel gebruik
als weidegebied in de weg zal staan. Wij pleiten dan ook voor een financiële compensatie voor de
melkveehouderij voor het functieverlies van het weidegebied en het daarmee gepaard gaande inko-
mensverlies, naast de ontwikkeling van andere bronnen van inkomsten voor de betrokkenen. In de
programmabegroting komen wij hierover veel te weinig tegen.

Wat betreft de veiligheid wijzen wij hierbij nogmaals op onze schriftelijke vragen over de situatie
omtrent het uitbaggeren van de watergangen in de provincie. Een calamiteit als een grote en langduri-
ge neerslag in combinatie met een hoogwatergolf van de grote rivieren is niet ondenkbeeldig, doordat
de watergangen in onze provincie niet meer de capaciteit hebben hier adequaat mee om te gaan.
Inmiddels wordt er al bijna tien jaar gezocht naar een oplossing voor de berging van verontreinigd
bagger. Een snelle oplossing lijkt vooralsnog niet in zicht. De presterende provincie zoals wij die zo
graag willen zijn, is hierin meer een pratende provincie. De discussie die momenteel gevoerd wordt
over nut en noodzaak van een provinciaal bestuur, hebben wij aan onszelf te wijten. Wellicht zou een
auditcommissie kunnen worden ingesteld om de rol van Gedeputeerde Staten richting de waterschap-
pen te onderzoeken.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Elke fractie heeft vanmorgen vanuit haar
eigen visie en uitgangspunten een beschouwing gegeven bij de programmabegroting 2004. Ook onze
fractie zal dat doen. Wij hebben onze bijdrage de titel meegeven: "Waarde(n)vol werk in uitvoering".

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aan het coalitieakkoord en het daaraan verbonden uitvoe-
ringsprogramma de werktitel meegegeven:"Werk in uitvoering". Wat dat betreft kan het college niet
verweten worden geen ambitie te tonen. In het politieke bedrijf gaat het echter om het maatschappelijk
effect van het bestuurlijk handelen. De vraag is bij dit alles: wat zijn dan de kernwaarden die inspire-
rend en maatgevend zijn voor de normen voor onze betrokkenheid in het besturen van onze waarde-
volle provincie Utrecht?

In het licht van onze kaderstellende rol in het duale bestel wil onze fractie vandaag met nadruk aan-
dacht vragen voor waarden en normen in het provinciaal bestuur. Vandaar ons motto: "Waarde(n)vol
werk in uitvoering".



De begrippen "waarden en normen" doen er weer toe. Dat is verrassend. Nog niet zo lang geleden
werd het pleiten daarvoor niet meer van deze tijd beschouwd. De vrijheid van het individu was bijna
boven alle normen verheven. Inmiddels zijn wij erachter gekomen wat de gevolgen zijn. Normverva-
ging heeft tot grote onrust geleid. Herstel van de veiligheid, de roep om een betrouwbare overheid die
haar gezag waarmaakt en staat voor het welbevinden van de burgers, zijn heel belangrijke thema's
geworden. Het pleidooi voor herstel van normen en waarden juicht de SGP uiteraard toe. Zij pleit
echter wel voor een inhoudsvol debat. Het debat zou moeten leiden tot het inzicht dat Bijbelse normen
en waarden van blijvende betekenis zijn. De SGP pleit dan ook voor een duurzaam beleid, met kern-
begrippen als gerechtigheid, rentemeesterschap, zorg voor het welzijn van de burgers, maar ook als
schild voor de kwetsbaren in deze samenleving. En dat normatieve kader geeft richting en inhoud aan
het provinciaal beleid en bestuur. Enkele voorbeelden:
• een integere, betrouwbare overheid is nadrukkelijk daarin centraal. Gelukkig is dit nog steeds het

keurmerk van het provinciaal bestuur van Utrecht. Ik denk dat wij daar buitengewoon veel waar-
de aan moeten blijven hechten. Dat geeft ons een legitimatie als voorbeeldfunctie naar anderen in
deze samenleving.

• een evenwichtig handhavingsbeleid. Ook dat is herkenbaar in het beleid van GS;
• bij cultuuruitingen die het leven zouden moeten verrijken, ontbreekt helaas de ethische normering

en onze fractie kan dat cultuurbeleid niet integraal steunen;
• de eerbiediging van de zondag als Gods dag. De Bijbel spreekt hier als volgt over: zes dagen zult

u uw werk doen, de zevende dag zal mens en dier rusten om op adem te komen. Naar onze stelli-
ge overtuiging zou het een zegen zijn voor de samenleving in onze bijna 24-uurs economie, dat
dit Bijbels ritme weer gangbaar zou zijn.

In de christelijke visie hebben de Tien Geboden een universele betekenis, omdat God, de Schepper van
de wereld en de mens, weet wat goed voor de mens is, ook in onze pluriforme postmoderne samenle-
ving van de eenentwintigste eeuw. De kern van de Tien Geboden, "God liefhebben boven alles en de
naaste als onszelf", is naar onze diepste overtuiging nog steeds de kernwaarde voor de samenleving als
geheel. Dat is geen vrijblijvende zaak, want ieder, ook een politicus, moet verantwoording afleggen
over het maatschappelijk effect van zijn politiek handelen. Ook als het gaat over de wijze waarop in
het publieke domein invulling is gegeven aan deze – naar onze overtuiging – Bijbelse opdracht. De
fractie van de SGP hoopt met deze uitgangspunten een bijdrage te leveren aan dit belangrijke maat-
schappelijke debat, ook in deze provincie.

Overeenkomstig de gemaakte afspraak zullen wij nu enkele thema's uit de begroting de revue laten
passeren. Afhankelijk van de beantwoording daarvan, zullen wij die in de middag vergezeld laten gaan
van een motie.

Streekplan
Onze fractie waardeert zeer de wijze waarop het college in een zorgvuldig proces de streekplanproce-
dures heeft laten passeren. Dat verdient onze grote waardering.

WGR+
Wij sluiten ons aan bij hetgeen door andere fracties hierover is verwoord.

Kleine kernenbeleid
Als het gaat om normen en waarden, dan schreef de wijze koning Salomo: "Door wijsheid wordt een
huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd". Deze oude spreuk heeft nog niets aan kracht verlo-
ren. Ook in het openbaar bestuur gaat het naast bouwen ook om bewaren. In dat verband vragen wij
uw aandacht voor een facet in onze Utrechtse samenleving dat wel eens onderbelicht dreigt te blijven,
hoewel ook onze collega van GL daarvoor aandacht heeft gevraagd; er ontstaat een breed draagvlak.
Het gaat namelijk om: het veiligstellen van de levensvatbaarheid van bestaande gemeenschappen. Wij
hechten sterk aan organische gemeenschappen. Wij delen het uitgangspunt van het college, dat wij ten
aanzien van de kleine kernen en het landelijk gebied conserverende maatregelen dienen te nemen. Dat
is echter iets anders dan de zaak op slot zetten. Ook hier geldt: door wijsheid wordt een huis gebouwd,
en door verstandigheid bevestigd. Wij willen graag die onontbeerlijke sociale cohesie, ook in die ge-



meenschappen, laten blijven bestaan: het sociale netwerk van familie, buren, vrienden en kennissen.
Om dat te stimuleren is de aanwezigheid van basisvoorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften,
van scholen en van voorzieningen ten behoeve van het verenigingsleven noodzakelijk. Ook de kerken
nemen daarbij een rol. Dat betekent een gevarieerde leeftijdsopbouw ter plaatse.
In dat verband pleit onze fractie ervoor kernen de mogelijkheid te geven kernbinding aan huurwonin-
gen te stellen. Daarnaast pleiten wij ervoor de gemeenten beleidsruimte te geven voor het stellen van
bindingseisen aan koopwoningen voor starters en senioren. Deze koopwoningen moeten dan wel be-
schouwd worden als maatschappelijk eigendom. Dat betekent dat deze woningen slechts mogen wor-
den verkocht met een anti-speculatiebeding of een winstdeling en met een eerste recht van koop voor
de gemeente of woningbouwcorporatie. Het deel van de winst dat dan terugvloeit, moet worden ge-
bruikt als startsubsidie voor een nieuwe groep starters of senioren. Op deze wijze blijft een contingent
woningen behouden voor de doorstroming. Dan hoeft niet telkens bij een streekplanprocedure op-
nieuw daarover gediscussieerd te worden, want je kunt dan successievelijk blijven uitbreiden.

Financiën
De programmabegroting past ook in het duale bestel. Het abstractieniveau past ook in onze kaderstel-
lende functie, maar wij missen voor een juiste beoordeling de onderliggende cijfers. Daarom verzoe-
ken wij uw college ons toe te zeggen volgend jaar ons als achtergrondinformatie voor de behandeling
van de programmabegroting een productenbegroting te doen toekomen, zodat wij kunnen komen tot
een juiste kaderstelling.
Daarnaast verzoeken wij uw college met de Staten in discussie te treden over de vraag hoe in de be-
spreking van de programmabegroting, de bestuursrapportage en de rekening, een goede balans kan
worden gevonden tussen "globaal" en "gedetailleerd", met daaraan gekoppeld de vraag: wat is nu be-
leid en wat is nu uitvoering? Ik denk dat wij op dat punt elkaar nog wat scherper moeten stellen. Het
zou goed zijn een bijeenkomst te organiseren om daarover in discussie te gaan.
De fracties van GL en de ChristenUnie hebben gepleit voor een andere wijze van behandeling van de
begroting, vanwege de reeks stelposten. Wij denken dat wij deze begroting kunnen vaststellen, maar
aansluitend op hetgeen door deze fracties is gezegd, pleiten wij nadrukkelijk voor een integrale behan-
deling van de nadere financiële uitwerking van het coalitieakkoord. Wij vernemen graag nadere voor-
stellen om deze begroting op een verantwoorde wijze te kunnen vaststellen.

De fractie van de SGP heeft ten aanzien van het Structuurfonds in hoofdstuk 1 van de begroting gele-
zen dat het college daarover een discussie wil aangaan en vervolgens daarover de Staten wil informe-
ren. Dat laatste vinden wij monistisch. Dat eerste roept vragen op. Staand beleid is, dat de hoofdsom
ongemoeid blijft en dat de rentebaten worden aangewend voor structuurversterkende projecten. Wij
verzoeken u zich duidelijk en positief uit te spreken over het in stand houden van de hoofdsom, om
gedurende een lange reeks van jaren – het zal in de loop der jaren wel iets terugzakken –
 structuurversterkende middelen te kunnen toevoegen aan datgene wat voor onze samenleving van
belang is. Geen rijke vaders en arme zonen, maar laten wij het samen eerlijk verdelen.

Een enkele opmerking over landbouw.
Het college heeft een aantal inspanningen gepleegd, en dat waarderen wij, om ook de landbouw vitaal
te kunnen blijven houden. In de vorige collegeperiode was onteigening iets dat heel ver weg stond. Het
is wat dichterbij gekomen. In Haarzuilens zien wij de problematiek en onze vraag is dan ook: hoe gaat
het college om met het instrument "onteigening", gelet op de vaststelling in Haarzuilen.
Recentelijk is er overleg geweest tussen de reconstructieprovincies en de minister over de voortgang
daarvan. Graag zouden wij van het college daarover wat nadere informatie vernemen, mede in het licht
van de problematiek die naar voren komt in de bij het college bekende '12 septemberbrief'.

In de Stankwet is een nadrukkelijke koppeling gelegd met het vaststellen van het reconstructieplan.
Dat is een groot probleem. Wij kennen het. Is het college bereid met de grootst mogelijke spoed te
betrachten het reconstructieplan vast te stellen? Daarmee kan die koppeling worden ingezet uit de
bekendmaking daarvan en kan de problematiek worden gecanceld.



Voor het behoud van een vitaal platteland is het funest dat veel opvolgers van agrarische bedrijven om
fiscale redenen daartoe niet kunnen geraken. Je ziet dat in bijeenkomsten met agrariërs: veel grijs, zo
in de trant van onze gewaardeerde collega Bijkerk. Dat geeft aan dat een bepaald leeftijdniveau op-
treedt dat zorgen kan bieden.
In bijna alle ons omringende landen bestaat een fonds voor startende agrariërs. Nederland vormt daar
een heel merkwaardige uitzondering op. Het is ons bekend dat de portefeuillehouders van met name
Gelderland en Utrecht hebben gepleit voor een landelijk fonds, dat er nog steeds niet is. Nu de provin-
cie Gelderland bijna zo ver is om een eigen fonds in te richten, verzoeken wij het college ook voor het
begrotingsjaar 2005, zo mogelijk met EU-middelen, een fonds in het leven te roepen, zodat agrariërs
rentevrij kunnen lenen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de opvolgerproblematiek.

De fractie van de SGP kan het in de programmabegroting vastgestelde beleid grotendeels accorderen,
maar kan om principiële redenen niet akkoord gaan met de volgende onderdelen: uitgaven ten behoeve
van de skybox en het nieuwjaarsfeest. Ook kunnen we met de productgroep Cultuur uit programma
5.4 niet integraal akkoord gaan.

Ten slotte wenst de fractie van de SGP het college van Gedeputeerde Staten, de collega's in de Provin-
ciale Staten en de medewerkers uit de ambtelijke organisatie Gods zegen toe voor alle arbeid, ook voor
het komende begrotingsjaar.

Na overleg met u en met uw toestemming, voorzitter, wil ik u graag een essaybundel overhandigen die
onlangs ook is overhandigd aan minister-president Balkenende – u bevindt zich dus in goed gezel-
schap – op een congres van het platform Normen en waarden. Dit congres was georganiseerd door
zo'n 80 christelijke organisaties. Ook collega Levering heeft daaraan een gewaardeerde bijdrage gele-
verd in een workshop. Christelijke organisaties kijken over de muur en hebben daarom de heer Leve-
ring verzocht een bijdrage te leveren met zijn deskundigheid over onderwijs en opvoeding. Wij willen
u samen met deze essaybundel graag de "Normen- en waardenwijzer" overhandigen. Deze laatste zul-
len wij tijdens de middagpauze op tafel leggen voor alle Statenleden. Voor alle fracties en voor alle
leden van het college is er overigens zo'n bundel, hopend daarmee een voortdurende bijdrage te leve-
ren aan het belangrijke item: normen en waarden.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Laten wij het er wat de heer Balkenende betreft op houden dat wij
beiden in goed gezelschap verkeren.(Hilariteit.)

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Jazeker, dat versterkt elkaar zelfs.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik aan onze Alge-
mene Beschouwingen begin, wil ik graag in het kort een toelichting geven op de uitingen in de pers
betreffende onze achterban. Zelf ben ik voorzitter van het Statenconvent van LPF-Statenleden en wij
hebben na een aantal onverkwikkelijke zaken onlangs gemeend het bestuur de wacht te moeten aan-
zeggen. Daarop heeft men ons rijkelijk beloond met een royement van de LPF. Dat is niet zo leuk, en
wij zijn nog druk bezig dat achter de schermen in goede banen te leiden. Vooralsnog verzoek ik u mij
te beschouwen als een vertegenwoordiger van de LPF. Mocht dat veranderen, dan meld ik u dat direct.

Ik heb het hele boekwerk doorgespit en als je denkt dat je wat gevonden hebt dat niet klopt of dat an-
ders zou moeten zijn, dan ligt er alweer een aangepast stuk op de deurmat en begin je weer van voren
af aan. Wat ik mij steeds afvraag, is: hoe doen jullie dat toch? En ik vraag ik mijzelf nog veel vaker af:
waarom doe ik dit? Had ik hier überhaupt gestaan als ik het gevoel had gehad dat de provincie in het
verleden economisch en maatschappelijk goed bezig was:
- bijvoorbeeld dat er goed naar problemen van de achterban en de samenleving geluisterd werd,
- of dat wij geen hinder ondervinden van een wirwar aan regeltjes, waar niemand meer de oor-

sprong van weet en die ons nu alleen hinderen in de vooruitgang.
Nee dus, wij ondervinden wel degelijk hinder en daarom sta ik hier; nu nog als kleine Calimero – u
kent dat vogeltje wel –, de kleinste fractie, maar wie weet wat er nog gaat gebeuren met de LPF? (Hi-
lariteit.)



Ik kan er zelf ook bij glimlachen …

De begroting is een keurige weergave van de programmaplannen van de provincie. Het grootste deel
van de begroting, de programmaposten, bestaat uit nauwkeurig gelabelde middelen, waar in de prak-
tijk gemakkelijk van wordt afgeweken. Net zoals overigens in de praktijk het bestaande beleid nog wel
eens wordt neergesabeld door de coalitie, die hier overigens al jaren de scepter zwaait.
Wij hebben het idee dat er in de Staten een soort cultuur is ontstaan van pappen en nat houden, een
cultuur van een 'old boys netwerk' en dat eventuele misstappen worden besprenkeld met wijwater. Tel
hierbij de meterslange dossiers op die wij moeten doorspitten, dan wordt het voor een niet aan het
college deelnemend Statenlid wel erg moeilijk om precies de vinger op de zere plek te leggen. Ik zal er
dus niet al te inhoudelijk op ingaan.
Wij willen minder papier, minder stukken, minder ambtenaren en minder regels en uiteraard minder
belastingen en veel meer stimulering vanuit de Staten. Natuurlijk kan het roer niet ogenblikkelijk om.
Juist wij zijn tegen het maken van nieuw beleid om het falen van oud beleid te verdoezelen.
Kortom: Wij willen geen woorden op papier, maar daden. Onze samenleving in de provincie snakt
namelijk naar actie. Je hoort het in alle straten en in alle hoeken; wij willen leefbaar wonen, betere
mobiliteit, oplossing van de fileproblematiek, cultuur en zorg en een dienstbare overheid. En last but
not least: de stimulering van de werkgelegenheid in Utrecht en daarmee bedoel ik dus: niet meer
ambtenaren in het provinciehuis.

Ik wil graag nog even ingaan op de economie en werkgelegenheid, voorzover ik daarnet al niet een
kleine voorzet heb gegeven.
Nederland verkeert voor het eerst sinds jaren in een neergaande economie. Sterker nog: wij doen het
het slechtst van heel Europa. De koopkracht staat onder druk en dagelijks verliezen honderden mensen
hun baan. Wij missen in de programmabegroting een daadkrachtig beleid, om de economie een impuls
te geven; er moet gewoon geld bij. Het is ons niet duidelijk wat de meetbare effecten zijn van de in-
vesteringen van de afgelopen jaren, maar zeg nu eens eerlijk: zijn wij er veel op vooruit gegaan? Wij
zitten toch echt niet op nog meer fietspaden te wachten.
Als onze gezondheidszorg steeds minder wordt gegarandeerd, en als we in het weekend kilometers
moeten reizen voor medische hulp en ons gevoel van veiligheid wordt dagelijks op de proef gesteld,
dan weten wij wel waar onze prioriteiten liggen. Terwijl onze overheid doet geloven dat de inflatie
slechts 2 tot 3% is, weet de gemiddelde huisvrouw in Utrecht zo langzamerhand wel beter.
Een zuinige provincie? Ik dacht het niet ... In de begroting zien wij allerlei posten met betrekking tot
het installeren van meer personeel en inventaris en wordt er zelfs € 200.000 uitgetrokken voor extra
interne controle. Is dat nodig? Is er niet een eenvoudig softwareprogramma voorhanden dat bij andere
provincies toch prima werkt en waar je echt niet een bedrag moet neerleggen van € 200.000.
Overigens vernamen wij eergisteren per post dat er een aangepaste bezuiniging wordt doorgevoerd van
€ 5.000.000 op strategische plannen, maar dan nog is de efficiency ver te zoeken.

Wij zien dus duidelijk nog steeds geen bezuiniging bij onze provincie, zoals ik duidelijk heb gehoord
tijdens de verkiezingscampagne, waarbij 30% inkrimping van het ambtenarenkorps werd toegezegd.
Of de handen nu echt uit de mouwen gaan om het beleid ook daadwerkelijk uit te voeren, heb ik ook
nog niet gezien.
Kortom: er is duidelijk ruimte voor verbetering.

Ondanks dat ook wij vinden dat er bezuinigd moet worden op niet direct noodzakelijke onderwerpen,
vinden wij des te meer dat de overheid veel meer facilitair moet optreden naar: het bedrijfsleven, het
midden- en kleinbedrijf – dat zal de VVD leuk vinden –, startende ondernemers, maar ook naar het
onderwijs – ik kom daarmee een eindje tegemoet aan D66 – en de middenstand in het algemeen. Wij
hebben namelijk veel moeite met de conclusie uit de begroting, dat de groei van de Utrechtse werkge-
legenheid slechts 0,5% is. Dat is veel te weinig.

En dan dagelijks de ergernis, waar ik vanochtend nog mee geconfronteerd werd: de files.
Rondwegen of verkeersbelemmerende maatregelen, kilometerheffing of andere drukkende maatrege-
len? Wij denken dat wij eens iets anders moeten proberen. Iedereen moet in de bus of op de fiets. De



mensen moeten eens wakker worden uit hun droom. Word wakker uit uw droom! Mensen laten zich
niet dwingen. Het is een illusie te denken dat wij als provincie kunnen uitmaken met welk vervoers-
middel onze achterban naar het werk en naar hun vertier toe moet. Alleen als wij alternatieven kunnen
bieden die hout snijden, is de massa bereid de geborgenheid van de eigen auto te ruilen voor iets an-
ders.
Voor het oplossen van de fileproblemen rond de verschillende steden, zien wij meer in het vergroten
van de parkeercapaciteiten aldaar en het aanbieden van gratis openbaar vervoer: mijn stokpaardje
waarover wij al heel wat keren hebben gefilosofeerd.
Dat openbaar vervoer moet met een veel hogere frequentie en met een gewaarborgde veiligheid en met
meer asfalt gepaard gaan. Als je ziet in het rapport dat er € 100.000 extra wordt uitgetrokken om het
openbaar vervoer te stimuleren, dan is dan eigenlijk een grap.
Waarom het openbaar vervoer gestimuleerd moet worden? Dat heeft enorm veel voordelen. De ene
keer wordt je echter door links afgeschoten en de andere keer door rechts, maar gooi je alles op één
hoop, dan zie je dat er van iedereen wat te halen valt:
- het geeft een enorme koopkrachtstimulans van de gebruikers. Bus- en parkeerkaartjes spaart men 

uit en dat geld geeft men uit bij de middenstand;
- het is beter voor de middenstand in de steden, want de koopkracht komt bij hun; het geld voor

bus- en parkeerkaartjes komt bij hun terecht;
- het verhoogt de mobiliteit en dus de integratie van financieel zwakkeren, bijvoorbeeld kinderen

en ouderen, en volgens de LPF natuurlijk ook die van allochtonen;
- het verhoogt de leefbaarheid in de steden: meer frisse lucht en minder ongelukken;
- het heeft een aantrekkende werking voor het toerisme in Utrecht. Wij geven namelijk veel geld

uit aan de Lustwaranda en dat willen wij graag aan iemand laten zien. En ook de horeca, cultuur
en musea gaan erop vooruit.

Uiteraard zijn wij tevens voorstander van het aanleggen van extra asfalt op nu bekende knelpunten, om
de werkgelegenheid en het bedrijfsleven te stimuleren. Uiteraard, mits het schone economie voor
Utrecht betreft natuurlijk.

De opencenten.
Dit is een apart verhaal. Wij zijn eigenlijk tegen verhoging van de opcenten. Wij zullen de motie van
D66 daarin dan ook steunen. Wij zien ook graag een verlaging van de opcenten. Dat geluid heb ik nog
niet gehoord. Wij zijn tegen verhoging met 5,3%. De afgelopen jaren was de gemiddelde groei slechts
1,8% en waarom is deze extra dolksteek nu nodig voor de samenleving? In deze economisch slechte
tijden kan de provincie niet nogmaals bij de automobilisten voor extra geld haar hand op houden. Wij
verwachten dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en voor een adequate bereikbaarheid
over de weg zorgdraagt, zonder het verhogen van de opcenten.
Wij pleiten dus voor een verlaging en denken deze verlaging goed te kunnen maken met een personele
inkrimping bij de provincie. Wij hebben het daarover al eerder gehad.

De tarieven in de provincie zijn in de afgelopen jaren met 50% gestegen. Gisteren heb ik dit in de
krant gelezen. Ik denk dat het nu tijd is voor lastenverlichting en wij moeten als provincie laten zien
waar wij staan.
De inkomsten uit de opcenten bedragen al € 74.000.000, er wordt slechts € 56.000.000 uitgegeven. En
om met Calimero te spreken: dat is niet eerlijk.

Wonen bij werken en werken bij wonen.
Inmiddels wonen burgers in huizen die zij niet willen, op plekken waar zij niet willen wonen en rijzen
de wachttijden voor een woning de pan uit. Het helpt echt niet door ze in Vinexlocaties te stoppen,
waar zij doodongelukkig worden en ook nog in de file staan als zij naar hun werk moeten, kijkend
naar die ene koe in een zee van ruimte.
De LPF is tegen de onbalans die ontstaat door het realiseren van extra groen in de provincie. Ik trap nu
een heleboel mensen op de tenen, maar ik bedoel het goed. De afgelopen jaren is onze bevolking ex-
plosief gegroeid en er wordt daar vanuit overheidswege ook geen rem op gezet. Dat zouden wij ook
niet willen. Vol is dus niet overvol, als wij maar willen. Daarnaast wil iedereen meer groen en natuur.



Hoewel wij weten dat wij politiek erg impopulair overkomen, willen wij juist rood voor groen, temeer
omdat de woningnood in Utrecht zeer groot is. Wij kunnen wel allerlei alternatieven bedenken, maar
het zijn altijd doekjes voor het bloeden; het schiet niet echt op.
Het nu niet spreiden van de bevolking over een groter deel van de provincie en dus ook buiten de grote
steden, creëert een scheefgroei in de woon-/werkbalans, wat het mobiliteitsprobleem alleen maar ver-
groot, want men moet allen over hetzelfde weggetje.
Iedereen een betaalbaar huis met tuin: luidt ons devies. Dan hebben wij het groen bij de voordeur lig-
gen.

Ik wil nog iets zeggen over de zorg.
Zorg wordt duurder, de bevolking wordt ouder en gezien de komende vergrijzing dragen steeds min-
der schouders de lasten. Het is gebleken dat er de afgelopen jaren afbreuk is gedaan aan de gezond-
heidszorg. Dus alle mooie initiatieven en begrotingen ten spijt zouden wij graag meer inspanningen
willen zien richting de zorg, want als de resultaten niet beter zijn dan de ambtelijke aandacht die is
besteed aan het Meanderziekenhuis met als resultaat dat bewoners verder moeten reizen voor medi-
sche hulp, dan vinden wij die hele begroting weggegooid geld.
Verder vinden wij het moeilijk te verteren om aan bewoners in de provincie uit te leggen waarom
huisartsenposten moeten verdwijnen, terwijl voor Kanaleneiland in Utrecht de huisartsen uit Marokko
worden overgevlogen, omdat dat de communicatie en begrip zou vergroten voor de Marokkaanse be-
woners. Ergens gaat daar iets niet goed.
Wij willen geld voor eerlijk verdeelde, kleinschalige medische zorg in de woonkernen en een ontrafe-
ling van allerlei belemmerende regeltjes waardoor wij steeds meer geld moeten pompen in een niet-
werkend systeem. Meer werk voor veel minder geld. Het kan echt.

De LPF roept de provincie op tot een tol van bezinning. De tijd is rijp dat de provincie haar taken her-
ijkt. Sommige zaken moeten wij naar ons toetrekken. Ik hoorde al iets over waterschappen en politie.
Aan de andere kant bemoeien wij ons soms met zaken, waarbij ik denk dat wij dat maar aan anderen
moeten overlaten.
Iedereen controleert iedereen – dat gevoel had ik in Wilnis al – en niemand is meer echt verantwoor-
delijk als het mis gaat. Voordat het mis gaat slaat iedereen zich op de borst, met een: kijk ons eens.
Daarna trekt iedereen de handen ervan af. Dat is typisch een handelswijze van de overheid, is de ge-
dachte die bij de bevolking leeft. Dat doen wij dus niet goed.
De kosten van het beleid moeten niet meer zijn dan dat het werk zelf aan kosten met zich meebrengt.
Als wij met ons allen uren zitten te kletsen over een bezuiniging van € 7000, dan zijn de kosten die
aan het vergaderen zijn besteed hoger dan de bezuiniging die wij voorstellen.
Ik wil afsluiten met het idee dat ik niet graag zou willen, namelijk dat de bewoners van de provincie in
hun bestuur bestuurlijke clowns aantreffen.
Voor de LPF staan alle taken waarin de provincie slechts een stimulerende taak heeft of waarin haar
taak geen bindende status heeft, ter discussie.

De VOORZITTER: Hiermee sluit ik de eerste termijn af. Ik stel voor te schorsen tot twaalf uur. Dan
kunnen wij daarna een begin maken met de reactie van het college. Afhankelijk van de duur daarvan,
denk ik rond te klok van één uur te kunnen lunchen.

Schorsing van 11.39 – 12.06 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.
Een tweetal onderwerpen wil ik nog aan de orde stellen. Over de door de heer Van Leeuwen aange-
sneden discussie rondom de kernwaarden, stelt het college zich op het standpunt dat de waarde van die
discussie op zichzelf onomstreden is en dat het college zich ook zeker kan herkennen in waarden die
veel relatie hebben met een integere en betrouwbare overheid. Dit onderwerp is aan de orde en het
college kan daarop bevraagd worden. In het verlengde van die algemene waarden zitten natuurlijke
waarden die een wat meer politieke kleur krijgen. Dat zijn waarden die je kunt hebben rondom het
cultuurbeleid, waar vanzelfsprekend het verschil in politieke opvattingen merkbaar zal zijn. In de mar-
kering van het punt als zodanig, kan het college zich echter vinden.



Mijn tweede punt is een korte reactie op de, onder andere door de heer Bijkerk, aangesneden discussie
over een provinciale politie. Ikzelf behoor niet tot de voorstanders daarvan. Het college heeft daarover
ook geen standpunt ingenomen, omdat deze discussie niet aan de orde is. Een enkeling pleit hiervoor.
Toch is het misschien goed in dit gezelschap eens te zeggen, dat politiezorg in den brede gezien wordt
als iets wat lokaal ingebed moet zijn. De discussie die zich nu nationaal voordoet, heeft eigenlijk te
maken met de beheerstaken omtrent de politie. Het gaat om de centen, zogezegd. Vermoed wordt dat
in een beter beheer veel winst kan zitten, als het gaat om politiecapaciteit die besteed kan worden op
straat. Er is een typische positie voor de commissaris van de Koningin in termen van toezicht en aan-
wijzing in het kader van de openbare orde. Het systeem waarin de lokale autoriteit, de burgemeester,
blijft gaan over het gezag van de politie, past heel goed bij die toezichtrol en die aanwijzigingsrol van
de commissaris van de Koningin. Die zou overigens wel een nieuwe element in zich krijgen als er een
centraal beheer komt. Dan zou je je namelijk kunnen voorstellen dat het toezicht zich wat meer toe-
spitst op de uitvoering van de door de minister vastgestelde beheersaangelegenheden.

De heer BIJKERK( GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik maakte mijn opmerking in breder verband. Ik
vind dat de provincie zich meer moet profileren en als het ware taken waar moet maken of naar zich
toe moet trekken.
Als het specifiek om de politie gaat, dan speelt de beheersdiscussie zich af op nationaal niveau. Een
tweede probleem is de democratische legitimatie c.q. het democratisch gat dat er is door de indeling in
de huidige politieregio's. Dat zou ervoor pleiten ook eens te kijken naar de provinciale bestuurslaag,
waar rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers zitten die dat democratisch tekort wellicht zouden
kunnen opheffen. Als je kijkt naar de Utrechtse situatie, dan valt de politieregio samen met de provin-
ciegrenzen. Dat is overigens niet uniek.
Kortom: mijn opmerking moet niet zozeer gezien worden vanuit het oogpunt van beheer, maar vanuit
het oogpunt van democratische sturing en controle.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat zou ook heel anders opgelost kunnen worden.
Je zou kunnen zeggen: laat de discussie lopen zoals die nu loopt. Het beleid, met name het beheer, is
een zaak van de rijksoverheid, en het gezag is een zaak van de gemeenten. Ik moet zeggen, dat zoals
de regionale colleges nu functioneren, geen zegen is.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Dan krijg je inderdaad een versnippering binnen een
politieregio, verdeeld over talloze gemeentebesturen. Dat kun je waarschijnlijk niet waarmaken; het
blijft een zaak voor de burgemeesters, waarbij burgers en politici weinig zicht of controle hebben. Je
zou kunnen kijken naar die provinciale schaal, op het moment dat die politieregio samenvalt met de
provinciegrens. Dat is mijn pleidooi.

De VOORZITTER: Een reactie daarop zou volgens mij moeten luiden, dat als 26 'beheerskapiteins op
het politieschip' niet het gewenste resultaat opleveren, dat die twaalf dat ook niet zullen doen. Alhoe-
wel ik onmiddellijk roep dat commissarissen van de Koningin in het algemeen iets meer boven de
materie staan. Het beheer moet natuurlijk democratisch zijn ingebed en dat kan heel goed op nationaal
niveau. Zelf ben ik de mening toegedaan dat het de gezagpositie van de burgemeester aanzienlijk kan
versterken. Wat thans namelijk al sluipende plaatsvindt, is dat de korpsbeheerders van de centrumge-
meenten zich een beetje gedragen alsof zij ook een gezagpositie zouden hebben in andere gemeenten.
Daarin schuilt een gevaar, en linksom of rechtsom: aan die positie komt een eind. Naar mijn opvatting
zou je de zaak echter niet te snel in de richting van de provincie moeten schuiven. Juist als je het cen-
traal beheer bij het Rijk legt, democratisch gecontroleerd en aangestuurd door het parlement, versterkt
het de gezagposities van burgemeesters. In het verlengde daarvan kan de toezichttaak van de commis-
saris van de Koningin in het verlengde van zijn positie als rijksorgaan natuurlijk wel een element wor-
den waarin in de Staten het debat over wordt gevoerd. Dat sluit ik niet uit.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Een slotopmerking. Ik denk dat het voor burgers
prettiger is, als er iets speelt in hun politieregio, dat zij de Staten als provinciale volksvertegenwoordi-
gers kunnen aanspreken dan dat zij te horen krijgen dat zij daarvoor naar de Tweede Kamer toe moe-
ten. Dan wordt de afstand wel erg groot.



De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Burgers zijn niet zozeer geïnteresseerd in het be-
heer van de politie. De burgers zijn geïnteresseerd in datgene wat zich in hun leefomgeving afspeelt en
welke problemen daar spelen. Daarvoor kunnen zij echter raadsleden aanspreken; daarvoor hoeven zij
niet naar Statenleden toe.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Dat functioneert nu echter niet goed. U geeft daar-
van zelf een voorbeeld met betrekking tot de rol van burgemeesters in centrumgemeenten.

De VOORZITTER: Dat moet dus hersteld worden. Dat is mijn benadering.

De heer VAN LEEUWEN: (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag even terugkomen op uw reac-
tie ten aanzien van onze inbreng over normen en waarden. U kent uiteraard daarin onze diepste drijf-
veer. Uiteraard weten wij dat die politieke lading op verschillende manieren wordt gezien. Aan de
andere kant lijkt het ons gewenst na een technische behandeling van een aantal maatschappelijk rele-
vante onderwerpen, ook in het duale bestel en ook nu aan het begin van dit traject, een normen- en
waardenparagraaf toe te voegen. Daarin kun je vragen stellen als: welke normen en waarden wil je
bereiken, welke afweging maak je daarbij en welke keuzes maak je daarin? Daarmee geef je het debat
ook op dat een punt een verdieping. Wij hopen daarbij ook dat het debat de richting krijgt die de SGP
heel specifiek bedoelt, maar ook het eerste is van groot belang.

De VOORZITTER: Dat sluit aan bij de opvattingen die het college heeft met betrekking tot het belang
van dit onderwerp. Hoe dat precies per beleidsonderwerp geconcretiseerd moet worden, is natuurlijk
aan de Staten.

Het woord is aan gedeputeerde Van Bergen. Hij zal wellicht iets meer spreektijd gebruiken dan acht
minuten. Die tijd leent hij van zijn collega's.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is tevens de eerste waarde die
binnen het college leeft: solidariteit.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Leeft die solidariteit binnen het college ook
met betrekking tot de Staten?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat lijkt mij wel, toch.

Afgelopen weken hebben wij uitvoerig met elkaar gesproken in commissies via de e-mail om te zoe-
ken naar de beste opzet van de duale begroting en de behandeling daarvan. Geconstateerd werd dat het
een gezamenlijke zoektocht is bij zo'n eerste begrotingsbehandeling naar het slaan van de juiste toon
en het geven van de juiste invulling. Het is een avontuur en het college ziet het als een uitdaging. In de
Staten wordt bespeurd dat men die uitdaging samen met het college wil aangaan en dat men daarbij
wil leren van fouten die op lokaal niveau hier en daar worden gemaakt, waar de dualisering soms ont-
aard in een jungle, en dat kan niet de bedoeling zijn.

"Samen slagvaardig", zegt mevrouw Raven. Dat is precies de term waarmee je de gezamenlijke duale
aanpak kunt karakteriseren. Volgens de heer Levering is het een volwassen samenspel en de heer
Witteman deelt complimenten uit en vraagt of wij zelfs in deze eerste begrotingsbehandeling niet te
monistisch zijn. De meningen lopen dus uiteen. Wij zullen de zoektocht voortzetten.
Wat het college betreft gaat het om hoofdlijnen in deze programmabegroting. Discussie en sturing in
deze eerste opzet is er vanuit de Staten op programmaniveau. De heer Van Leeuwen zegt nog wat
onderliggende cijfers te missen. Die kan hij echter vinden in de productenbegroting, die voor het eind
van het jaar de Staten zal bereiken. Dit zal zijn ter informatie, want zoals men weet is de productenbe-
groting het sturingsinstrument voor het college.



De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het is natuurlijk de vraag of het instrument
productenbegroting een sturingselement voor het college ís. Daarnaast kan het evenzeer een onderleg-
ger zijn voor de kaderstellende taken van de Staten. De productenbegroting wordt voorgelegd ter in-
formatie – niet ter vaststelling, inderdaad – en die informatie moet ons zodanig op tijd worden ver-
strekt dat in de commissievergadering voor een juiste beoordeling van de programmabegroting daar-
over kan worden beschikt. Wil de gedeputeerde dat bewerkstelligen?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Die toezegging kan ik niet op voor-
hand doen. De productenbegroting wordt namelijk gebaseerd op een door de Staten vastgestelde pro-
grammabegroting. Het is dus een uitwerking voor de organisatie en voor het college, waar de precieze
producten bij geschreven moeten worden. Die bereikt de Staten natuurlijk, maar niet voorafgaand aan
de programmabegroting. Het is aan de Staten daarvan op een bepaalde manier gebruik te maken, zo de
Staten dat wensen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik steun het verzoek van de heer
Van Leeuwen. Ik denk namelijk dat de productenbegroting veel meer een onderbouwing zou moeten
zijn van de voorstellen die het college aan de Staten doet om aan te geven wat nodig is voor een pro-
gramma. Een voorbeeld: in de begroting vinden wij de post Relatiecommunicatie, waarvoor een be-
paald bedrag nodig is. Als de Staten daarmee instemmen, gaan zij meteen ook akkoord met een bedrag
van € 13.500 extra voor het muziekfeest van 2004. Dat vind ik toch relevante informatie en die krijgen
wij nu op tafel via de commissie. Dat soort zaken wil ik graag vooraf weten, zodat de Staten bij vast-
stelling van de kaders richtinggevende uitspraken kunnen doen.

De VOORZITTER: Ik herinner u eraan dat wij in eerste termijn de grote lijnen aanhouden om het
debat voor de tweede termijn helder te krijgen. Korte interrupties of verhelderende vragen zijn prima,
maar ik denk dat wij de gedachtewisseling moeten aanhouden tot de tweede termijn.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De productenbegroting als belang-
rijk informatief stuk en als onderlegger voor alle te voeren debatten, komt richting de Staten. De ti-
ming is een kwestie van nadere invulling. Daarover kan ik nu niets met zekerheid zeggen. De produc-
tenbegroting voor 2004 zal voor 1 januari de Staten bereiken.

Het debat hier hoort te gaan over de hoofdlijnen op programmaniveau. Tegen de heer Bijkerk zeg ik
dat er bij het college geen enkele twijfel bestaat over het feit dat budgetrecht bij de Staten is en blijft.
Wie zou daaraan twijfelen?
Het is wel zo dat het college zich bij de presentatie van de begroting heeft te houden aan het coalitie-
akkoord. Voor het college is het coalitieakkoord een politiek gegeven en de Staten treffen dan ook een
uitwerking van dat coalitieakkoord aan bij de begroting en vervolgens bij allerlei uitwerkingsvoor-
stellen. Het is daarna aan de Staten daarover opvattingen te hebben en er al dan niet mee akkoord te
gaan. Het integrale debat zal echter altijd gevoerd worden, elke begroting en voorjaarsnota opnieuw.
Het is ook aan de Staten het coalitieakkoord, zoals het college dat als politiek uitgangspunt heeft ge-
nomen voor het begroten, te herbevestigen dan wel daarvan af te wijken, het op onderdelen te amende-
ren of bepaalde richtingen aan te geven. Dat is door bepaalde fracties al gedaan: denkt u aan ama's
(alleenstaande minderjarige asielzoekers) en andere voorstellen. Op dat niveau voeren wij met elkaar
wel degelijk een integrale discussie. De Staten doen zichzelf te kort als zij dat niet doen en de discus-
sie vooruit schuiven naar de voorjaarsnota voor wat betreft de stelposten. Nogmaals: het is vandaag
ook aan de Staten over die posten te spreken en daarover een mening te hebben, al dan niet in herbe-
vestigende zin. In tijd gezien zou het zelfs niet correct zijn in de voorjaarsnota te wachten op een uit-
werking van die verschillende posten in het coalitieakkoord. Binnen nu en enkele weken zullen op een
aantal onderdelen voorstellen naar de Staten toe komen. Andere voorstellen zullen pas na de voor-
jaarsnota komen. Ik wijs bijvoorbeeld op de strategische plannen; een aantal daarvan komt pas in de
loop van volgend jaar. Ook in tijd gezien zijn deze dus niet allemaal tegelijk aan de orde. Het is wel
zo, dat de uitwerking in elk geval bij de Staten terugkomt en dat de Staten zich over de invulling ervan
kunnen uitspreken. Uiteindelijk vindt er dan een technische begrotingswijziging plaats, maar dat is
eenieder bekend.



De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan de gedeputeerde niet volgen, want hij loopt
volgens mij om het echte probleem heen. Wij stellen nu vast dat in deze begroting de uitwerking van
het coalitieakkoord is opgenomen als stelpost. Dat is een handicap voor de discussie. Om alsnog tot dit
integrale debat te komen bij de voorjaarsnota, is een wezenlijke vraag die iets toevoegt aan de discus-
siemogelijkheden van de Staten en die technisch gezien uitvoerbaar is. Een aantal zaken dat al op de
rails kan worden gezet, mag wat ons betreft inderdaad op de rails worden gezet. Een aantal andere
zaken zal pas duidelijk worden na de voorjaarsnota. Wij kunnen dan in het voorjaar in elk geval praten
over zo'n 70, 80 tot 90 procent van het geheel aan voorstellen. Ik heb het technisch uitgezocht: dat is
goed mogelijk. Het is een kwestie van willen om die faciliteiten aan de Staten te bieden. Dat is toch
iets anders dan dat wij hier wachten op separate voorstellen van het college, want dat kunnen wij nooit
in onderlinge samenhang en op één gelijk moment in beeld krijgen. Nu kan dat niet, het zijn stelpos-
ten, en in het voorjaar kan het ook niet volgens de gedeputeerde, want wij krijgen steeds verschillende
voorstellen. Kan de gedeputeerde op dit concrete punt reageren? Wij geven hem alle ruimte om som-
mige voorstellen, waarbij het nuttig en nodig is, voorrang te geven. Andere voorstellen kunnen nog
even aangehouden worden. Het moet echter mogelijk zijn voor zo'n 70, 80 tot 90 procent van de uit-
werking van het coalitieakkoord heldere wijn te schenken bij de voorjaarsnota.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het aanhouden van de voorgestelde
bedragen in het coalitieakkoord, is wat het college betreft niet aan de orde, omdat wij met deze begro-
ting een uitwerking geven aan het politieke akkoord dat hier in de Staten is gesloten. Niet meer en niet
minder. Dat er vervolgens bij de uitwerking bepaalde voorstellen in de richting van de Staten komen
waar genuanceerd op afgedongen wordt of waar een aanvulling plaatsvindt, spreekt voor zich. Niet
alle voorstellen zullen echter bij de voorjaarsnota tegelijkertijd aan de orde zijn. Die worden de Staten
voorgelegd op het moment dat deze echt aan de orde zijn en ingevuld kunnen worden. Dan zijn de
Staten opnieuw aan zet ter accordering. De begroting moet vandaag wel vastgesteld worden inclusief
de posten zoals het college die vanuit het coalitieakkoord daarin heeft verwerkt, voorlopig dus als
stelpost.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij zeggen ook niet dat die stelposten niet kunnen
worden geaccordeerd. Wij willen alleen een duidelijke toezegging over dat integrale debat over de
nadere uitwerking van het coalitieakkoord. De gedeputeerde kan dat toezeggen, maar als hij dat niet
wil en er omheen blijft praten, dan hebben wij een groot probleem met deze begroting.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het integrale debat over het coalitie-
akkoord voeren de Staten met elkaar; hier, vandaag. Het is aan de collegepartijen dat politieke docu-
ment dat op ons bordje is gelegd en zoals het nu teruggevonden wordt in de begroting, te accorderen
met een ja of een nee. Als de heer Bijkerk daarover andere ideeën heeft, dan kan hij die hier inbren-
gen. Dan wordt daarover het debat gevoerd.
Het college zal niet meer en minder doen dan per post, zoals in het coalitieakkoord en nu als stelpost
meegenomen, een uitwerkingsvoorstel aan de Staten voor te leggen. Daarover gaat vervolgens de dis-
cussie. Tegen de heer Bijkerk zeg ik: u bent op twee fronten in discussie; over de totaliteit van het
akkoord, onderdeel uitmakend van de begroting, én per uitwerkingsvoorstel.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Daarin zit nu juist de kern. Bij de uitwerking zal
blijken dat de ene post misschien iets te krap is geraamd en de andere te ruim, het ene project zal wat
eerder kunnen worden uitgevoerd en het andere wat later. Wat dat betreft zijn wij natuurlijk mede
afhankelijk van het rijksbeleid. Op dat uitwerkingsniveau echter is het interessant dat integraal te kun-
nen beoordelen. Dat kan ook leiden tot verschuivingen binnen de uitwerking van het coalitieakkoord.
Daarmee stellen wij niet het coalitieakkoord ter discussie, maar wij moeten als Staten de mogelijkheid
hebben die onderlinge samenhang in beeld te kunnen brengen. Daar gaat het mij om, en als de gede-
puteerde mij niet wil begrijpen …

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp de heer Bijkerk heel goed,
maar wij verschillen hierover van mening.



De financiële positie. De fractie van de LPF zegt dat bezuinigingen in de eigen organisatie gevonden
dienen te worden. Er is inderdaad in het coalitieakkoord daarover een afspraak gemaakt; de bezuini-
gingen voorzover deze veroorzaakt worden door teruglopende inkomsten uit het Provinciefonds en
opcenten motorrijtuigenbelasting, worden intern vertaald op de organisatie. Dat betreft € 2.500.000
van een totaal van € 7.000.000. De Staten treffen daaromtrent voortellen aan. Wat betreft de teruglo-
pende rente uit het Structuurfonds, is in het college afgesproken voorlopig de nog niet ingevulde
€ 5.000.000 strategische plannen te bevriezen. Wat dat betreft, zeg ik tegen de heer Van de Groep,
zetten wij voorlopig de tering naar de nering.
Door voor deze aanpak te kiezen, blijft het coalitieakkoord, minus de € 5.000.000 die nog boven de
markt hing, overeind en is er de komende jaren € 24.000.000 per jaar ruimte voor nieuw beleid. Dat
bedrag – ik zeg het nog een keer: € 24.000.000 –  is het bedrag waar de coalitie op hoofdlijnen reeds
een invulling aan heeft gegeven. Over de uitwerking zal hierover de komende jaren successievelijk
worden gediscussieerd. In die zin is het een ander soort begrotingsbehandeling dan voorgaande colle-
geperiodes. Toen hadden wij een algemeen collegeprogramma, niet financieel onderbouwd, en van
jaar tot jaar werd op ad-hocbasis een invulling gegeven aan de hand van de financiële ruimte. Nu is er
een consistent vierjarenbeleid in het coalitieakkoord neergelegd en daarop zullen wij ons vooral rich-
ten.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat wij de
tering naar de nering moeten zetten en noemt een bedrag van € 5.000.000. Dat is duidelijk. Die
€ 24.000.000 voor 2004 is dan beschikbaar. Wij hebben gezegd niet aan dat bedrag te komen van
€ 5.000.000. Toch gaan wij dat in 2004 uitgeven, maar dan op een andere titel: niet voor de strategi-
sche plannen, maar in het nieuwe beleid. Dat betekent dat over die € 5.000.000 toch wordt beschikt en
dat daarvan een structurele uitgavenpost wordt gemaakt. De dekking is echter slechts voor één jaar.
Daar heb ik problemen mee.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het college heeft ervoor gekozen
voor 2004 die € 7.500.000 in te vullen zoals is voorgesteld. Dat bedrag loopt zelfs nog iets op, omdat
het Provinciefonds iets oploopt. Daarover zal echter de heer Streng nog spreken. Er wordt dus een
structurele invulling aan gegeven. Dit is echter voorlopig voor het eerste jaar, voor 2004.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde deelt dus mijn
conclusie, als wij deze begroting vaststellen, dat daarmee de Staten zichzelf verplichten € 5.000.000
uit die takendiscussie op te hoesten, want anders ontstaat er een probleem met de structurele dekking.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Voor de jaren na 2005 klopt dat.

De opcenten. De fracties van de LPF en D66 hebben elkaar gevonden als het gaat om de te hoge op-
centen. Dat gaat echter uit van een verkeerde vooronderstelling, althans wat de fractie van D66 betreft.
Ik hoorde namelijk mevrouw Van Keulen veronderstellen dat de autobezitter volgend jaar € 24 duur-
der uit is. Dat is niet aan de orde. Dat zeg ik ook in de richting van de fractie van de VVD: wij hebben
uitsluitend gekozen voor een trendmatige verhoging van de opcenten. Dat betekent voor volgend jaar:
drieënhalve opcent extra. Eén opcent is gemiddeld € 2. Telt u maar uit: gemiddeld per auto is dat € 7
vanaf maart 2004. Als je de trend volgt, is dat iets wat je met opgeheven hoofd kunt uitleggen, zeker
als je uitlegt wat je daartegenover stelt.

In hetzelfde verband is door verschillende fracties gesproken over het Structuurfonds. De heer Ekkers
zegt dat de verhoging van de opcenten slechts een trendmatige verhoging is en vraagt zich af of je
daarmee in Den Haag niet de discussie op gang brengt, en dat er wellicht aan je vermogen geknabbeld
gaat worden. Ik wijs u erop dat Den Haag nooit aan de vermogenspositie van de provincies zal komen,
om de eenvoudige reden dat die te ver uiteenlopen, afhankelijk van hoe men in het verleden met de
energiebedrijven is omgesprongen. Den Haag attendeert echter wel voortdurend op de onbenutte be-
lastingcapaciteit in de motorrijtuigenbelasting. Daar kijkt men wel met argusogen naar. Voor de pro-
vincie Utrecht betekent dit een onbenutte belastingcapaciteit van zo'n € 30.000.000 op jaarbasis.



Moet je dan met de neerwaartse renteontwikkeling, zoals wij die zien op de kapitaalmarkt, aan je
Structuurfonds gaan knabbelen? Er zijn immers minder opbrengsten dan je aanvankelijk dacht. Ik wijs
de Staten hierbij op staand beleid. De heer Van Leeuwen en ook anderen hebben hierop gewezen. Wij
hebben met elkaar vastgesteld dat de hoofdsom, het vermogen, in principe niet wordt aangetast en dat
wij de rente van jaar tot jaar inzetten voor structuurversterkende projecten voor de Utrechtse burgers.
Over dat "in principe" heeft het college gezegd dat wij het daarover eens moeten zijn. Daarover is in
de inleiding een zin opgenomen. Uiteraard zal daarover de komende tijd ook met de Staten worden
gesproken. Persoonlijk zeg ik erbij als het gaat om de hoofdsom – onder andere richting de heren Ek-
kers, Levering, Van Leeuwen en Van de Groep: "uit den boze", "wees voorzichtig" – dat een zaak die
wij goed voor ogen moeten houden, is dat het incidenteel geld is. Dat geld kun je maar een keer uitge-
ven. Wordt die hoofdsom minder, dan wordt ook die jaarlijkse rente minder, en dan heb je een pro-
bleem met de dekking van alle mooie voorstellen die zijn neergelegd in de begroting en de meerjaren-
raming.
Met dit bouwwerk hebben wij inderdaad een gezonde begrotingspositie, die elk jaar in deze collegepe-
riode een bedrag van € 24.000.000 tot € 25.000.000 ruimte oplevert voor nieuw beleid. Dat is nog
nooit vertoond. Als wij daaraan knabbelen, moeten wij daarover erg goed nadenken. Ik bereid op dit
punt een discussienotitie voor. Met de commissie Bestuur en Middelen – dat kan ook een subcommis-
sie zijn – kunnen wij daarover spreken.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dus dat de gedeputeerde positief reageert
op mijn verzoek om een discussie aan te gaan over die hoofdsom. Daarover wordt nu geen uitspraak
gedaan, maar volgens mij moet in de commissie Bestuur en Middelen op vrij korte termijn daarover de
discussie gevoerd worden.

De heer VAN BERGEN (Gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat "in principe" leefde al in de
boezem van het college: wanneer komt het moment dat je van het principe, waarin is vastgelegd dat de
hoofdsom overeind blijft, gaat afwijken.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk; de gedeputeerde zegt dat een open
discussie in de nabije toekomst zal plaatsvinden.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat klopt.

De indicatoren. Wij moeten elkaar hierover nog eens goed in de ogen kijken. De vorige collegeperio-
de, vijf jaar geleden, zijn wij begonnen met het ontwikkelen van indicatoren voor provinciale produc-
ten en maatschappelijke effecten. Wij hebben daar in die periode een heel goede slag gemaakt en daar
gaan wij mee door. Indicatoren wijzigen zich voortdurend, afhankelijk van maatschappelijke ontwik-
kelingen. Tegelijkertijd houd ik u voor dat wij de verwachtingen niet enorm hoog moeten opblazen,
want dat betekent dat wij de komende vier jaar telkens weer zullen gaan roepen dat de indicatoren nog
preciezer en gedetailleerder moeten. Dan komt de vraag naar voren: is het 'beter' niet de vijand van het
'goede'? Monitoren, onderzoeken en het volgen van allerlei processen vragen behoorlijk veel inspan-
ning, menskracht en kosten. Wij zoeken dus met elkaar naar een verstandig evenwicht.
Niettemin, de inspanningverplichting voor het college blijft bestaan om bij al die verschillende pro-
grammaonderdelen te blijven zoeken naar de meest optimale indicatoren. In sommige gevallen, als het
gaat om het kwantificeren van de effecten van ons beleid, zal het inderdaad moeten gaan om heel con-
crete resultaten. In andere gevallen zullen wij echter moeten volstaan met een inspanningsverplichting
om de eenvoudige reden dat vele andere actoren als de provincie, het succes – als het succes is –
 kunnen delen met het beleid dat wij met elkaar uitzetten. Dan kun je de resultaten en de revenuen niet
altijd naar je toe halen; het is namelijk ook vaak een gedeeld succes.
Wij gaan hier echter mee door en ik zal de Staten zeker uitnodigen in commissieverband en bij be-
leidsstukken daarvoor heel concrete voorstellen te doen, want het is ook een zaak van de Staten om
resultaten in beeld te brengen.



De rekenkamerdiscussie in de provincie: de heer Van de Groep heeft hierover gesproken. Ik weet dat
door het IPO in alle Staten het voorstel is neergelegd om daar op een verstandige manier mee om te
gaan. Ik neem aan dat dit een vervolg krijgt in de Staten van Utrecht, maar primair gaat het presidium
daarover en de fracties. Ook naar elkaar toe moeten de Staten reageren.

Het CDA heeft een suggestie gedaan met betrekking tot de Jeugdzorg. Wat betreft de recente ontwik-
kelingen rondom het wetsontwerp voor de jeugdhulpverlening zal gedeputeerde mevrouw Kamp daar-
op ingaan. Wat mevrouw Raven van de fractie van het CDA voorstelt, kan niet. Zij stelt voor een niet-
bestaande dekking in beeld te brengen, namelijk een rekeningsaldo dat nog niet bestaat en dat ook nog
niet bekend is: het rekeningsaldo 2003.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben de bestuursrapportages I en II daarbij
betrokken. De hele begrotingsdiscussie is vastgesteld op 1 juli 2003. Wij krijgen namelijk een heel
vreemde discussie als wij er allerlei bedragen van na 1 juli bij betrekken.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Een deel van dat rekeningsaldo is in
het overdrachtsdocument meegenomen – de prognoses – bij de dekking van het coalitieakkoord. In de
tweede helft van 2003 kunnen wij nog niet zeggen wat dat saldo is. In die zin is het geen deugdelijk
dekkingsmiddel. In algemene zin wijs ik u erop – waar wij € 5.000.000 bevroren hebben in 2004; het
bedrag dat boven de strategische plannen hangt –, dat in het college de gedachte is ontstaan mocht het
rekeningsaldo meevallen, om dan als eerste te kijken of wij het coalitieakkoord ook op dat punt niet
kunnen repareren. Om twee redenen zeg ik op dit moment dat het geen correct dekkingsvoorstel is.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij wordt hier nu door de gedeputeerde
een heel ander verhaal gehouden. Uit de eerste bestuursrapportage bleek dat er € 4.000.000 meer aan
middelen was door de REMU-rente. Er was € 4.400.000 positief in Bestuursrapportage I, met als ne-
gatief saldo in Bestuursrapportage II € 800.000 en totaal positief € 7.600.000. Wij hebben in deze be-
groting een meerjarenraming van € 5.400.000. Het negatieve saldo van 2004 kunnen wij afboeken met
het positieve saldo van 2003. Wil de gedeputeerde nu zeggen dat het een tegenvaller is?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan wel zeggen dat de tweede
helft dit jaar aanzienlijk tegenvalt ten opzichte van de eerste helft.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Waarom zijn wij daarover dan nog niet geïnfor-
meerd?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ontraad mevrouw Raven ten stel-
ligste, vooruitlopend op het vaststellen van de rekening, al wat af te snoepen van het saldo dat nog niet
bekend is.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat doet de gedeputeerde toch ook?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De coalitiepartijen hebben bij het
vaststellen van het coalitieakkoord een deel van dat bedrag ingezet voor de dekking van het coalitieak-
koord. Daarmee houdt het op. Het totale rekeningsaldo is uiteraard pas bekend aan het eind van het
jaar bij het sluiten van de boeken en dan zal blijken hoeveel er uiteindelijk in 2004 beschikbaar is aan
incidenteel geld, want daarover praten wij.
Wat betreft de Jeugdhulpverlening is er ook € 1.000.000 structureel opgenomen in het coalitieakkoord
en dat bedrag is absoluut veilig.

De portefeuille Cultuur. De fractie van D66 heeft gesproken over het AIC. Wij kiezen nu voor Leids-
che Rijn, zo luidt een beetje de boodschap van D66. Dat vindt het college geen goed idee. Op dit mo-
ment loopt er, zoals bekend, een haalbaarheidsonderzoek bij Fort Vechten naar het eventueel realise-
ren van een bezoekerscentrum voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In dat haalbaarheidsonderzoek
wordt tevens gekeken naar het kunnen opnemen aldaar van een archeologisch informatiecentrum. Dat



heeft allerlei inhoudelijke redenen: Fort Vechten is een toplocatie op de kruising van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en de Romeinse Limes, dicht tegen de rand van Utrecht aan met tal van mogelijkhe-
den op het terrein zelf. De haalbaarheid is een punt dat nog ingevuld moet worden. Dan is de bereik-
baarheid natuurlijk een belangrijk onderdeel daarin. Het gaat dus niet zozeer om het opknappen van de
bouwwerken aldaar, want daar gaan wij de komende jaren sowieso aan werken. Dat geldt ook voor het
nationale project van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar kunnen vervolgens allerlei functies in
ondergebracht worden. Een bezoekerscentrum Hollandse Waterlinie is een idee dat breed wordt ge-
deeld, ook een Fortenmuseum is serieuze optie en er zijn tal van projecten voor werkgelegenheid. In
die zin moet ook de haalbaarheid worden gezien van een archeologische presentatie en wellicht zelfs
een archeologisch depot. Mocht die haalbaarheidsstudie negatief uitvallen, dan zijn alle opties weer
open. Zelfs in dat geval moeten wij ons afvragen of Leidsche Rijn de enig aangewezen 'second best'
locatie is. Wij zijn namelijk ook gaan kijken in Woerden, waar een nog groter Romeins schip uit de
grond is gekomen en in Wijk bij Duurstede waar het barst van de opgravingresultaten. Wij gaan dat
dus zichtbaar maken in dat culturele erfgoed langs die hele Romeinse Limes. Het is niet zo, als er een
AIC gerealiseerd wordt op Fort Vechten, dat er vervolgens in Leidsche Rijn, Woerden of ergens an-
ders niets meer gebeurt. Nee, dat krijgt een heel duidelijke verwijsfunctie naar allerlei andere zichtbare
onderdelen.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Wordt in het haalbaarheidsonderzoek naar de
mogelijkheden op Fort Vechten ook Leidsche Rijn betrokken? Zo is het namelijk afgesproken in de
commissie.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Met Leidsche Rijn en ook met
Woerden zijn er voortdurend discussies. Ik heb Woerden uitgenodigd om eens na te denken hoe men
naar de toekomst toe al die mooie vondsten een blijvende plek wil geven.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! Wij krijgen dus straks een haalbaarheidsonder-
zoek, waarbij drie locaties betrokken worden?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Nee, het haalbaarheidsonderzoek in
het kader van "Agenda 2010" concentreert zich echt op Fort Vechten, inclusief een presentatiecentrum
voor archeologie. Pas als blijkt dat Fort Vechten niet haalbaar is, zijn andere opties open voor wat
betreft een archeologisch informatiecentrum.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! In de notulen wordt de indruk gewekt dat het
haalbaarheidsonderzoek verbreed zou worden.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Laten wij niet drie, vier jaar met
elkaar discussiëren over locaties. Als de fractie van D66 echt vindt dat dit niet in Fort Vechten moet
komen, dan verzoek ik die partij een Statenuitspraak te vragen. Dan weet ook het college waar het aan
toe is. Een collega heeft hiermee drie, vier jaar mee zitten worstelen en er is niets gebeurd. Dit college
heeft als ambitie om iets te gaan doen, heeft dat gekoppeld aan het haalbaarheidsonderzoek voor Fort
Vechten, en dan moet ook het groene licht worden gegeven, mede gelet op de win/win-situatie. Als je
een bezoekerscentrum krijgt voor de Hollandse Waterlinie met een informatiepost, een loket, over-
head, een restaurant, dan ben je wel raar bezig als je een archeologisch informatiecentrum daaraan
kunt koppelen, en je zou dat dan op een andere plek tegen hogere kosten te doen. Alles op volgorde
graag.

Chapeau voor de heer Van de Groep. Dat hij dat gevonden heeft: de aardkundige monumenten à raison
van € 7000 die weggehaald zijn in het overdrachtsdocument bij het sluiten van het coalitieakkoord.
Inderdaad, dat leidt ertoe dat wij ons moeten beperken tot zes aardkundige monumenten, terwijl wij
aanvankelijk de ambitie hadden naar twaalf te gaan. Het zij zo. Het college is bereid, zeg ik mede na-
mens collega Lokker, te kijken in hoeverre wij voor die € 7000 binnen de bestaande middelen een
oplossing kunnen zoeken om aan zijn wens tegemoet te komen.



De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Wij merken steeds bij de behandeling van
een begroting, bestuursrapportage of rekening, dat er een worsteling is over de vragen wat hoofdzaak
of bijzaak is, wat beleid in uitvoering is en hoe wij dat gaan behandelen. Dan worden er steeds mooie
uitspraken gedaan. Ook onze fractie worstelt telkens met deze vragen. Wij stellen het op prijs dat van-
uit het college, ambtelijk voorbereid, eens een discussie aangegaan wordt over een notitie met de pun-
ten: hoe gaan wij dat op hoofdzaken benaderen en waar liggen met name de kaderstellende lijnen? In
het kader van de dualisering zou het goed zijn daarover eens inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan.
Kan het college daarmee instemmen?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de heer Van Leeuwen vragen
hierover wat concreter te zijn, want ik weet niet precies waar ik ja of nee tegen moet zeggen. Ik denk
ook dat men wat dit punt betreft in eigen kring moet kijken en dat men zich moet afvragen op welk
niveau men bezig wil zijn. In het presidium of in de subcommissie Bestuur en Middelen zou daarover
eens gesproken moeten worden, tenzij de heer Van Leeuwen op dit moment een concrete suggestie
heeft. Die heb ik echter niet gehoord.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Nee, het gaat om de intentie. De suggestie
omtrent de uitwerking willen wij nog wel een keer doen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dan wacht ik het uitwerkingsvoor-
stel van de heer Van Leeuwen af.

De VOORZITTER: Ik wil benadrukken dat het college probeert de vragen zo kort en bondig mogelijk
te beantwoorden. Mochten er verduidelijkende vragen gesteld moeten worden, dan kan dat vanzelf-
sprekend. Heeft u echter uw zin niet gekregen of u dreigt die niet te krijgen, dan verzoek ik u daarop in
de tweede termijn terug te komen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik zag de heer Van de Groep al naar de
microfoon grijpen toen hij de term "aardkundig" hoorde uit de mond van de heer Van Bergen. Ik deel
zijn opvatting en ik wil onderstrepen dat wij voor dat onderdeel ons best zullen doen een bedrag te
vinden, zo mogelijk structureel. De heer Van de Groep is het met mij eens, zie ik.

Er is een vraag gesteld over agrarisch en particulier natuurbeheer: hanteren Gedeputeerde Staten wel
de juiste verhouding en bruuskeren zij niet al te zeer het rijksbeleid? De Staten weten dat de provincie
Utrecht al jarenlang probeert voorloper te zijn in deze materie, om het agrarisch en particulier natuur-
beheer zo veel mogelijk te stimuleren. Op dit moment zitten wij nog in een ongelijke verdeling. Het is
echter wel onze bedoeling dit te tillen naar een 40/60-verhouding. Daar zijn twee kanttekeningen bij te
maken. Ten eerste moet zoiets gebeuren op basis van vrijwilligheid; je kunt particulieren en agrariërs
niet dwingen hun gronden om te zetten in natuur. De tweede kanttekening is dat natuurlijk dezelfde
eisen gelden voor zowel agrariërs, particulieren als terreinbeheerders. Dat maakt het tevens lastig,
omdat het hoge eisen zijn. Wij zijn bezig met het Platform Agrarisch Natuurbeheer om maximaal met
de natuurorganisaties dat niveau eens goed te beschrijven en te bekijken hoe dat niveau eventueel be-
reikt kan worden. De Staten hebben een eerste excursie meegemaakt van het particulier natuurbeheer.
Een tweede excursie zal gaan naar agrarisch natuurbeheer, zodat de Staten in het veld kunnen zien hoe
dit werkt en wat de problemen zijn.
Met betrekking tot het landelijk gebied in het algemeen zijn er vragen gesteld over het veenweidege-
bied. De Staten hebben in hun bezit een "Veenweidemanifest". Op initiatief van de provincie Utrecht
hebben drie provincies daarin uitgesproken dat zij op zeer korte termijn voor de integrale opgave van
het veenweidegebied robuuste keuzes aan de Staten zullen voorstellen. Wij willen niet vasthouden aan
de politiek van 'pappen en nathouden'. Wij hebben in de Venen afgesproken dat wij het spoor van de
evaluatie volgen en tegelijkertijd het spoor van de nieuwe opgaven. Dan betreft dat niet alleen een
waterverhaal, maar ook een landbouwverhaal, een recreatieverhaal en een natuurverhaal. Die integrale
benadering verzekert voor de langere termijn het duurzaam gebruik van gronden. Daar gaat het om.
Die robuuste keuzes betekenen natuurlijk dat wij die, ook ten aanzien van de waterpeiling, in discussie
brengen. Dat kan niet anders.



Zodra de provincies overeenstemming hebben bereikt over de te varen koers, zal ik die aan de Staten
voorleggen. Het zal heel interessant zijn die discussie te voeren, want wat betreft die evaluatie zitten
alle mensen op scherp.

De reconstructie. Er is inderdaad donderdag met de minister overeenstemming bereikt over de inzet
van middelen voor deze reconstructie. Het kasritme is daarbij wat anders dan wij willen, omdat de
minister het wat naar achteren schuift. Hij heeft ons echter verzekerd, dat het totaal van de som voor
reconstructie in elk geval gehandhaafd blijft voor de komende periode en dat wij als provincies dus
kunnen gaan voorfinancieren. Dat betekent dat wij verder kunnen gaan met de planvorming, in die zin
dat wij zijn uitgegaan van de brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd als het gaat om de
Wav en dat betekent een zonering voor de gevoelige gebieden. Technisch zal nog moeten uitgewerkt
hoe met die nadere toevoeging van nabossen zal worden omgegaan.
Het doel is in elk geval dat de helft van de bedrijven die nu binnen de plannen op slot zouden gaan,
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Wij zoeken daarbij niet zozeer in het dure instrument "verplaat-
sing", maar veel meer in het instrument "Technologische Aanpassingen".
De belangrijkste boodschap is dat de Reconstructiecommissie haar plan kan vaststellen op 18 decem-
ber 2003 en dat het plan vervolgens in de commissie ter besluitvorming zal worden voorgelegd.
Wij hebben de goedkeuring van de minister voor een aantal urgentieprojecten, waarvoor de Staten
middelen beschikbaar hebben gesteld. Die projecten kunnen dus nog voor de feitelijke vaststelling van
het plan worden uitgevoerd. Het zijn in elk geval projecten die niet strijdig zijn met de uitgangspunten
zoals genoemd in het Reconstructieplan.

Genoemd is het Next Generation Fund. De minister heeft nooit iets gezien in deze regeling en wij
hebben verzocht daar toch nog eens naar te kijken. Hij heeft dat opgelost door het naar de kant van
zijn staatssecretaris te schuiven, en die heeft gezegd te zorgen voor een zodanig fiscale behandeling,
dat het voor jonge boeren aantrekkelijk is de zaak van hun vader over te nemen. Wij wachten de finale
besluitvorming daarover af. Blijkt dat onvoldoende om de boeren over de streep te halen – 9000 boe-
ren hebben echter al gezegd dit een aantrekkelijk plan te vinden – dan zullen wij ons bezinnen op na-
dere maatregelen.
Genoemd is de problematiek van onteigening en landinrichting in Haarzuilen. In een eerdere commis-
sievergadering is daarover al een uitspraak gedaan, waardoor het is opgenomen in de regels van de
landinrichting. Er is een bezoek gebracht aan Haarzuilens, waarbij de problemen werden geschetst.
Binnenkort komt er een ontwerp naar de Staten en de Staten kunnen daarover beslissen. Daarin zijn de
inspraakreacties en belangen van inwoners vermeld. De Staten beslissen dus wat daar gaat gebeuren.

"Agenda 2010". Het spreekt vanzelf dat de Staten invloed hebben op de keuzes die daarin een rol een
spelen. Elk jaar staat dit geagendeerd voor herijking. Dat is het moment dat de Staten kunnen zeggen
eens met het college te spreken of de prioritering nog wel juist is. Vervolgens krijgen de Staten een
voortgangsrapportage per kwartaal; het moment waarop wij als Staten de balans kunnen opmaken.
Uiteindelijk ontvangen de Staten dan voor de vierentwintigste de bijgestelde projectenplannen. Op dat
moment kunnen de Staten hun opvattingen daarover neerleggen. Het is zeker niet de bedoeling dat het
college met het door de Staten beschikbaar gestelde budget al die mooie dingen gaat realiseren. Het is
niet de bedoeling over elk detail met de Staten te gaan overleggen, maar het gaat over de hoofdkeuzes
en de Staten zullen wij daarbij betrekken.
Het is een project van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten; het is van óns. Daarom zijn wij ook
bereid de discussie met de Staten te voeren.

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Is dit ook het antwoord op mijn vragen omtrent het
project "Nieuw Wonen"?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mijn collega zal daarover zo dadelijk zijn
licht laten schijnen. Als gevraagd wordt op welke manier de Staten worden betrokken bij de "Agenda
2010", dan zeg ik u toe dat wij in de commissie daarover op diverse momenten kunnen discussiëren.



Mevrouw VAN  KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mijn zorgen geuit over de wellicht
te verwachten € 50.000.000 die nu al tekort is. Baart dat het college geen zorgen?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn ambities neergelegd in de plannen
en die kwamen niet helemaal overeen met de beschikbare middelen. Dus hebben wij gevraagd of de
plannen zodanig ingericht konden worden dat ze ook betaald konden worden, zodat wij kunnen uit-
voeren wat wij van plan zijn. Als de Staten de plannen echter zo belangrijk vinden en meer geld be-
schikbaar stellen – de Staten hebben immers het budgetrecht – dan zullen wij dat serieus met de Staten
bespreken. Het is gemakkelijk om te zeggen dat wij meer geld nodig hebben en dat dat geld er dan
maar moet komen. Op dit moment hebben wij echter afgesproken dat wij met de toegezegde midde-
len – dat zijn spijkerharde toezeggingen – heel veel kunnen realiseren. Als de Staten de projectplannen
ontvangen, kunnen zij zelf beoordelen of het voldoende is.

De discussie over de WGR+. Dat is meer dan alleen maar een zaak van burgemeesters, wethouders,
gedeputeerden en minister. Terecht, want als je het anders zou zeggen, zou je het alleen maar een 'be-
stuurlijk tranendal' noemen. Het gaat inderdaad om meer dan de structuur. Dat ben ik met eenieder
eens.
Een kort stukje geschiedenis. Op 24 november aanstaande krijgen de Staten alle relevante informatie
die noodzakelijk is om de discussie over de WGR+ te voeren. De minister geeft op 20 november aan-
staande zijn conceptwetsvoorstel aan het volk van Nederland en zegt: zo gaan wij het doen. In die
voorfase heeft zij op 18 juni jongstleden de kaderwetgebieden een brief geschreven met het verzoek
antwoord te geven op een aantal vragen. Die vragen betroffen met name de taken en de bevoegdheden.
In een soort bijzin heeft zij gevraagd de provincie eens te betrekken in die antwoorden. Wij waren niet
echt gelukkig met haar opstelling: het sturen van een brief aan de kaderwetgebieden over een zeer
belangrijk onderwerp en daarover mag de provincie dan ook nog iets vertellen.
De laatste tijd hebben wij ingezet op een manier waarbij wij niet met allerlei bestuurlijke gremia
slechts een structuurdiscussie willen voeren, maar ook een inhoudelijke discussie. Juist met het oog op
het feit dat de inwoners van Utrecht niet zitten te wachten op bestuurders die voortdurend met elkaar
overhoop liggen over competentie- en competitievraagstukken. Het gaat er nu om dat wij de opvatting
die wij als provincie in deze discussie altijd hebben gehad over de kaderstellende bevoegdheden en de
zaak met betrekking tot de planhiërarchie, niet gaan weggeven. Daarvan is dan ook geen sprake. In het
overleg hebben wij voortdurend daaraan vastgehouden. Op 24 november wil ik daarover spreken met
de Staten en als de Staten van mening zijn dat dat te laat is, ben ik uiteraard bereid in een voorfase een
soort van algemeen politiek overleg te hebben om een aantal zaken door te nemen. Dat is een nieuw
fenomeen, maar misschien had ik, nu hierover vragen zijn gesteld, de Staten eerder moeten informeren
over dit proces. Ik zeg de Staten toe dat ik zoveel mogelijk informatie op tafel zal leggen zodra die
informatie er is. Het gevaar is wel, nu wij nog in discussie zijn en standpunten worden uitgewisseld
met de minister, dat wij in een valkuil stappen door te zeer een vooropgestelde opvatting te hebben.
Geprobeerd wordt namelijk nog te komen tot een soort van consensus voor het gebied in Utrecht.
De beleidsnotitie is in feite een overeenkomst tussen IPO, VNG, de kaderwetgebieden en de minister.
Daarin is ten aanzien van Verkeer en Vervoer aangegeven dat de middelen rechtstreeks van het Rijk
naar die vervoersregio gaan. Wij hebben de minister duidelijk gemaakt dat ons dat wat onhandig leek.
Eén vervoersregio is belangrijk. Niet zozeer de discussie over de middelen is principieel interessant,
maar veel meer de vraag wie erover gaat. Dan is de positie van de provincie helder, omdat de provin-
cie zal vasthouden aan de planhiërarchie. Ik moet ook zeggen dat dit op het moment niet direct de
wens is van de minister. Vorig jaar tijdens het IPO-congres is door de minister nog heel stoere taal
gesproken en toen dachten wij allemaal dat wij de zaak in de zak hadden. Vervolgens komt de minister
daarop terug, omdat zij dat wel wat al te sterk had neergezet, en nu dreigt een zekere uitholling van de
bevoegdheden van de provincie.
De provincie heeft zich altijd daartegen verzet en heeft gezegd dat het minimum takenpakket tegelij-
kertijd ook het maximum takenpakket is. In de 'watjesbrief' staat het misschien niet zo helder ver-
woord, maar de brief druipt nu ook weer niet van zoveel gemeenschappelijkheid – zeg ik tegen de heer
Bijkerk – dat de positie van de provincie daarin niet helder zou zijn verwoord als het gaat om de ka-
derstelling.



Ik zeg de Staten dus toe dat nog voor 24 november aanstaande een algemeen overleg zal plaatsvinden
over onze positie in de discussie met de minister.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! "Ontwikkelingsmaatschappij Hart van de
Heuvelrug". Het CDA herinnerde daarbij aan de motie die in 2002 hierover is aangenomen en vroeg
naar de stand van zaken. Het college is daar druk mee bezig. In de commissie Ruimte en Groen is
daarover diverse keren informatie verstrekt. De grootste zorg momenteel binnen dit project, is de reali-
sering en de borging van de groeiprojecten. Die kosten namelijk geld en moeten worden bekostigd uit
de rode, de andere, projecten waar opbrengsten gegenereerd zullen worden. Onder onze centrale regie
zijn wij met diverse gemeenten – met name Zeist en Soest – druk bezig om clusters van projecten te
vinden met een balans, zeker in financiële zin, tussen opbrengsten en kosten. Die projecten zullen
vervolgens zo snel mogelijk opgepakt worden, want het is ons een grote zorg zo snel mogelijk tot uit-
voering over te gaan. Ook de gemeenten en de meeste andere partners willen dat. Dan bedoel ik Het
Utrechts Landschap, de ministeries van LNV en VROM, en in wat mindere mate ook en ook het mi-
nisterie van Defensie. Wij zullen waarschijnlijk komen tot een afsprakenkader, waarbij een ontwikke-
lingsmaatschappij uiteindelijk de vorm zal zijn en waarin die financiële verevening tussen projecten
geformaliseerd zal gaan worden. Ik denk dat ik de vragen daarmee voldoende heb beantwoord.

Het CDA vraagt zich af hoe het college aankijkt tegen een vacaturestop. Ik kan u zeggen dat wij mo-
menteel al in de geest van deze suggestie handelen. Het college heeft de directieraad opgedragen zeer
zorgvuldig en zeer terughoudend om te gaan met invulling van vacatures als die zich voordoen. Ook
andere fracties hebben in andere bewoordingen over ditzelfde thema gesproken. In onze voorstellen
betreffende nieuw beleid zien de Staten terug dat wij personele uitbreiding niet zullen voorleggen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Er staan zeven fte's in voor dat gebiedsge-
richte beleid. Dat lijkt mij nogal een uitbreiding. Dat is immers ook personeel?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ja, dat is ook personeel. Daarin heeft me-
vrouw Van Keulen gelijk. Misschien heb ik mij niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Die € 2.000.000 voor
nieuw beleid die beschikbaar is, willen wij zoveel mogelijk besteden aan projecten. Eerdere voorstel-
len zijn in het college aan de orde geweest. Die hebben de Staten nooit bereikt. Daarin stonden nog
veel meer mogelijke uitgaven in de personele sfeer. Bewust heeft het college daarvan afgezien.
De takendiscussie gaat nu volop gevoerd worden de komende maanden. Er zal geen kaasschaafmetho-
de worden toegepast. Binnen het coalitieakkoord is een bedrag van € 5.000.000 gereserveerd voor
frictiekosten waar het personele gevolgen betreft. Ik heb in de laatste commissievergadering Bestuur
en Middelen toegezegd op zo kort mogelijke termijn de Staten de gelegenheid te bieden een discussie
te voeren rond de mogelijke kaders die de Staten stellen bij de invulling van het gehele 'KWATTA-
proces'.

De heer Levering sprak over het spreidingsbeleid en de relatie met de 30%-sociale huur. Het gaat om
een bekende motie. Die komt regelmatig terug in de commissie en ook de komende commissieverga-
dering, eind november, zal die weer aan de orde worden gesteld, in combinatie met een notitie rondom
de ruimtelijke segregatie. Terecht wordt hier de relatie gelegd. Wij weten allemaal dat de landelijke
cijfers, als het gaat om het realiseren van sociale huurwoningen binnen de totale nieuwbouw, ver onder
die 30% voert. Als provincie hebben wij daarin ook niet zo'n grote rol. Primair zijn de gemeenten na-
melijk aan zet als het gaat om woningbouwbeleid en volkshuisvestingsbeleid en in hun directe kielzog
de woningbouwcorporaties, met name als wij spreken over de sociale huurwoningen. Bekend is dat er
op dit ogenblik, als het gaat om het verhaal rond de stichtingskosten voor de sociale huurwoningen,
geld moet worden toegelegd. Niet zomaar een beetje, maar vaak duizenden euro's per woning, om toch
tot een aanvaardbaar huurniveau te komen. Lang niet alle corporaties zijn bereid dat te doen en vragen
zich af of dat hun volkshuisvestelijke taakstelling nog wel is als het die kant op gaat.
Kortom: terughoudendheid. Wij zullen in de commissie terugkomen op de vraag wat onze sturings-
mogelijkheden hierin zijn. In een gesprek met de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Volks-
huisvesting in het kader van het Streekplan, in aanloop naar het eind deze maand vast te stellen ont-
werp door het college van GS, heb ik meermalen aan de orde gesteld om waar het mogelijk is met



name voor jongeren en ouderen en ook zo betaalbaar mogelijk, huisvestingsplannen te gaan realiseren.
Ik heb de portefeuillehouders aangemoedigd te komen tot gemeentelijke woonvisies, liefst afgestemd
in regionaal verband.

Mevrouw Van Keulen sprak over studentenhuisvesting en zij kondigde een eventuele motie aan. Ik wil
haar in herinnering roepen dat wij nu juist van start gegaan zijn met het aanjaagteam en er is al een
succes geboekt. Er wordt gewerkt zo'n 140 eenheden te realiseren.
Zij spreekt over het ontwikkelen van een beleidskader binnen het ISV. Ik wijs haar erop dat de stu-
dentenproblematiek met name een problematiek is van de stad Utrecht, en in mindere mate van
Amersfoort.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat ook over jongeren en niet alleen
over studenten. Jongeren en starters wonen in alle gemeenten en overal heeft men hier problemen mee.
Dat gaat verder dan alleen studenten.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mevrouw Van Keulen er toch op
wijzen als het gaat om genoemde twee steden, dat deze een rechtstreekse status hebben als het gaat om
het ISV-geld en daarin kan niet veel worden gestuurd. Dat moeten wij beseffen. Wat betreft de gelden
vanuit het Streekplan, die voor volgend jaar beschikbaar zijn, wil ik toezeggen dat wij zeker aan de
jongeren- en studentenhuisvesting aandacht zullen schenken.

De heer Witteman sprak ook over huisvesting en over de lange wachttijden. Die zijn inderdaad be-
kend.
De heer Witteman kon over reservering van budgetten niets terugvinden in de begroting. Ik wijs hem
op ISV-gelden, Streekplan-geld, Experimentenkrediet en dergelijke: dat is in elk geval een aantal pos-
ten dat het ons mogelijk maakt enige sturing te geven aan die volkshuisvestelijke belangen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De heer Streng heeft in zijn antwoord op de vraag
van het CDA over de vacaturestop gezegd dat het college al in de geest van dat voorstel, die suggestie,
handelt. Betekent het dat het college zich niet verzet tegen dat voorstel?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik verzet mij niet tegen het voorstel. Wij
zouden er nog wel iets aan kunnen toevoegen. In tweede termijn zal ik daarop verder ingaan. In feite is
er momenteel sprake van een aantal vacatures dat niet ingevuld is. Wij illustreren daarbij dat wij zo
terughoudend mogelijk omgaan met uitbreiding c.q. invulling van personeelsposten. Ik wijs er tevens
op dat wij voor de begroting 2004 die nu aan de orde is, middelen beschikbaar hebben zoals die in de
voorstellen thans zijn verwoord. Er is dus niet een heel directe aanleiding die vacaturestop voor 2004
generiek in te voeren. Er zijn hier en daar strategische posities in de organisatie – de organisatie die
natuurlijk voortdurend in ontwikkeling is – die wij willen invullen en die ruimte moeten de Staten ons
wel laten. Tegelijkertijd zeg ik toe dat wij uitermate terughoudend zullen zijn bij invulling van de ge-
boden ruimte.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Deze discussie zijn wij niet aangegaan om een
bezuinigingsmaatregel af te kondigen, maar die moet juist in het kader van de takendiscussie gezien
worden.

De VOORZITTER: Er zijn twee mogelijkheden: de lunch uitstellen tot half twee, waarna er voldoende
ruimte zal zijn voor fractieoverleg; minstens vijf kwartier. Wij kunnen ook nu een korte lunchpauze
houden.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik pleit voor het laatste: een korte lunchpauze en
dan verder vergaderen. Als alle gedeputeerden opnieuw aan het woord zijn geweest, kunnen wij schor-
sen voor overleg tussen de fracties onderling.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben voor het andere voorstel.



De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het ontzettend eens met de heer Ekkers. Wij
hebben honger. De fracties hebben later alsnog gelegenheid om even bij elkaar te gaan zitten.

De VOORZITTER: Politieke honger dan toch?

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Onze politieke honger is onstilbaar.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het eens met de fractie van de PvdA om
door te gaan tot half twee en daarna een lange schorsing te houden.

De VOORZITTER: Ik stel voor een korte lunchpauze te houden van zo'n twintig tot vijfentwintig
minuten. Daarna vervolgt het college met de beantwoording en aansluitend is er een ruim fractieover-
leg.
Ik schors de vergadering.

Schorsing van 13.13 – 13.46 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot mijn portefeuille is door
een aantal Statenleden vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Die zal ik even langslopen.
De vragen van het CDA met betrekking tot de jeugdzorg: het is goed dat ik even een paar dingen in
kaart breng. In de commissie heb ik enige tijd geleden gerapporteerd dat de Wet op de jeugdzorg die er
binnenkort komt, aan de ene kant een goede zijde heeft als het gaat om recht op jeugdzorg. Aan de
andere kant is het zo dat het Rijk een voldoende financieel kader beschikbaar moet stellen. En aan dat
laatste schort het. Daarover hebben wij veel onderhandeld en uiteindelijk zijn wij in IPO-verband ge-
komen tot een convenant met het Rijk. In dat convenant is opgenomen dat het Rijk structureel vol-
doende financiële middelen beschikbaar moet stellen. Wij hebben als het ware geprobeerd in het con-
venant de losse eindjes dicht te schroeien voor de toekomst.
Er blijven echter nog enkele zaken over. In 2004 zal een moment gekozen moeten worden voor evalu-
atie en monitoring. 2004 is dus een jaar dat onzekerheid geeft en geen definitieve oplossing. Als die
monitoring plaatsvindt en als gekeken worden hoe de stand van zaken is, dan wil de staatssecretaris
toezeggen naar de Kamer terug te gaan met de vraag wat er moet gebeuren als blijkt dat er niet vol-
doende geld beschikbaar is. Het IPO is namelijk ervan overtuigd dat er te weinig geld is. Dan hebben
wij het over € 4.190.000 incidentele middelen en € 7.500.000 structurele middelen.
Het incidentele probleem wordt niet opgelost; dat heeft te maken met een stuwmeer van wachtlijsten
en bestaande aanvragen. Op dit moment staan er 300 kinderen op de wachtlijst in de provincie Utrecht.
Het structurele probleem heeft te maken met het hebben van voldoende middelen naar de toekomst
toe.
Als de overeenkomst wordt uitgevoerd zoals die er nu ligt, dan is voor de toekomst een deal gemaakt
met de staatssecretaris dat dit voldoende zal moeten zijn. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan zullen er
maatregelen genomen worden.

Het CDA vraagt verder, als er € 2.000.000 incidenteel beschikbaar gesteld wordt, of het dan zo is dat
je de wachtlijsten daarvoor behoorlijk en drastisch kunt inkorten. Als je kijkt naar die € 4.190.000
incidentele middelen om de achterstand op te lossen, dan is het bedrag van € 2.000.000 natuurlijk een
forse bijdrage. Daarvan ben ik stellig overtuigd. Op het moment dat dit het geval is, moet men zich
wel realiseren dat het niet zo is dat wij acuut die zorg kunnen bieden die nodig is, met name als het
gaat om residentiële zorg, want daarvoor moeten natuurlijk bedden worden gerealiseerd. Dat kan niet
van de ene dag op de andere, maar er zijn heel veel mogelijkheden het geld in de vorm van intensieve,
ambulante zorg of pleegzorg weg te zetten.

De heer Levering van de fractie van de PvdA maakte een opmerking over verlenging van het ex-ama-
beleid. Ik kan nu nog geen oordeel geven of dat wel of niet zou moeten en of het relevant zou zijn. Wij



zijn namelijk net gestart met het project dat toentertijd geïnitieerd is door de Staten. Aan de hand van
de evaluatie moeten wij bekijken of wij daaraan verder vorm en inhoud kunnen geven.

De leefbaarheid in de kleine kernen is aan de orde geweest. Die leefbaarheid heeft met allerlei aspec-
ten te maken. Dat hebben de Staten ook duidelijk gemaakt.
In het coalitieakkoord is een bedrag opgenomen van € 500.000. Dat zou onderdeel uitmaken van het
sociaal beleid dat wij gaan opstellen, met name in verband met de Sociale Agenda voor de komende
tijd. Een voorstel voor een eerste kader hiertoe komt in de commissie Zorg en Welzijn aan de orde en
over de verdere invulling zullen wij samen moeten spreken.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik had over de kleine kernen wat anders gevraagd.
Ik heb geconstateerd dat het gaat om woningbouw en woningtoewijzing, voorzieningen, gemeen-
schapsvorming, economische toekomst. Het zou goed zijn dat wij over die kleine kernen, in onderlin-
ge samenhang – dus niet in de zin van een Sociale Agenda; hoe goed die Sociale Agenda ook is –
 zouden kunnen praten. Wij vragen of het college daarvoor een aftrap wil geven, waarop de Staten in
de vorm van bijvoorbeeld een workshop daarover verder van gedachten zouden kunnen wisselen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een terechte opmerking. In het colle-
ge is daarover gesproken en gezegd is dat het maken van zo'n notitie heel zinvol lijkt. In de sociale
context horen woningbouw en dergelijke zaken daarbij, maar leefbaarheid in de kleine kernen in al-
gemene zin is natuurlijk een item voor de gehele Staten. Wat de vraag betreft: akkoord.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Aanvullend heb ik een vraag gesteld over
toewijzing van woningen aan starters en senioren als maatschappelijk gebonden eigendom. De gede-
puteerde heeft in het coalitieprogramma toegezegd dat er per 1 januari 2004 rondom de problematiek
van de Huisvestingswet in relatie tot de kleine kernen een notitie zou komen voor de mogelijkheden
daartoe. In het kader daarvan heb ik nadrukkelijk gevraagd om een toespitsing om het contingent wo-
ningen te behouden. Ik heb dat in mijn beschouwingen ook duidelijk gemaakt. Wat is de reactie van de
gedeputeerde daarop?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als het specifiek over wonen gaat, wil ik u
verwijzen naar mijn collega Streng. Misschien wil hij daarop straks nog even ingaan.

"Nieuw Wonen" door de generaties heen. De heer Bijkerk heeft een en ander gezegd over de wijze van
informeren van de Staten. Volgens mij is er sprake van enig misverstand, in die zin dat wij klaarblij-
kelijk aan de ene kant niet voldoende duidelijk geweest zijn in de informatie die naar de Staten is ge-
stuurd. Aan de andere kant is een aantal criteria opgesteld om te komen tot twee wijken waarin
"Nieuw Wonen" door de generaties vorm en inhoud gegeven zou worden. De bedoeling was dat er een
soort draaiboek zou ontstaan voor volgende plekken in de provincie. Daarbij hebben wij geconstateerd
dat dit zou moeten gebeuren op een manier waar iedereen voor gaat, zodat je een soort voorbeeldpro-
jecten hebt. Daarmee is aan de slag gegaan. De Staten hebben gezegd dat het zou moeten gaan om een
nieuwe wijk en om een bestaande wijk. Wij hebben alle gemeenten benaderd met het verzoek hiervoor
wijken aan te melden die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Een nieuwe wijk zat daar
echter niet bij. Het college heeft toen nadrukkelijk zelf het initiatief genomen richting de gemeente
Veenendaal, om te kijken of Veenendaal in staat zou zijn en bereid zou zijn om een nieuwe wijk le-
vensloopbestendig te maken. Daarover heb ik de Staten inmiddels een brief over gestuurd, waarin
allerlei data staan en hoe dat traject precies gelopen is. Eind van het liedje was dat geconcludeerd
moest worden dat er bij Veenendaal niet voldoende waarborgen aanwezig waren om tot realisatie van
zo'n levensloopbestendige wijk te komen op een manier die wij ook verder zouden kunnen gebruiken.
Dan komt de gedachte of je moet stoppen of dat je verder moet kijken naar wat een vervolgtraject zou
moeten zijn. Wij hebben het laatste gedaan en gekeken welke mogelijkheden er dan wel zouden zijn.
Daarover zijn aan de commissie Bestuur en Middelen stukken toegestuurd en daar kan gediscussieerd
worden over de vraag wat het vervolg zou moeten zijn.  Het besluit is nog niet definitief afgekaart. Wij
hebben het pad wel verder ingezet. Dat mocht men ook verwachten van het college. Het besluit is
echter nog aan de Staten.



De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde dat zij nog een keer uit
wilde leggen hoe de zaken bij Veenendaal zijn verlopen. Daarover hebben wij inderdaad schriftelijke
informatie ontvangen. Mijn kernpunt was echter anders. De afgelopen maanden hebben wij in de wan-
delgangen kunnen vernemen dat er problemen waren rondom het project "Nieuw Wonen". De Staten
zijn via de kwartaalrapportage uiterst summier geïnformeerd met één zinnetje. In de begroting zagen
wij plotseling dat er een besluit was genomen, althans op het niveau van Gedeputeerde Staten, om dan
maar met een tweede bestaande wijk in zee te gaan. Dat kan heel legitiem zijn, maar mijn punt is dat
wij als Staten niet tijdig en adequaat zijn geïnformeerd. In de september is in de commissie Ruimte en
Groen gevraagd of de gedeputeerde langs kon komen om de commissie uitleg te geven. Wij hebben de
gedeputeerde daar niet waargenomen. Dat is pas later gebeurd in de commissie Bestuur en Middelen.
Ik vind dat de hele discussie al veel te ver is voortgeschreden. Ik kan mij voorstellen dat het college dit
probleem aan de Staten voorlegt, aan de Statencommissies, en dat er dan een open discussie plaats-
vindt. Er is echter een besluit genomen en de Staten worden slechts achteraf op de hoogte gesteld, met
nog een kleine ontsnappingsclausule. En dat was het dan.
Ik vind dat de Staten hier op een andere manier in de vorm van overleg en advisering bij betrokken
moeten worden. Dat is de portee van mijn vragen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Naar de toekomst toe vind ik dat de heer
Bijkerk een punt heeft. Vragen komen aan de orde zoals: welke commissie moet geïnformeerd wor-
den?; hoe moeten wij het traject uitvoeren met betrekking tot "Agenda 2010"?. Het is nieuwigheid
geweest dat wij niet precies wisten welke commissie aan bod was om daarover met ons te spreken.
Uiteindelijk is nu gekozen voor het pad van de commissie Bestuur en Middelen. Daar is een rapporta-
ge aan de orde geweest met betrekking tot de stand van zaken. Wat daaraan nog toegevoegd had kun-
nen en moeten worden is een inhoudelijke discussie in de functionele commissie. Dat doen wij nu
bijvoorbeeld met het project "Culturele Hoofdstad". Dat komt in de commissie Bestuur en Middelen
aan de orde voor de lijn, maar inhoudelijk, om nog eens een presentatie te doen of met elkaar van ge-
dachten te wisselen, komt het in de functionele commissie. Dat is volgens mij ook voor de toekomst
een goed traject; in een heel vroeg stadium moet daarnaar gekeken worden en wij moeten elkaar goed
informeren, zodat iedereen weet wat de stand van zaken is.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Even niét naar de toekomst toe kijkend met betrekking
tot het project "Nieuw Wonen". Wat is er nu aan hand? De Staten hebben gezegd het project uit te
voeren in een bestaande en in een nieuwe wijk. Wij worden overvallen met het besluit om een tweede
bestaande wijk hiervoor aan te wijzen. Wat onze fractie van de gedeputeerde verwacht, als zij er niet
in slaagt een nieuwe wijk voor dit project te traceren, dat wij dan in de betreffende commissie een
discussie voeren, om te praten over de vraag of de Provinciale Staten een andere koers willen varen. In
het andere geval houden wij vast aan een nieuwe wijk. Dat is de toekomst van "Nieuw Wonen". Wij
wachten niet op een voorstel over een bepaalde wijk, maar wij wachten op een discussie over andere
manieren om een andere, nieuwe wijk voor dat project te interesseren.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het traject om te komen tot een nieuwe
wijk hebben Gedeputeerde Staten ingezet. Wij moeten ons tegelijkertijd realiseren dat er goedschiks
geen nieuwe wijken elders zijn die voldoen aan de criteria met uitzondering van Veenendaal. Veenen-
daal heeft dé wijk die geschikt zou zijn; het moet niet te ver zijn, het moet aan een bepaalde omvang
voldoen en voor de toekomst moeten wij er iets mee kunnen doen. Dat was de opzet van "Nieuw Wo-
nen". Dat betekent dat het Veenendaal zou moeten zijn en dat er geen andere mogelijkheden zijn op
korte termijn.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Collega Bos stelt een vraag en
ikzelf heb vanmorgen ook een vraag gesteld. Wat doen wij hier nu als Staten als wij zeggen dat wij
degenen zijn die de kaders stellen? Op het moment dat wij kaders stellen en het college merkt op enig
moment dat er binnen die kaders niet verder gewerkt kan worden, dan is het een kwestie van teruggaan
naar de Staten en niet voor de Staten uit gaan lopen. Dat is hier heel helder aan de orde.



Als wij achteraf zeggen dit of dat niet goed is gegaan, dan is dat hierbij heel helder geconstateerd. In
het vervolg zal dat dus goed moeten verlopen. Voor dit concrete geval betekent het, en dat ben ik met
mijn collega's eens, dat wij over de voortgang van "Nieuw Wonen" in de commissie en vervolgens in
de Staten maar eens moeten spreken en moeten bekijken of er een andere wending aan dat vorige Sta-
tenbesluit moet worden gegeven. Wij moeten niet hier nu met de 'zaak-Veenendaal' het project alvast
cancelen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Aansluitend op dit debat en met name toegespitst
op deze casus, wil ik zeggen dat terecht wordt opgemerkt dat als een Statenbesluit niet tot uitvoering
gebracht kan worden, er dan terugkoppeling dient plaats te vinden naar de Staten om te kijken naar een
bij te stellen vorm. Als ik dan kijk hoe er vanuit de gemeente Veenendaal gereageerd is op het afwij-
zen van het aangedragen project "Veenendaal-Oost", denk ik dat er buitengewoon veel redenen zou-
den zijn geweest voor de gedeputeerde om met spoed in de commissie daarop terug te komen. Op 21
maart jongstleden heeft overleg plaatsgevonden, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een afwijzing
van het verzoek van Veenendaal omtrent het aangedragen project "Veenendaal-Oost", gedateerd 12
juni. Daartussenin was er al tijd geweest voor terugkoppeling met de mededeling: Veenendaal zit niet
op koers. Mij is gebleken echter dat Veenendaal verder is gegaan met de planontwikkeling richting
"Nieuw Wonen, Veenendaal-Oost". Dus ligt er een soort concept op tafel, gedateerd 21 oktober 2003.
Op dit moment is er volgens mij alle reden zo snel mogelijk of tijdens de eerstvolgende commissie-
vergadering dit punt expliciet te bespreken. De gedeputeerde zou er wijs aan doen dit punt te agende-
ren, zodat wij toch nog blanco die discussie in kunnen gaan. Het traject dat het college zelf heeft inge-
zet, waarbij het college te prijzen is dat zo voortvarend wordt gehandeld, is nog niet zodanig ver gelo-
pen dat er een point of no return geweest is. Het zal verstandig zijn die nieuwe wijk expliciet te agen-
deren.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de heer Bisschop gelijk heeft
met zijn laatste punt over de agendering. Ik ga graag de discussie aan in de commissie om te spreken
over het te nemen besluit. Het college heeft gezegd dat het niet de wijk is waarmee wij verder kunnen,
daarover hebben de Staten nog geen uitspraak gedaan, dus wat dat betreft is agendering akkoord.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog geen antwoord gekre-
gen op mijn vraag. Ik denk dat het gemakkelijk is dat de gedeputeerde in de richting van de heer Bos
en mij bevestigt dat dit de manier is waarop in dit huis wordt gewerkt. Dat hoor ik niet. De discussie
over Veenendaal die wordt gevoerd, is prima, hoewel ik in tegenstelling tot collega Bisschop minder
positief ben over het werk dat het college inmiddels heeft gedaan om een tweede wijk voor te sorteren.
Daar zijn wij namelijk nog helemaal niet aan toe.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als de Staten kaders stellen, dan houdt het
college zich daaraan. Ik denk zelf dat wij dat in hoge mate gedaan hebben, zij het dat u, als Staten, nog
niet in beeld bent gekomen. Ik wil de Staten graag de gelegenheid geven daarover in de commissie te
spreken. Het is terecht als gezegd wordt dat afgeweken wordt van de aangegeven kaders op het mo-
ment dat er een andere wijk in beeld komt. Akkoord.

De heer VAN DE GROEP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is fijn dat de gedeputeerde
"akkoord" zegt. In haar betoog zat echter iets van de omgekeerde wereld. Als het college meent een
ander traject te moeten ontwikkelen zonder eerst de Staten te raadplegen: dan is dat de omgekeerde
wereld.

De VOORZITTER: De gedeputeerde zegt de gevraagde discussie in de commissie toe.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Raven begon met een vraag naar de
indicatoren, echter als aanleiding om te spreken over de Utrechtse economie. Het gaat niet goed met
de Utrechtse economie. Dat moeten wij met elkaar vaststellen. Als je het meet in het percentage ar-
beidsplaatsen is het al twee jaar zo dat de Utrechtse economie aan het krimpen is, en vorig jaar zelfs
sneller dan het jaar daarvoor. Er is dus reden om alle zeilen bij te zetten, samen met anderen. Wij kun-



nen als provincie niet alleen de hele economie bevorderen, maar datgene wat de provincie kan en moet
doen zullen wij ook doen.
Gevraagd is of er ten aanzien van het Economisch Beleidsplan een uitvoeringsplan gemaakt zou kun-
nen worden. Dat komt er sowieso, want uiteraard moet gecontroleerd kunnen worden wat het college
op dat punt van plan is. Er moet echter meer komen, want het is een zaak van alle hens aan dek als het
gaat om de Utrechtse economie.
Ik ga daarmee ook in op hetgeen mevrouw Van Keulen heeft gezegd. Terecht heeft zij gezegd dat er
ten aanzien van de kennisinfrastructuur heel veel gebeurt in deze regio, maar dat gebeurt langs elkaar
heen en versnipperd. Wij zijn momenteel aan het nadenken over een manier waarop wij die versnippe-
ring op een zodanige wijze bij elkaar kunnen brengen dat daaruit een nieuw momentum ontstaat voor
de Utrechtse economie, zonder dat het een 'praatcircuit' wordt.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Kan de gedeputeerde al iets zeggen over
een kwartiermaker? Iemand moet die kar trekken natuurlijk.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Laten wij nog niet spreken in operationele ter-
men, want er is nog wel iets meer nodig wil je tot een bundeling van dat soort activiteiten komen. Er
wordt in elk geval op dit moment hard over nagedacht en wij komen daarmee terug naar de Staten. Ik
onderschrijf namelijk hetgeen hierover is gezegd.
In de volgende commissie zal ik in elk geval terug komen met de stand van zaken rondom het Science
Park. Gezegd werd vandaag dat wij niet alleen moeten praten over het Science Park, maar dat wij het
ook moeten doen. Wij zijn een forse stap verder gekomen met de universiteit en de stad Utrecht op dat
punt. In de volgende commissievergadering zal ik daarover informatie verstrekken. Vanzelfsprekend is
elk aanvullend initiatief van de kant van de Staten welkom. Wij moeten wel oppassen dat wij elkaar
niet gaan overlappen, maar dat kunnen de Staten zelf het beste beoordelen.
Ik ben verder bezig met een actieplan op het gebied van de arbeidsmarkt. Dat gebeurt overigens samen
met de sociale partners. Het is nog niet zo gemakkelijk om daarvoor goede projecten te vinden. Ook
dit plan zal bij de Staten terechtkomen.
Er zijn dus vier zaken waar het college mee bezig is om mede die impuls te geven aan de Utrechtse
economie, want die heeft het hard nodig.

Diverse sprekers hebben het gehad over openbaar vervoer. Mevrouw Raven vroeg of € 100.000 extra
wel genoeg is om de bezuinigingen van het Rijk te compenseren. Het antwoord is nee, maar daar zijn
deze middelen ook niet voor bedoeld. Wij hebben het openbaar vervoer deels van het BRU overgeno-
men, maar in onze dienst missen wij een deel van de expertise. De middelen zijn bedoeld om die ex-
pertise uit te breiden. Daarnaast is er een bezuinigingsbedrag van het Rijk op de exploitatie van het
openbaar vervoer dat veel hoger is. Daarvoor zijn wij bezig een voorstel te maken, over hoe wij als
provincie daarvoor voor 2004 compensatie kunnen verlenen. Eerlijk gezegd vind ik het onverteerbaar
dat wij, nu wij het openbaar vervoer overnemen van het BRU, de zaak al direct zouden moeten afbou-
wen. Dat is ook niet in overeenstemming met het coalitieprogramma. Wat betreft de exploitatie van
het openbaar vervoer komen wij daarvoor in elk geval bij de Staten terug.

Betreffende het onderhoud, vroeg mevrouw Raven om een actieplan. Ik kan u zeggen: dat heeft u al.
Bij de begroting als bijlage 5.5 is een meerjarenplanning gevoegd voor beheer en onderhoud van alle
wegen in deze provincie. Bedoelt mevrouw Raven iets anders, dan moet zij dat melden. Naar mijn
mening staat er echter exact wat wij gaan doen aan beheer en onderhoud.

De heer Levering van de fractie van de PvdA vroeg hoe omgegaan moet worden met de vraag rondom
het wegengezondheidsonderzoek. Die discussie rondom het SMPU is vorige week gevoerd in de
commissie. De informatie die ik u daar heb toegezegd, hebben de Staten nog niet kunnen ontvangen.
Wij kunnen volledig meegaan in het voorstel om de gezondheidseffecten van het verkeer volgend jaar
te onderzoeken. Eens in de paar jaar gaan wij samen met Rijkswaterstaat een zogenaamd MAVI-
onderzoek (Milieu Aspecten Verkeer en Infrastructuur) uitvoeren. Er is een MAVI-1 geweest en een
MAVI-2. In 2004 zullen wij samen met Rijkswaterstaat MAVI-3 doen, waar de gezondheidsaspecten
in zitten. Ik kan dus volledig tegemoet komen aan hetgeen de heer Levering terecht wenst. Daar hoeft



geen extra geld voor uitgetrokken te worden; dat kan binnen de bestaande middelen. Wij zien het na-
melijk als een wettelijke taak die wij moeten uitvoeren.

De heer Ekkers heeft in het kader van de discussie omtrent de SMPU het evenwicht naar voren ge-
bracht van doorstroming en openbaar vervoer. In het kader van het SMPU komen wij daarop uiteraard
terug. Wij zijn het volstrekt met elkaar eens dat Randstadspoor niet alleen voor de provincie, maar ook
voor het BRU en de betrokken gemeenten van levensbelang is. Bekend is de discussie die wij daarover
met het ministerie voeren. Ik heb in de commissie al gezegd dat wij bij vrijwel alle Kamerfracties op
bezoek zijn geweest. Dat vraag ik ook aan u, de Staten, om dat te doen, en dat doet u natuurlijk al. Het
gesprek met de minister zal binnenkort plaatsvinden. Weet echter dat wij op dit punt schouder aan
schouder dezelfde beleidslijn volgen met het BRU en de stad Utrecht en de stad Amersfoort.

De heer Bijkerk zegt geschrokken te zijn van de geringe aandacht voor het openbaar vervoer in het
SMPU. De discussie hierover zullen wij nog terugkrijgen op 8 december aanstaande als wij over het
SMPU praten. Ik denk niet dat er een reden is om te schrikken. Het is misschien een kwestie van op-
vatting gezien al hetgeen in het SMPU staat. Ik wil hier in elk geval wel gezegd hebben dat de exploi-
tatiebijdragen natuurlijk niet in het SMPU staan, want die vallen buiten de financiering. In het beeld
van het evenwicht tussen openbaar vervoer, weg, fiets en andere aspecten waar iedereen naar zoekt, is
dit wel van belang.

De discussie over de beprijzing komt vanzelfsprekend terug. Men heeft kunnen lezen wat de minister
heeft gezegd daarover met betrekking tot de initiatieven die zij te zijner tijd zal nemen en vanzelfspre-
kend komt de discussie hier weer terug.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wat is de invalshoek van de verkeersgedeputeerde
bij de kilometerheffing?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mijn invalshoekhoek houdt in dat de Staten met
het college hebben afgesproken dat de acties van het Rijk worden afgewacht. Het Rijk bij monde van
de minister zegt dat beprijzen onontkoombaar is. Ik ben ook deze mening toegedaan. Op dat ogenblik
zullen wij de principiële discussie moeten voeren waarom dit moet gebeuren. De een vindt het name-
lijk een melkkoetje en de ander vindt het een middel om de mobiliteit te reguleren. Ik vind dat de laat-
ste discussie de meest principiële is, waarbij niet de discussie gevoerd mag worden wat er dan met de
opbrengsten moet worden gedaan. Die zaken moeten wij van elkaar scheiden. In de commissie hebben
wij tegen elkaar gezegd, als er initiatieven komen van het Rijk, dat wij die dan als provincies goed
moeten begeleiden en dat wij als provincies goed de discussies moeten voeren. Het initiatief ligt echter
bij het Rijk.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij met de uitspraak van de gedeputeerde.
Hij zegt dat beprijzing, kilometerheffing in een nader te bepalen vorm, onontkoombaar is. Dat geeft
duidelijkheid.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is in zoverre onontkoombaar dat ik denk dat
het Rijk daarmee zal komen. (Hilariteit.)
De Nederlandse taal is rijk. Dat is wel duidelijk.

Volgens mij zijn de vragen van mevrouw Van Keulen over de kenniseconomie beantwoord. Ook de
heer Witteman heeft gesproken over werkgelegenheid en het arbeidsmarktbeleid, evenals de heer Van
Leeuwen Boomkamp. Volgens mij zijn alle vragen beantwoord.
Ik wil nog opmerken dat er in de begroting een voorstel opgenomen is voor een proef met gratis open-
baar vervoer.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb enige vragen te beantwoorden
over de waterschappen. Een aantal fracties heeft opmerkingen gemaakt over toezicht. De heer Bijkerk
zegt dat wij er strakker bovenop moeten zitten, de heer Ekkers zegt dat het toezicht scherper moet en



mevrouw Raven zegt dat er beter toezicht op de waterschappen moet komen en wil daarover een dis-
cussie voeren in de Staten c.q. in de commissie. Het college is het daarmee van harte eens. Wij willen
hierover graag de discussie aangaan, maar ik kan al melden dat het college druk bezig is te bekijken
hoe het toezicht beter kan worden ingekaderd. Ik heb in de afgelopen maanden daarover al veelvuldig
overleg gehad en wij zijn min of meer een tweesporenbeleid aan het volgen: enerzijds moet je kijken
naar een algemeen kader binnen IPO-verband en anderzijds moet je als provincie je eigen verantwoor-
delijkheid nemen om te zien, in overleg met de waterschappen, welke soorten toezicht beter uit de bus
zouden kunnen rollen. Tegen mevrouw Raven zeg ik dus dat ik er al mee bezig ben en elke discussie
in de commissie hierover is mij zeer welkom. Ik ben graag bereid uit te spreken in discussie te gaan
over de invulling van de toezichtsrol van de provincie. Overigens is het overleg met de waterschappen
en het IPO al gaande.

De heer Levering maakte een principiële opmerking en vroeg daarbij of het college bereid is in IPO-
verband de discussie aan te wakkeren als het gaat om de structuur. Tegen de heer Levering kan ik zeg-
gen dat in 2001 die discussie op verzoek van het kabinet ook al heeft plaatsgehad, binnen IPO, VNG
en andere organen. Het kabinet wilde een standpunt bepalen ten aanzien van de waterschappen. Door
opeenvolgende problemen met de kabinetten Kok en Balkenende is die discussie nog niet gevoerd,
maar die zal eind dit jaar plaatsvinden. Ik kan alvast zeggen dat mijn inschatting is dat het kabinet zal
zeggen niet de discussie aan te willen gaan over de structuur, zoals wij dat willen, maar dat het aan de
provincies zal zijn die toezichthoudende rol beter in te vullen. Binnen dat kader moet ik de vraag van
de heer Levering beantwoorden met nee. Die discussie is namelijk gevoerd en die hoort ook niet meer
thuis in deze zaal. Het kabinet is eind dit jaar aan zet en het is mijn verwachting dat het kabinet de lijn
zal volgen van het IPO- en VNG-advies uit 2001 om vooral te kijken naar de toezichthoudende rol en
de uitvoerende rol van de waterschappen, gevolgd door de provincies.

De VOORZITTER: Hiermee zijn wij aan het eind van de eerste termijn. Ik kijk even hoeveel tijd de
fractievoorzitters nodig denken te hebben voor overleg.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben van de gedeputeerde nog geen
reactie ontvangen op het kleine-kernenbeleid in relatie met het woningtoewijzingsbeleid, waar zowel
onze fractie als de fractie van GL vragen over hebben gesteld. Het is van belang de reactie van de ge-
deputeerde te horen in verband met de voorbereiding van eventuele moties.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan toezeggen dat de beleidsuitgangs-
punten met betrekking tot het woningtoewijzingsbeleid met name voor de kleine kernen in de eerst-
volgende commissie Ruimte en Groen aan de orde zullen komen. Dan zal ook aandacht worden ge-
schonken aan de regels die uiteindelijk geformuleerd moeten worden, waardoor inwoners van kleine
kernen een zekere voorrangspositie hebben, alvorens beschikbare woningen vrijgegeven worden voor
alle woningzoekenden. Wij komen daar dus zeer binnenkort op terug in de commissie.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering

Schorsing van 14.24 – 15.07 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de tweede termijn.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik het college bedank voor de beant-
woording van de vragen, wil ik de heer Levering vragen of hij wel eens een functioneringsgesprek
heeft gevoerd. Ik heb geleerd, als je een functioneringsgesprek voert met een secretaresse of een me-
dewerker en hij of zij functioneert uitstekend en doet gewoon zijn werk, dan hoort dat zo. Dan hoef je
die medewerker niet uitvoerig te bedanken; dat hoort bij zijn werk. Ik kreeg te horen dat ik het college
niet uitvoerig had bedankt voor de begroting. In dit geval is het toch iets anders, want de beantwoor-
ding moet natuurlijk wel gebeuren.



De programma-/productenbegroting. Het CDA is van mening dat wij als Provinciale Staten moeten
kunnen beschikken over de productenbegroting als onderlegger voor de programmabegroting. Wij
begrijpen niet waarom die productenbegroting pas aan het eind van het jaar gereed zou zijn. Deze
vormt toch de basis van de programmabegroting, zoals die vandaag voorligt? Daarnaast vinden wij dat
in de programmabegroting zelf duidelijke handvaten dienen te staan op het gebied van maatschappe-
lijke effecten, indicatoren en de daarvoor benodigde hoeveelheid geld. Niet per project, maar in relatie
tot de maatschappelijke effecten die wij willen bereiken.
Ten aanzien van effecten en indicatoren heeft gedeputeerde Van Bergen reeds toezeggingen gedaan.
Graag vernemen wij van hem of hij bereid is in de programmabegroting meer informatie op te nemen
over de benodigde middelen, bijvoorbeeld door het opnemen van absolute bedragen in plaats van
slechts een verschillenanalyse per programma.
Wat betreft de reserve Dekking Structuurfonds is het CDA blij met de toezegging van gedeputeerde
Van Bergen om met de commissie Bestuur en Middelen of de subcommissie voor de jaarrekening
binnenkort een open discussie aan te gaan over het principe van het al dan niet in tact laten van de
hoofdsom. Solide, maar ook sociaal en rechtvaardig omgaan met onze middelen, dat is ons devies, en
niet potverteren of welke termen daarvoor vanmorgen ook zijn gebruikt. Wij als Staten moeten ook die
discussie aan durven gaan.

Ten aanzien van de stelposten, waarvoor door een aantal fracties aandacht is gevraagd., het volgende.
Als het om de stelposten in de begroting gaat, waaronder het coalitieakkoord, dan zijn wij van mening
dat niet met de uitvoering moet worden gewacht tot de voorjaarsnota 2004. Zodra het college met een
uitwerkingsvoorstel naar de Statencommissies komt, dan komt op dat onderdeel ons budgetrecht aan
de orde. Wij gaan ervan uit dat Gedeputeerde Staten op deze onderdelen in een vroeg stadium de za-
ken in de Statencommissies aan de orde zullen stellen, zodat wij niet voor voldongen feiten komen te
staan. Dit laat onverlet dat wij elk jaar bij de voorjaarsnota natuurlijk graag een integrale discussie
willen voeren over voor de provincie Utrecht relevante onderwerpen.

Ten aanzien van de provinciale rekenkamer verbaast het ons dat gedeputeerde Van Bergen niet op de
hoogte lijkt te zijn van de laatste stand van zaken. Het IPO heeft een brief naar het presidium gestuurd
en het presidium heeft vervolgens de subcommissie voor de jaarrekening gemandateerd een standpunt
in te nemen, dat standpunt te formuleren en voor te leggen aan de commissie Bestuur en Middelen. Dit
is gebeurd en tijdens de laatste vergadering heeft deze commissie dan ook ingestemd met dit stand-
punt. Gedeputeerde Van Bergen was hierbij aanwezig.
Inmiddels is er een brief gestuurd naar het IPO met een afschrift aan de overige provincies, waarin ons
standpunt wordt verwoord. Dit standpunt houdt in dat wij voor één landelijk werkende rekenkamer
zijn en als dat niet haalbaar blijkt, een rekenkamer met een zo groot mogelijke landelijke dekking.
Dat de fractie van de ChristenUnie het met dit standpunt niet eens is, verklaart waarschijnlijk waarom
deze fractie er niet op teruggekomen is.
De instelling van een rekenkamer brengt met zich mee dat wij de functie van zo'n rekenkamer willen
leggen naast – dus niet in plaats van – die van een auditcommissie. Over de overeenkomsten en ver-
schillen tussen beide hebben wij informatie opgevraagd. Wij hopen die binnenkort te ontvangen, zodat
wij zo spoedig daarna als Provinciale Staten kunnen overgaan tot het instellen van een auditcommissie
en deze commissie een goede taak kunnen meegeven.

De verschillende onderwerpen die de overige gedeputeerden hebben behandeld.
Zorg. Wij zijn blij met het antwoord van gedeputeerde mevrouw Kamp. Wij begrijpen dat het drin-
gend nodig is dat er geld bij komt, omdat die wachtlijsten toch echt opgeheven moeten worden. Wij
willen dan ook een motie indienen, conform hetgeen ik vanmorgen heb voorgelezen.
Ik wil ook nog iets zeggen naar aanleiding van de reactie van de heer Van Bergen. Op basis van de
informatie – dan betreft het natuurlijk de financiering van die motie – die tot op heden aan Provinciale
Staten is verstrekt, gaan wij ervan uit dat wij aan het eind van 2003 een groter positief saldo zullen
hebben dan waar wij in de meerjarenraming van het coalitieakkoord rekening mee hebben gehouden,
te weten ruim € 2.000.000. Het CDA wil hiervan € 2.000.000 toewijzen – zeg maar: labelen – aan het
bestrijden van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De reactie van de gedeputeerde dat het enerzijds geen
positief saldo zou zijn en anderzijds dat dit positieve saldo bestemd zou moeten worden voor het om-



zeilen van delen van het coalitieakkoord die voor een jaar zijn bevroren, vinden wij te dubbel. Zijn
mening delen wij dus niet. Wij vinden het terugdringen van wachtlijsten in de jeugdzorg zo belangrijk
en urgent, dat wij hier een positief saldo voor willen aanwenden en niet voor iets anders. Mocht het
saldo aan het eind van dit jaar niet toereikend blijken te zijn door nieuwe tegenvallers die niet worden
gecompenseerd door nieuwe meevallers, dan moeten wij maar op zoek naar een andere dekking.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Even los van die dekking: die vinden wij na-
melijk ook wat wonderlijk. Wat dat betreft moet je gewoon op zeker spelen als je iets wilt. Als het
echter gaat om het voorstel en het gaat om die wachtlijstenbestrijding, is er volgens ons een heel goed
akkoord afgesproken tussen IPO en kabinet betreffende de financiering van de jeugdzorg. Wij willen
straks van de gedeputeerde horen welke consequenties dat akkoord eigenlijk heeft voor de provinciale
begroting. Wij hebben sterk de indruk dat het allemaal geregeld is en dat zelfs in het akkoord geregeld
is, als er geld tekort is, dat dit alsnog wordt aangevuld. Er is zelfs een extra bedrag uitgetrokken voor
de incidentele bestrijding van de wachtlijsten in het komend jaar. Wij begrijpen dus werkelijk niet
waarom het nodig is die extra bedragen op dit moment uit te trekken.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben begrepen dat er wel degelijk geld te
kort is om die wachtlijsten op te heffen en dat het in dit geval om incidenteel geld gaat. Inderdaad is
uitgelegd dat in IPO-verband afspraken zijn gemaakt, maar wij hebben begrepen dat die wachtlijsten
met dit bedrag niet opgelost zullen worden. Wij zullen de reactie van de gedeputeerde hierop wel ho-
ren.
Ik dien hierover dan nu een amendement in.

Amendement 1 (CDA, GL, SGP, LPF, D66)

Provinciale Stalen van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 10 november 2003;

besprekende de Programmabegroting 2004;

overwegende:
• dat met het in werking treden van de Wet op de jeugdzorg, de provincie een centrale en brede

directe verantwoordelijkheid krijgt voor het nieuwe jeugdzorgstelsel;
• dat vanuit maatschappelijk oogpunt er sprake is van onverantwoord lange wachtlijsten en

wachttijden in de jeugdhulpverlening;
• dat met het recht op jeugdzorg opgenomen in de nieuwe wet een groei van het aantal jongeren op

de wachtlijsten te verwachten is;
• dat de provincie – als verantwoordelijke voor de jeugdzorg – aansprakelijk kan worden gesteld

indien een jongere geen hulpverlening krijgt binnen de wettelijk vastgestelde termijn;
• dat er voor de bestrijding van de wachtlijsten een incidenteel tekort is van € 4.000.000;

stellen vast:
• dat lange wachtlijsten met kracht moeten worden bestreden;
• dat de reservering van € 2.000.000 voor het terugdringen van de wachtlijsten onvoldoende is

spreken uit:
beleidstaak 5.3, "Sociale Agenda", te verhogen met € 2.000.000 en dit te bestemmen voor het bestrij-
den van de wachtlijsten in de jeugdzorg en dit te dekken uit het te verwachte positief rekeningsaldo
van het jaar 2003,

en gaan over tot de orde van de dag.

Betreffende de motie die wij hebben aangenomen, "Ontwikkelingsmaatschappij Hart van de Heuvel-
rug", heeft de heer Streng gezegd dat er druk aan gewerkt wordt. Hopelijk komt het op tijd en voordat
het Streekplan definitief vastgesteld wordt, want daarvoor was het allemaal bedoeld. Wij hopen dat de
gedeputeerde vaart maakt met de uitvoering van deze motie.



Wat betreft de EHS zijn wij blij dat gedeputeerde Lokker heeft gezegd dat hier drukt aan gewerkt
wordt. Dat betekent dat ons in te dienen amendement alleen maar nodig zal zijn omdat de begroting
daadwerkelijk gewijzigd zal moeten worden als het gaat om die 40/60-verhouding.

Amendement 2 (CDA, VVD, SGP

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in openbare vergadering op maandag 10 november 2003;

overwegende:
• dat het beleid van het ministerie van LNV inzake de uitvoering van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur voorziet in een geleidelijke verschuiving van aankoop naar beheer. Van het nog te realiseren
deel van de EHS moet 60% door grondaankopen en 40% door particulier en agrarisch natuur-
beheer tot stand gebracht worden;.

• dat dit niet overeenkomt met het ambitieniveau van de provincie zoals verwoord in de indicatoren
op pagina 74 van de programmabegroting 2004;

zijn van mening:
• dat de ambitie van de provincie Utrecht op het gebied van particulier en agrarisch natuurbeheer

bij de realisatie van de EHS moet overeenkomen met de ambitie van het ministerie van LNV, te
weten 40% van het totaal;

• dat een groter aandeel van particulier en agrarisch natuurbeheer de realisatie van de EHS niet
mag vertragen;

• dat de kwalitatieve doelstellingen gehaald moeten worden en dat daartoe moet worden geïnves-
teerd in de kwaliteit en continuïteit van particulier en agrarisch natuurbeheer;

wijzigen:
• de indicatoren genoemd op pagina 74 van de begroting zodanig dat de streefgetallen leiden tot

de gewenste verhouding 60%-40% wat betreft grondaankopen respectievelijk particulier en
agrarisch natuurbeheer, en

• waarbij de bijbehorende verschuiving van gelden moet plaatsvinden van aankoop naar agrarisch
en particulier natuurbeheer,

en gaan over tot de orde van de dag.

Als het gaat om economische zaken was ik toch enigszins verbaas dat gedeputeerde Mik toegeeft dat
de economie krimpt, maar dat in de begroting wordt uitgegaan van een groei van 0,5% voor 2004 en
voor de volgende jaren zelfs van een groei van 2%. Wat zullen de consequenties zijn en zal het niet
betekenen dat de afdeling Economische Zaken een tandje moet bijzetten om toch te bereiken dat de
werkgelegenheid weer toeneemt in de provincie Utrecht?

Als het gaat om openbaar vervoer en onderhoud van wegen, dan klopt het inderdaad dat er een uitge-
breide pagina in de begroting is opgenomen. Dat hadden wij wel gezien, maar het gaat bij ons om
onderhoud, maar ook om investeren. Investeren vraagt om zorgvuldigheid en betrokkenheid. Wij vin-
den dat het achterliggende idee van de onderhoudsbedragen, ook een onderhoudsstrategie is: wat doe
je nu, werk je preventief, spreek je af dat je een keer per vijf jaar aan onderhoud doet, doe je dat elk
jaar, doe je steeds een klein beetje? Bezie dit nu als een soort pilotproject; geef de commissie inzicht in
een bepaald project, om te kunnen toetsen hoe het onderhoudsbeleid van Gedeputeerde Staten eruit
ziet.

Wij zijn blij met de woorden die de heer Binnekamp heeft gesproken over de toezichthoudende rol van
de provincie als het gaat om de waterschappen en de discussie die daarover gevoerd wordt. Wij zullen
met belangstelling de zaak volgen en aan die discussie meedoen.



De heer Streng antwoordde betreffende de vacaturestop heel stellig dat hij het een geweldig idee vond,
maar draaide later toch nog weer wat bij. Wij hebben in onze motie de formulering iets aangepast,
omdat wij wel inzien dat in de uitvoerende sector een kantonnier natuurlijk wel gewoon vervangen
moet kunnen worden. Je zult een daadwerkelijk probleem hebben als je geen personeel meer hebt. Ik
zal de motie voorlezen:

Motie 1 (CDA, VVD, SGP, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 10 november 2003;

ter bespreking van de Programmabegroting 2004;

constaterende:
dat er in 2003 gestart is met een provinciale takendiscussie;

overwegende:
• dat de Provinciale Staten nadrukkelijk betrokken willen zijn in een takendiscussie en de formatie-

ve gevolgen daarvan;
• dat in de takendiscussie de verhouding tussen beleidsmakers en uitvoerders binnen de ambtelijke

organisatie bijzondere aandacht verdient;

spreekt uit:
• dat het gewenst is dat er bij de discussie over de provinciale takendiscussie duidelijkheid komt

over de personele consequenties;
• dat hangende de besluitvorming omtrent de provinciale takendiscussie een selectief aannamebe-

leid wordt gehanteerd;
• dat de commissie Bestuur en Middelen over het personeelsverloop maandelijks wordt geïnfor-

meerd;

en gaan over tot de orde van de dag.

De heer Bijkerk heeft het CDA uitgedaagd met zijn woorden over het prijsmechanisme. Onze mening
is helder: eerst investeren in openbaar vervoer en wegen; de en/en-benadering. Vorige maand hebben
wij in de Staten deze discussie al gevoerd, waarbij de heer De Niet ons standpunt prima heeft ver-
woord. Het gaat om een discussie over de invoering van een prijsmechanisme wil niet zeggen dat wij
geen argumenten willen uitwisselen en dat wij niet openstaan voor nieuwe inzichten in Den Haag. Met
de gedeputeerde kiezen wij echter voor de nationale lijn.
Het prijsmechanisme lijkt vooral budgettair-neutraal te gaan verlopen. Het zal zeker geen melkkoe
zijn. Een wijs gedeputeerde betrekt overigens de commissie nadrukkelijk bij de voorbereiding van zijn
stellingname als hij afreist naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

De VOORZITTER: De amendementen en de motie zijn voldoende ondertekend en maken derhalve
onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze zullen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank mevrouw Raven voor dit antwoord. Ik con-
stateer, deze woorden vergelijkend met de woorden die de fractie van het CDA in de vorige Statenpe-
riode heeft gesproken over dit onderwerp, dat er nu een open houding is met betrekking tot beprijzing
en kilometerheffing, dat men die discussie wil voeren en het 'njet' uit het verleden van tafel is. In het
verlengde van de woorden van gedeputeerde Mik over onomkeerbaarheid, dat in de Staten van Utrecht
de beweging aangaande beprijzing en kilometerheffing zich voortzet.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de functioneringsgesprekken, denk
ik dat het als volgt moet worden gezien. In de afgelopen periode hebben wij nogal last gehad van het
feit dat de heer Van Bergen zo geweldig veel complimenten kreeg. Iemand gaat zich daar een beetje
naar gedragen in functioneringsgesprekken …



Dan komen wij in een disbalans terecht, dus ik heb geprobeerd de Staten op te roepen zuinigjes, zoals
het Utrechters betaamt, …

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat is nu net het probleem. Ik ben Groningse en
dan betekent het: nait zoezen, mar doun.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Op die manier mag het wat mij betreft ook
hoor.

Wat de begrotingsvoorstellen betreft, sluit ik mij aan bij hetgeen mevrouw Raven heeft gezegd. De
begroting kan worden vastgesteld.
Ik heb heel goed geluisterd naar de 'tandem Bijkerk/Van de Groep', maar ik heb er toch niet helemaal
chocola van kunnen maken. Dan is ineens 70 tot 80% over om integraal te bespreken. Laten wij echter
gewoon de begroting vaststellen. Men kan erop rekenen dat wij open discussies zullen voeren daar
waar wij die kunnen voeren. Je moet echter een systematiek hebben.

Uit de woorden van gedeputeerde Lokker over de WGR+, bleek toch wel dat wij niet helemaal tevre-
den konden zijn. Er is onduidelijkheid geschapen over de rijksonmiddellijkheid en een aantal zaken
dat daarmee te maken heeft. Wij zouden geen knip voor de neus waard zijn als wij onze mensen in het
college niet goed instrueren als het gaat om het afschermen van onze taken en als het gaat over de
manier waarop bestuurlijk Nederland in elkaar behoort te zitten en de wijze waarop een provincie
daarin een plek heeft.
Ik heb hier een motie liggen. Die zal ik voorlezen, al schaam ik mij een beetje dat deze motie langer is
dan mijn hele eerste termijn. Dat moet dan maar.

Motie 2 (PvdA, CDA, VVD, GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2003;

ter behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting;

gelet op de brief van 16 september 2003 van het college van GS van de provincie Utrecht en het dage-
lijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken;

overwegende:
- dat het van groot belang is helderheid te krijgen in de bestuurlijke verhoudingen in de provincie,

nu de minister van Binnenlandse Zaken overweegt de Kaderwet in te trekken en mogelijk daar-
voor in de plaats de regeling WGR+ van toepassing zal verklaren voor de stadsregio Utrecht;

- dat de Kaderwet een opstapje was op weg naar een bestuurlijke structuur met stadsprovincies en
dat, nu daarvan wordt afgezien, de bestuurlijke hoofdstructuur gehandhaafd blijft en de provincie
als middenbestuur het democratische primaat heeft bij het bepalen van het beleid in regionale ta-
ken;

stellen vast:
dat de eerdergenoemde brief van 16 september niet de gewenste helderheid in de bestuurlijke verhou-
dingen in Utrecht biedt;.

spreken uit:
1. dat zij een productieve werkrelatie wensen met de stadsregio Utrecht, omdat stad en regio elkaar

nodig hebben en aanvullen;
2. dat in het kader van deze productieve verhouding het noodzakelijk is dat dubbel werk vermeden

wordt en bevoegdheden tussen provincie en stadsregio kraakhelder zijn, zodat tussen overheden
geen energie verloren gaat met discussies over bestuurlijke competenties;

3. dat de provincie het primaat heeft bij het bepalen van het regionale beleid en daartoe kaders stelt
en dat vervolgens toetst;



4. dat er dientengevolge geen sprake kan zijn van rijksonmiddellijkheid in de richting van het BRU;
5. dat deze kaderstelling primair geldt op het gebied van de plannen waarvoor de provincie be-

voegd is deze te maken zoals het Streekplan, het Mobiliteitsplan SMPU, het Milieubeleidsplan,
het Waterhuishoudingsplan en het Economisch Beleidsplan;

6. dat gemeenten en de stadsregio zich niet kunnen onttrekken aan deze planhiërarchie en binnen
deze kaders voldoende armslag moeten krijgen om op de verschillende gebieden effectief tot sa-
menwerking en uitvoering over te gaan;

7. dat met betrekking tot het vervoersbeleid de minister van Binnenlandse Zaken het mogelijk maakt
dat binnen het gebied van de provincie Utrecht één vervoersregio ontstaat en dat daarom
a. de vervoersplannen van de stadsregio en de besteding van de middelen zullen passen in het

provinciale SMPU; en
b. dat bij de uitvoering van deze taken er sprake is van één projectbureau, waarin de samen-

werking tussen provincie en stadsregio vorm krijgt;

dragen het college van GS op:
- in bovenstaande geest te handelen en de Staten daarover periodiek te rapporteren;
- de minister van Binnenlandse Zaken per omgaande op de hoogte te brengen van het standpunt

van de Staten van Utrecht en andere betrokkenen, zoals gemeenten en de Vaste Kamercommissie
van Binnenlandse Zaken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Met de waterschappen verliep het wat minder voorspoedig. Wij hebben weinig enthousiasme in de
Staten ontmoet betreffende de heroriëntatie op de taken van de waterschappen en een nadere positio-
nering van de provincie. Wij zijn daar wel verdrietig over; wij denken niet dat wij erg ver zullen ko-
men met dit punt in de Staten. Het is niet zo dat wij daarmee het punt loslaten, want wij zijn nog niet
van het idee afgebracht.
Om maar één punt te noemen: wij vinden dat water als sturend principe in de ruimtelijke ordening
lang niet serieus genoeg genomen wordt in het Streekplan. Wij zullen daarop deze maand nog terug-
komen.

De 30%-motie.Wij hebben van de gedeputeerde te horen gekregen dat het allemaal heel lastig ligt en
dat wij zo weinig kunnen doen. Wij zouden het liefst natuurlijk kaders stellen in het Streekplan, maar
wij snappen dat dit niet direct kan. Toch zal op andere manieren meer mogelijk zijn.
Overigens hoor ik ook hier weinig enthousiasme van de gedeputeerde. Wij waren in september op het
IPO-congres, en of de heer Streng daar ook was weet ik niet, maar wij hebben daar de toespraak ge-
hoord van de huidige minister van Binnenlandse Zaken, die in een vorig leven minister van VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) was. En hij is ook nog van de VVD. Hij is er in
elk geval werkelijk van overtuigd dat er iets moet gebeuren op dit terrein. Wij moeten als provincie in
staat zijn die kleine gemeenten duidelijk te maken dat het ook voor hun eigen inwoners is. En wat er
de afgelopen jaren allemaal niet gebeurd is op dit terrein, is echt verschrikkelijk.
Graag hoor ik in de tweede termijn van de gedeputeerde dus wat meer enthousiasme. Als ik hem hoor
zeggen dat het niet de taak van de corporaties is om geld te stoppen ín; naar het oordeel van de PvdA
is het nu juist wél de taak van de corporaties om geld te stoppen in dat soort projecten.

De economie. Misschien kan de gedeputeerde wat specifieker zijn. In de provincie Utrecht is het lange
tijd zo goed gegaan. In Elsevier stond enige tijd geleden een prachtig overzicht; de provincie hoort bij
de economisch meest aantrekkelijke regio's en steden en kleineren steden in de provincie zitten echt in
de top-10 en de top-20 als het om de economie gaat. Dus moeten wij voorzichtig zijn met die slechte
berichten.
Wij weten maar al te goed dat wij ons de afgelopen tijd economisch nogal eenzijdig ontwikkeld heb-
ben. In bepaalde sectoren waar het lange tijd heel goed ging, gaat het ineens een stukje slechter. Dat
betekent dat je heel specifiek beleid nodig hebt.



Wat onze fractie betreft kan de gedeputeerde gewoon doorgaan met het haalbaarheidsonderzoek Fort
Vechten. Laten wij dat eerst afmaken voordat wij andere locaties in overweging nemen. Het is nog
helemaal niet duidelijk dat dit wel zo'n geschikte plek is. Dat horen wij dan wel.

De gedeputeerde Mik wil ik bedanken voor zijn toezegging omtrent het wegengezondheidsonderzoek.
Dat betekent dat wij binnen niet al te lange tijd weten waar de zes of zeven slechtste plekken liggen en
dan kunnen wij spreken over wat wij daaraan moeten doen.

Bij interruptie heb ik gedeputeerde mevrouw Kamp al iets gevraagd over de jeugdzorg. Hoe zit dat nu
eigenlijk? Wij hebben begrepen dat er een goed IPO-/kabinetsakkoord ligt.
Wij onderstrepen verder de woorden van gedeputeerde Lokker over agrarisch natuurbeheer, aankoop
natuurterreinen. Als dat om precies dezelfde eisen gaat, dan heeft onze fractie geen enkel probleem.

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-
raadslagingen. De motie zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met de jeugdzorg. Ik begrijp de noden die
het CDA ziet, ik begrijp het feit dat zij een motie willen indienen, maar ik constateer ook dat in "Bin-
nenlands Bestuur" van een of twee weken geleden een artikel heeft gestaan, waarin wordt geschreven
dat het kabinet € 50.000.000 extra heeft gegeven om de zaken op te lossen. Dat is gebeurd in overleg
met het IPO en de VNG. Met andere woorden: er is voldoende geld om de taken die voor ogen staan,
ook inderdaad uit te gaan voeren.

De WGR+. Vanochtend hebben wij daarover een heel verhaal gehouden. Ik waardeer het dat gedepu-
teerde Lokker zo helder en duidelijk heeft gezegd dat hij de commissie wel wat eerder had kunnen
waarschuwen. Daarvoor lof. Het neemt echter niet weg dat ik de inhoud van de brief nog steeds als
onhandig blijf beschouwen. Als ik in de wandelgangen hoor dat de minister een nota van december
2002 wegstuurt naar de kaderwetgebieden – een nota die hij niet heeft gelezen – en dat hij vervolgens
roept dat maar eens overleg gevoerd moet gaan worden met de provincies, dan kan ik mij dat van hem
voorstellen. Het betekent namelijk dat je daar de zaken laat gebeuren en dat je wel ziet wat er uit
voortkomt.
Het houdt ook in dat niet zozeer die nota van belang is, maar veel meer de vraag hoe er op die nota
gereageerd wordt. Als je dan op die nota reageert door te proberen consensus te bereiken, dan ben je
niet op de goede weg. Dan moet je proberen heel duidelijk je eigen standpunten neer te leggen.
Ik juich het toe dat in de Statencommissie een overleg gevoerd wordt, maar de ingediende motie geeft
al aan welke richting wij in elk geval op willen.

De vacaturestop. Er is op 29 oktober een brief verschenen, waarin staat dat er geen sprake is van een
algehele vacaturestop. Dat willen wij ook niet. Er zijn namelijk altijd functies denkbaar die ingevuld
moeten worden. Aan de andere kant willen wij ook een signaal geven om ervoor te zorgen dat in deze
periode, totdat de takendiscussie wordt afgerond, er niet al te veel meer gebeurt. Vandaar dat de motie
mede namens onze fractie is ingediend.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik ken de VVD als een partij die tegen bureaucratie
is en tegen teveel regeltjes. Nu staat er in die motie dat wij elke maand in de commissie Bestuur en
Middelen tot in detail moeten worden geïnformeerd over het verloop van de vacature. Is daar niet een
zekere spanning tussen?

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nee hoor, op het moment dat zoiets je prangt en je
zegt dat wij een bepaalde kant op moeten met elkaar, dan moeten wij de takendiscussie aangaan. Per-
soneel hoort bij taken – in die volgorde –, maar als je de takendiscussie op een goede wijze wilt voe-
ren, dan moet je nu al zorgen dat er niet allerlei wildgroei zou kunnen plaatsvinden. Dan is het van
belang dat het college weet dat er regelmatig terugkoppeling plaatsvindt, waarbij het college zegt wel-
ke vacatures vervuld moeten worden en om welke redenen. Ik vind in elk geval dat wij de vinger aan
de pols moeten houden.



Als de heer Bijkerk spreekt over regelgeving, dan brengt mij dat op een ander punt. Vanmorgen heb ik
tegen het college gezegd dat het goed zou zijn als het college eens 'dor hout kapt' en de regelgeving
tegen het licht houdt. Veelzeggend is het dat niemand van het college zich blijkbaar aangesproken
voelde door mijn opmerking, want niemand is erop ingegaan. Ik had zo graag van de kant van het
college gehoord dat er de bereidheid was bij regelgeving:
a. heel voorzichtig om te gaan met nieuwe regels;
b. vooral te kijken of bestaande regels nog gehandhaafd moeten blijven.
Ik verwacht nog wel dat een van de collegeleden hierop zal ingaan.

Het verhaal rond Amersfoort. Ik wil mij niet begeven in de vraag of de woningbouw in Amersfoort nu
als tweede project uitgevoerd moet worden of niet. Ik vond het wel opvallend, dat toen gezegd werd
tegen de gedeputeerde dat de Staten in het verleden kaders hebben gesteld en de gedeputeerde zegt dat
dit niet lukt, het college daarop niet terugkomt. Het was een discussie die een beetje bleef hangen.
Ik vind heel duidelijk, als de Staten kaders stellen en het college ziet geen kans binnen die kaders tot
een oplossing te komen, dat het college direct en onverwijld dient terug te koppelen in de richting van
de Staten. De Staten kunnen vervolgens zeggen wat zij daarmee doen.

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik wacht nog op het antwoord van de heer Ekkers
over de kilometerheffing.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen vraag van de heer Bijkerk hierover
gehoord.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de heer Ekkers gevraagd hoe de VVD staat in
de discussie over de kilometerheffing, zoals die zich op dit moment ontwikkelt.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ligt er al een voorstel op tafel waar wij een oor-
deel over moeten vellen?

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! De heer Ekkers kan natuurlijk op de loop gaan, maar
het is volkomen helder dat overal in de regio's deze discussie speelt c.q. dat de mogelijkheid onder
ogen wordt gezien dat het kabinet met een beleid komt. De VVD zit in het kabinet en als politicus wil
ik weten hoe de VVD daarin staat.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen een oordeel vellen op het moment dat
ons gevraagd wordt of het óns zinnig lijkt om daarop antwoord te geven.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Zo kunnen wij niet discussiëren. De heer Ekkers
gaat gewoon op de loop voor de duidelijkheid. Hij kan ook zeggen: ik ben voor, ik ben tegen, ik weet
het nog niet.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de heer Bijkerk veel vragen kunnen stellen,
en misschien zou hij daarop wel een antwoord willen geven. Ik zou echter in die antwoorden in wezen
niet geïnteresseerd zijn, omdat veel dingen in deze maatschappij ons kunnen prangen. Wij zijn als
bestuur hier geroepen antwoord te geven op vragen die naar ons toe komen; op vragen waar wij over
gaan. Als het Rijk een bepaald standpunt inneemt, zijn wij gehouden daarop een antwoord te geven.
Een vraag beantwoorden als die vraag nog niet eens gesteld is, lijkt mij niet zinvol.

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Die vraag ligt bijvoorbeeld bij de burgers en bij de
Utrechtse kiezers. Laat de heer Ekkers nu eens duidelijkheid geven.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb volstrekte duidelijkheid gegeven.

De VOORZITTER: Volgens mij is het duidelijk dat de heer Ekkers met dit antwoord volstaat.



De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat heel jammer. De heer Ekkers kan
het niet weten, maar in een vorige periode zijn wij hier geterroriseerd ….
Misschien kunnen wij met de heer Ekkers afspreken dat wij er nog eens op terugkomen. Misschien wil
hij er dan wel iets over zeggen.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Er wordt toch niet gesuggereerd dat wij in achter-
kamertjes dingen gaan beslissen?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nee, gewoon in deze zaal. Wellicht zult u de
komende tijd naar een heel ander standpunt moeten toe groeien om nog geloofwaardig te zijn. Dan
kunt u daar beter gewoon mee beginnen.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil naar elk standpunt toe groeien dat ons zinvol
lijkt, maar dan moet dat gebeuren op een moment dat het óns zinvol lijkt. Het spijt mij overigens dat
de heer Bijkerk zich in het verleden geterroriseerd heeft gevoeld.

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik maar het laatste punt afronden, althans wat
mij betreft. Ik vind het al een hele oplichting dat de VVD geen standpunt heeft. Gelet op het oorverdo-
vende standpunt dat wij jarenlang hebben waargenomen, betekent het dat ook bij de VVD de panelen
aan het verschuiven zijn. Dat is mijn politieke conclusie.

Allereerst de roemruchte stelposten. Wij hebben de geachte gedeputeerde zien optreden. Eerst deed hij
alsof hij het niet begreep, en toen hij het wel moest begrijpen, wilde hij niet. Het komt er dus op neer
dat de gedeputeerde er niets voor voelt de Staten de mogelijkheid te bieden tot de integrale discussie
die wij hebben gevraagd. Ik merk dat dit verlangen wel statenbreed aanwezig is. Ik hoor namelijk me-
vrouw Raven zeggen dat zij toch bij een voorjaarsnota telkenmale integraal over het beleid wil praten.
Dan proef ik dat verlangen. Als ik de heer Levering hoor spreken, merk ik dat hij ook die open discus-
sie wil aangaan, maar kennelijk is er een soort coalitiedrang of coalitiedwang die het niet mogelijk
maakt met ons allen glashelder te zeggen dat wij als Staten vanuit ons budgetrecht natuurlijk die inte-
grale discussie zouden moeten willen voeren.
Wij betreuren dat. Het vertraagt niets, het is technisch heel goed mogelijk en het zou voor het bud-
getrecht van de Staten een goede zaak zijn. Wij willen op dit punt van de Staten toch een uitspraak
vragen in de vorm van een motie, die ik mede indien namens de fracties van de ChristenUnie, de SGP
en D66.

Motie 3 (GL, CristenUnie, SGP, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2003;

ter bespreking van de provinciale begroting 2004;

kennis genomen hebbend van:
- de schriftelijke vragen van de heren Bijkerk, Van de Groep, Nugteren en Streefland met betrek-

king tot de wijze waarop het coalitieakkoord is verwerkt in de begroting;
- de antwoorden van Gedeputeerde Staten hierop d.d. 13 oktober jongstleden;

overwegende:
- dat een integraal debat over de wijze waarop het coalitieakkoord (financieel) wordt uitgewerkt

nu niet gevoerd kan worden omdat de "meeste onderdelen van het coalitieakkoord nog tot nadere
voorstellen aan GS/PS moeten leiden" en deze derhalve als stelpost in de begroting zijn opgeno-
men;

- dat de mogelijkheid voor een dergelijk integraal debat dient te worden geboden, ook los van de
bespreking van de afzonderlijke uitvoeringsvoorstellen;

spreken uit:



dat het gewenst is dat voor of bij de behandeling van de voorjaarsnota alsnog een integraal debat
plaats kan vinden met betrekking tot de uitwerking van het coalitieakkoord,

en gaan over tot de orde van de dag.

Een tweede punt met betrekking tot de Sturende Staten is het project "Nieuw Wonen". Wat ons betreft
is na de discussie die is gevoerd bij de beantwoording door de gedeputeerden Lokker en Kamp, deze
kwestie in goede zin afgesloten. Het is duidelijk dat wij voortaan adequaat worden geïnformeerd en op
een adequate wijze zullen kunnen meepraten, onze kaders zullen kunnen blijven stellen en dat wij over
het concrete geval Veenendaal nog in een open discussie komen te spreken. Daarvoor onze dank.

Sturende provincie, met name het spook van de stadsprovincie. Ook hier geldt dat wij het waarderen
dat gedeputeerde Lokker duidelijk is geweest. Hij had ons inderdaad eerder moeten betrekken en hij
neemt zich voor dat in de toekomst te doen. Dat is prima. Ik deel echter de analyse van mijn collega
Ekkers op dit punt, namelijk dat de brief van het college – de 'watjesbrief' – beter niet geschreven had
kunnen worden. Daarom is het noodzakelijk dat de Staten vanmiddag – de heer Levering heeft de mo-
tie ingediend – een niet mis te verstane uitspraak daarover doen, die richtinggevend is voor het college
en die duidelijkheid schept in de Haagse dreven. Daarbij is het essentieel dat die uitspraak daar per
omgaande belandt, gelet op het stadium waarin de discussie zich aldaar bevindt.

Wat de Sturende Staten betreft, moeten wij misschien zeggen dat een van de inhoudelijke winstpunten
vanmiddag het onderwerp water was. De heer Levering zei zo-even dat de suggestie om te praten over
waterschappen, niet is opgepikt. Daar heeft hij gelijk in. Als ik kijk vanuit GL, dan denk ik dat wij dat
lastig vinden, want waterschappen zijn enorm veranderd de afgelopen jaren en moeten de kans krijgen
verder te veranderen. In het geval van Utrecht hebben wij te maken met drie waterschappen die elk
interprovinciaal zijn; Utrecht/Noord-Holland; Utrecht/Zuid-Holland; Utrecht/Gelderland. Als je nu
heel eenvoudig zegt dat de provincie dat maar moet overnemen, dan heb je alleen al op dat punt een
heel ingewikkeld probleem. Als GL hadden wij daarop niet direct het antwoord.
Wat is er wel gebeurd op het gebied van water? Dan kom ik terug bij de uitspraak van gedeputeerde
Lokker. Er is gezegd: dan gaan wij robuuste keuzes maken, met name voor het veenweidegebied; wij
gaan robuuste keuzes maken op het niveau van het peilbeheer. Daar hebben wij namelijk jarenlang
gedaan, en ik citeer de gedeputeerde, aan "pappen en nathouden". Dat vond ik een heel eerlijke uit-
spraak.
Robuuste keuzes: dat is dus de winst van deze middag. Ik vraag mij wel af hoever die keuzes strekken.
Gaan wij definitief afzien van Rijnenburg als bouwlocatie? Naar mijn idee zou dat een logische conse-
quentie zijn van robuuste keuzes, omdat dat een van de laagste punten in het westen van de provincie
is en daar gaan wij toch geen huizen meer bouwen?
Daar waar in het veenweidegebied, in het westelijk weidegebied, de robuuste keuzes opdoemen, ma-
ken wij ons grote zorgen over het ontbreken van die keuzes in het oosten van de provincie, met name
in het reconstructiegebied. Wij konden het betoog van de gedeputeerde over technologische oplossin-
gen voor de intensieve veehouderij in relatie tot naaldbomen, niet helemaal volgen. Wij vrezen echter
dat het erop neerkomt dat het niet goed gaat met die reconstructie en dat in een aantal gevallen de door
ons te saneren bedrijven niet gesaneerd gaan worden. Op dat punt willen wij wat meer duidelijkheid.

De kleine kernen. Wij hebben in dank de toezegging aanvaard dat wij daar integraal over gaan praten,
waarbij het college daarvoor een aftrap zal geven.
Wij steunen een motie die zodadelijk door de fractie van de SGP zal worden ingediend betreffende het
maatschappelijk eigendom van nieuwbouwwoningen in kleine kernen, omdat dit een van de middelen
kan zijn om de woningvoorraad in kleine kernen allereerst en zo niet uitsluitend te laten terechtkomen
bij de mensen waar het om gaat, namelijk de mensen met een economische of sociale binding.

Jeugdzorg. Wij hebben in het geheel geen antwoord gehad op ons tweede hoofdpunten. Wij zijn het
eens met de fractie van het CDA wat betreft de extra financiële middelen voor de jeugdzorg. Ons



tweede hoofdpunt was echter het aanpakken van de bureaucratie in de jeugdzorg. Ik hoor daarop graag
nog een antwoord van de gedeputeerde.

Wat betreft de suggestie van het CDA om het agrarisch natuurbeheer te bevorderen, is voor ons de
essentie daarbij – misschien kan de gedeputeerde daarover nog een en ander zeggen, ook in relatie tot
de motie – dat de kwaliteit hetzelfde moet zijn, bij welke vorm van beheer ook. In de motie staat ook
dat het geen nadelig effect mag hebben op de realisering van de EHS. Dat betekent dus, als het dat wel
heeft, dat het hele verhaal niet doorgaat. Als op die punten helderheid kan worden gegeven, neemt dat
voor onze fractie een aantal zorgen weg.

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-
raadslagingen. De motie zal worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! De motie die zo-even door de fractie van
GL is ingediend omtrent de integrale bespreking over de projecten, hebben wij meeondertekend. Dat
punt zal straks nog wel terugkomen.
Over de prestatie-indicatoren heeft de gedeputeerde gezegd dat het ook aan de Staten is om daarmee te
helpen. Als wij straks steeds meer kaders vaststellen, zullen wij daar de prestatie-indicatoren bij moe-
ten zoeken. Het blijft een lastig probleem, mede omdat duidelijk is gemaakt dat er meerdere actoren
zijn en omdat sommige zaken lastig te meten zijn. Wij zullen echter ons best moeten doen om dat
steeds beter voor elkaar te krijgen.
Wat betreft de productenbegroting heeft de heer Van Leeuwen het voorstel gedaan om die voor de
programmabegroting aan de Staten aan te bieden. Dat lijkt mij een heel goede zaak. Ook het CDA
heeft dat beaamd. Ik hoop dat de heer Van Leeuwen er straks nog op terug komt met een iets 'zwaar-
der' verzoek dan dit verzoek van mij.
Van "Agenda 2010" heeft de gedeputeerde gezegd dat hij wel meer geld zou willen hebben voor de
plannen. Dat geld is er momenteel niet, maar daardoor heeft hij ook zijn ambities moeten bijstellen.
Dat vind ik wel jammer, maar wij zullen zien hoe een en ander gedaan is als wij de voortgangsrappor-
tage ontvangen. Dat pleit echter wel weer voor ons punt dat wij destijds al duidelijk hebben gemaakt,
namelijk: niet tien projecten maar minder, want dan kunnen die in elk geval goed worden uitgevoerd.
Als je nu voor elk project je ambities terug moet brengen, is het de vraag of dat de goede manier van
werken is. Maar goed, wij komen daarop nog terug.

Over de kwestie van de opcenten zei de gedeputeerde dat wij daarin de LPF gevonden hadden. Dat
gaat mij echter een stapje te ver. Wij hebben het geheel afzonderlijk van elkaar voorbereid. Dat wil ik
benadrukken.
In de commissievergadering heb ik aangekondigd dat wij het indienen van ons amendement zullen
doorzetten. De fractie van de SP heeft gezegd daar niet onwelwillend tegenover te staan, maar hoe
deze fractie daar nu tegenover staat, weet ik. Wij zullen ons amendement indienen, mede vanwege een
zinsnede die de gedeputeerde noemde: wij hebben elk jaar € 24.000.0000 tot € 25.000.000 voor nieuw
beleid, maar dat moeten wij natuurlijk nog wel zien weg te zetten in de provincie. Dan denk ik, als je
zoveel moeite moet doen om je geld weg te zetten, dan heb je blijkbaar geld genoeg en dus kan het wel
wat minder.
Wij dienen dus het volgende amendement:

Amendement 3 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2003;

besprekende de programmabegroting 2004;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 september 2003, dienst/sector Concernstaf, num-
mer 2003cgc000432i;

overwegende:



- dat vanwege de economische recessie in combinatie met Europese afspraken over een maximaal
financieringstekort het kabinet een fors pakket bezuinigingsmaatregelen heeft afgekondigd;

- dat mede dientengevolge de burgers in de provincie Utrecht er financieel op achteruit zullen
gaan;

- dat verhoging van de opcenten niet noodzakelijk is;
- dat met een strakke budgetdiscipline een marge van 4% op de post "Overige Stelposten" onnodig

is;

besluiten:
• het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting te handhaven op

65,2 cent;
• de post "Overige Stelposten" te verminderen met € 3.200.000;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VVD gaf daarnet niet echt een antwoord. Dat vind ik wel jammer, maar in haar verkiezingspro-
gramma's stond klip en klaar dat de VVD zelfs wil teruggaan naar het opcentenniveau van 1999 of
daaromtrent.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Er stond in elk geval in dat wij tegen al te veel
verhoging zijn. Dat is waar.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat trendmatige vindt de heer Ekkers pri-
ma?

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Heeft mevrouw van Keulen enig idee wat er in het
voorjaar gebeurd is? Er is toen een coalitieakkoord gesloten tussen een drietal partijen en als je een
coalitieakkoord sluit, dan geef je wat en dan neem je wat. Dat heeft geresulteerd in het akkoord.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het Science Park. Wij zijn blij met de
woorden van de gedeputeerde die daaraan flink aandacht wil besteden. Wat wij vreemd vinden in het
coalitieakkoord, is dat er onder de uitvoeringsprogramma's staat bij het Science Park dat er geen geld
voor wordt gereserveerd, en daarachter staat: "Maar dat is wel nodig". Vervolgens vinden wij in de
programmabegroting geen cent terug. Hoe zit dat? Wij vinden dat de gedeputeerde daar wel wat geld
voor had moeten begroten.
Wij wachten de notitie van de gedeputeerde met belangstelling af, waarbij gewerkt wordt in nauw
overleg met zowel de ambtenaren van de stad als van de provincie. Ik denk niet dat het dubbel werk
wordt. Ook onze fractie zou dat jammer vinden.

Wij dienen geen motie in over het AIC, hoewel de gedeputeerde zei dat wij dat misschien wel zouden
moeten doen. Het lijkt mij wel duidelijk dat iedereen de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek wil
afwachten. Dat lijkt mij een argument om een motie niet te steunen.
Het zal overigens het derde haalbaarheidsonderzoek zijn. Wij houden wel een beetje ons hart vast over
de uitslag van dat uitzoek. Het gaat namelijk regelmatig zo dat de uitkomst toegeschreven wordt naar
de opdrachtgever. Dat zullen wij dan maar moeten afwachten.
De gedeputeerde zei dat Leidsche Rijn hierin niet wordt meegenomen. Nu heb ik de actuele stand van
zaken over toezeggingen en daaruit blijkt dat op 16 juni is toegezegd: "De commissie wordt op de
hoogte gehouden van alle aspecten met betrekking tot de Limes en de Linie en de haalbaarheid van het
Archeologisch Informatiecentrum (financiën, programma van eisen, alternatieve locaties naast Fort
Vechten). De gedeputeerde zegt dat Leidsche Rijn niet wordt meegenomen, maar ik wil de gedepu-
teerde graag houden aan zijn toezegging. Volgens ons is het namelijk een prima alternatieve locatie.

Jongeren- en studentenhuisvesting. Wij vroegen dat op te nemen in het beleidskader voor ISV-2. De
gedeputeerde maakte duidelijk dat de steden hun eigen ISV-gelden krijgen. Daarvan zijn wij op de
hoogte. Het gaat echter niet alleen om studenten, maar ook om jongeren die in omliggende gemeenten



echt niet aan bod komen als zij woonruimte zoeken. Wij willen dat de provincie het op die manier met
geld mogelijk maakt voor gemeenten om prioriteiten te stellen. De portefeuillehouders zullen een
woonvisie schrijven, dus zij kunnen dat daarin heel goed meenemen.
Ik dien de volgende motie in:

Motie 4 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 10 november 2003;

beraadslagend over de programmabegroting 2004;

constaterende:
- dat het aantal studenten aan de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool ieder jaar nog toe-

neemt;
- dat jongeren vaak lang moeten wachten op betaalbare woonruimte, aangezien ze vaak kort inge-

schreven staan als woningzoekende;
- dat de bestaande jongeren- en studentenhuisvesting onvoldoende soelaas biedt om aan de vraag

naar geschikte woonruimte te voldoen;

overwegende:
- dat de SSH een aantal projecten in ontwikkeling en uitvoering heeft, dat echter beperkt bijdraagt

aan het oplossen van het tekort aan jongerenwoonruimte;
- dat het aanjaagteam Jongeren- en studentenhuisvesting (met geld van de provincie) de mogelijk-

heden van tíjdelijke huisvesting in geschikte kantoorpanden onderzoekt;
- dat het probleem van jongeren- en studentenhuisvesting gebaat is bij duurzame en langetermijn-

oplossingen;

spreken uit:
dat jongeren- en studentenhuisvesting bij het formuleren van het beleidskader voor het Investerings-
budget Stedelijke Vernieuwing 2 (2005-2010) tot prioriteit wordt benoemd, opdat provinciale midde-
len in het kader van de ISV-2-regeling specifiek aangewend kunnen worden ter oplossing van het te-
kort aan de jongeren- en studentenhuisvesting,

en gaan over tot de orde van de dag.

Mijnheer de Voorzitter! GL zegt deze motie niet te ondersteunen, want men zegt dat het aanjaagteam
voldoende is. Dit aanjaagteam werkt echter voornamelijk in de stad en zoekt dus alleen tijdelijke huis-
vesting en niet, zoals wij willen, permanente huisvesting.

Er is het nodige gezegd over het openbaar vervoer. Dat is ook voor ons een heel belangrijk punt en
uiteraard komen mijn fractiegenoten daarop terug bij de behandeling van het SMPU.
Ik ben wel heel benieuwd naar het Deltaplan voor het openbaar vervoer. De heer Bijkerk heeft het
regelmatig aangehaald tijdens de verkiezingstijd, maar ik zou graag eens horen wat het nu precies
inhoudt.

De VOORZITTER: Het amendement en de motie zijn voldoende ondertekend en maken derhalve
onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze zullen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb vanmorgen de Staten ge-
vraagd te letten op de kaders. Ik moet constateren dat wij daarin vandaag echt wel verder zijn geko-
men. In het lerend vermogen van zowel het college van GS als van de Staten wordt daarvoor ruimte
gevraagd en ik denk ook dat mensen dat willen. Wij zijn er nog niet helemaal, maar wij kunnen op één
dag niet alles hebben.



In dat verband ben ik blij met de reactie van gedeputeerde Lokker, ook op de ontwerpmotie die ter
tafel ligt. Wij zullen er straks nog wel iets over zeggen, maar het is goed dat de Staten ook hierin hun
kaders stellen.
Het is jammer dat er weinig aandacht is voor hetgeen wij hebben betoogd, namelijk met het bevriezen
van € 5.000.000 een besparing in 2004 te dekken. Dat is in feite alleen maar een incidentele dekking
voor één jaar, terwijl daartegenover structureel nieuw beleid wordt ingezet. Wij zeggen dat het niet zo
zou moeten zijn.
De consequentie van dit geheel is dat wij volgend jaar bij de Statendiscussie die € 5.000.000 moeten
ophoesten. Doen wij dat niet, dan moeten wij op hetzelfde moment zeggen – dat begrijp ik althans van
de gedeputeerde – dat nieuw beleid dan toch niet gefinancierd gaat worden. De restrictie is dus: werkt
het niet om € 5.000.000 oud beleid op te hoesten, dan zal dit ten koste moeten gaat van nieuw beleid
en zal er niet per saldo een tekort ontstaan in 2005. Met die restrictie kunnen wij leven.

De trendmatige verhoging van de opcenten is een punt dat wij steunen, omdat dit een vaste systema-
tiek is. Overigens hebben wij in het verhaal van de gedeputeerde nog iets gemist. Wij moeten met de
invoering van de euro wennen aan de waarde van bepaalde dingen. In het verleden rekende de gede-
puteerde altijd in gevulde koeken. Dan wisten wij direct waar wij aan toe waren; hoeveel gevulde koe-
ken scheelt dat de Nederlander in 2004? Aan die traditie schijnt zomaar een einde gekomen te zijn en
in onze fractie geeft het enige verwarring over de betekenis van de opcentenverhoging.

De VOORZITTER: De bakker uit Bunschoten.

De heer VAN DE GROEP: Mijnheer de Voorzitter! Die vooral, want die ziet zijn omzet al dalen.
Het ama–project: Het is fijn dat de PvdA – om maar bij die bakker te blijven – er brood in ziet om het
ama-project te verlengen. Wij wachten de evaluatie die de gedeputeerde heeft toegezegd op dit punt,
af. Het is in elk geval fijn dat er meer 'peetvaders' voor deze ama's zijn.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Om wat preciezer te zijn: het ama-project loopt
af op 1 juli 2004. Dat betekent dat wij in april in die evaluatie zou moeten kunnen worden voorzien en
dat betekent dat wij het initiatief voor de verlenging er dan onmiddellijk bij zouden kunnen meene-
men. Lijkt dat de heer Van de Groep een goed idee?

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag dan de gedeputeerde op
dit punt alle medewerking te verlenen.

De collega van de SGP heeft aandacht gevraagd voor normen en waarden; een verblijdende zaak. Wij
hebben hier bij herhaling ook aandacht daarvoor gevraagd, ook getuige ons verkiezingsprogramma,
waarin wij hebben gepleit voor een waarde(n)volle provincie.
De suggestie van de SGP om daar werk van te maken, zowel voor het college als voor de Staten,
dreigt wat in het luchtledige te verdwijnen. Wij zouden graag zien dat in het Fractievoorzittersconvent
eens een half uurtje over dit onderwerp gesproken zou kunnen worden, om te bekijken hoe wij in de
provincie daar handen en voeten aan kunnen geven. Het leek ons gepast om dat niet in het presidium te
doen, want daar gaat het vooral om de processen. Het voordeel van een Fractievoorzittersconvent is
dat de heer Levering daarbij is; wij denken dat hij zijn advies aan het kabinet-Balkenende nu wel ge-
reed heeft en wij zouden daar allemaal graag van willen leren. Dan hopen wij een stap verder te kun-
nen komen in de vraag wat de provincie aan normen en waarden kan doen. Wellicht kunt u, voorzitter,
daaraan meewerken.

Wij komen terug op het openbaar vervoer bij de behandeling van het SMPU.
Wij zien wel wat in het Deltaplan.
Door verschillende partijen wordt gezegd dat zaken onontkoombaar zijn. Als echter iets onontkoom-
baar is, dan moet je niet afwachten, maar dan ga je je voorbereiden. Dát doe je bij onontkoombare
zaken.



De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Allereerst bedank ik het college voor de beant-
woording van de gestelde vragen.
Wij hebben ons beperkt op twee hoofdpunten: wonen en water. In de tweede termijn willen wij nog
ingaan op enkele onderdelen, waarover wij graag informatie willen ontvangen.
Gedeputeerde Mik heeft gezegd bereid te zijn een onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsef-
fecten van verkeer, met name gericht op wegen en vervoer. Dat betekent wel dat wij ons nu al moeten
beseffen wat dat betekent, als blijkt dat verkeer een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Dat zou
namelijk betekenen dat je het verkeer moet beperken of dat je uitstootverminderende maatregelen
moet nemen, zoals lagere snelheid. Als blijkt uit het gezondheidsonderzoek dat het verkeer slecht is
voor de gezondheid, dan moeten wij niet zeggen: dat hadden wij niet verwacht; wat nu? Wij moeten
nu reeds rekening houden met mogelijk resultaten naar aanleiding van dat onderzoek. Wij wachten die
resultaten met spanning af.

Het inkrimpen van het aantal formatieplaatsen in dit huis met ongeveer 20 tot 30% en het gelijktijdig
uitbesteden van de betrokken taken aan derden, is voor ons op voorhand niet acceptabel, omdat vol-
gens ons de onderbouwing hiervoor ontbreekt. Het is geen wet van Meden en Perzen dat uitbesteding
ook daadwerkelijk tot besparing leidt. Wij veronderstellen dat dit op langere termijn zelfs geld gaat
kosten en dat hierdoor kennis en motivatie verloren gaat. Wij maken hierbij niet zozeer verschil tussen
uitvoerende en beleidsmatige taken.

De indicatoren. Per onderwerp is in de programmabegroting een of zijn meerdere doelstellingen ge-
steld. Dat is het natuurlijk helemaal ingewikkeld daarbij indicatoren te benoemen. Als je iets wilt – dat
beschrijf je in de doelstelling – moet je ook weten welke resultaten je daarbij beoogt. Daarbij moeten
ook de Staten een bijdrage leveren.

Wat betreft het veenweidegebied heeft de gedeputeerde duidelijke taal gesproken. Wij zien echter
graag een tijdpad tegemoet.

Iedereen heeft al gesproken over de woningbouw, met name over het onderdeel sociale huur- en
koopwoningen. Wij zijn teleurgesteld over de uitvoering van de motie die in deze Staten is aanvaard,
met betrekking tot de 30%-norm.
Gedeputeerde Streng zegt dat gemeenten worden aangemoedigd. Wij zitten hier echter niet naar een
voetbalwedstrijd te kijken. De provincie heeft hier wel degelijk een actieve rol. Een aanjaagteam in-
stellen is hierbij minimaal een eerste vereiste, zoals dat ook voor studentenhuisvesting gebeurt. Wij
zijn blij dat vanmorgen in het Utrechts Nieuwsblad stond dat de SSH een duizendtal woningen gaat
bouwen bij de Beneluxlaan/Europalaan; 300 voor studenten en 700 voor starters.
De provincie kan goedkeuring onthouden aan bestemmingsplannen, waarin niet concreet is gemaakt
hoe sociale woningbouw ingevuld gaat worden. Bouw voor de eigen behoefte moet hiervan deel uit-
maken.
Op ons voorstel om nieuw te bouwen kantoren te koppelen aan het gebruik hiervan, is in de eerste
termijn nog geen reactie gegeven. Ik besef dat wij als provincie weinig directe zeggenschap hebben,
maar bij bestemmingsplanwijzigingen zou hiermee in elk geval rekening gehouden moeten worden.

Wij delen de verontrusting van onder meer het CDA als het gaat om de jeugdzorg, ook wat betreft de
effectiviteit van inzet van middelen voor de zorg. Recent onderzoek leert dat slechts 30% van de gel-
den daadwerkelijk direct benut wordt om zorg in te vullen. De overige 70% wordt besteed aan bureau-
cratie. Ook GL heeft zich daarover uitgesproken.

De werkgelegenheid die door de provincie wordt gestimuleerd heeft volgens ons nauwelijks te maken
met een bepaalde doelgroep die binnen onze provincie aanwezig is. Er is hier duidelijk sprake van een
scheefgroei. Er is werkgelegenheid genoeg; grotendeels komt men van buiten onze provincie hier zelfs
werken. Aan de andere kant hebben wij echter te weinig banen voor mensen die hier wonen.
Wij zien graag van de gedeputeerde een inspanning om met name de laagopgeleide inwoners een per-
spectief te bieden. Terecht merkt gedeputeerde Mik op dat de inspanningen van de afgelopen jaren niet
hebben geleid tot enig resultaat wat dat betreft. Reden om nu het roer om te gooien.



Ten slotte de waterschappen. De effectiviteit van het toezicht op het functioneren van de waterschap-
pen is onvoldoende. De waterschappen zijn niet alleen functioneel betrokken, maar voeren ook poli-
tiek met bijvoorbeeld het uitvoeren van het peilbesluit. Reden temeer om het toezicht aan te pakken en
wat dat betreft spreken wij het vertrouwen uit in gedeputeerde Binnekamp.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met twee punten die onze moties
betreffen, die ik dadelijk zal indienen.
Het eerste punt betreft het kleinekernenbeleid. Wij hebben daarover vanmiddag al gezegd dat het voor
ons van buitengewoon belang is, naast de zaken die al zijn genoemd, dat het beleid dat wordt geïniti-
eerd op dit punt ook inderdaad binnen dat kader kan blijven. Dat is de aanleiding om een motie in te
dienen, die met name gaat over het betrekken van maatschappelijk gebonden eigendom; dus woningen
die gebouwd worden door de woningbouwcorporatie of de gemeente en die vervolgens aan doelgroe-
pen verkocht worden. De opbrengst wordt via een bepaalde sleutel verdeeld en vloeit terug naar de
gemeente of de woningbouwcorporatie en komt vervolgens weer ter beschikking van de doelgroepen
die daaropvolgend gebruik maken van deze woningen.
De motie wordt ondersteund door de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, de LPF, het CDA, GL en
de SP.

Motie 5 (SGP, CDA, ChristenUnie, PvdA, LPF, D66, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 10 november 2003;

overwegende:
dat het bevorderen van de leefbaarheid van kleine kernen van grote maatschappelijke betekenis is;

constaterende:
dat het college heeft toegezegd in de commissie Ruimte en Groen met een notitie "Woonruimteverde-
ling voor de kleine kernen" te komen;

verzoeken het college:
in voorgenoemde notitie ook te betrekken het instrument "Maatschappelijk gebonden eigendom" om
daarmee een contingent woningen duurzaam te behouden voor de specifieke doelgroepen uit de des-
betreffende kernen,

en gaan over tot de orde van de dag.

De tweede motie betreft de productenbegroting. Wij begrijpen heel goed dat het dit jaar niet anders
kan zijn dan dat wij medio januari onze productenbegroting krijgen, in het kader van de nieuwe ont-
wikkeling. Het is voor ons echter van essentieel belang onze kaderstellende functie verantwoord te
kunnen uitvoeren om onderliggende cijfers te kunnen inzien. Daarvoor kun je naar allerlei afdelingen
gaan, maar dat is niet efficiënt. Daartoe dient namelijk de productenbegroting. Het is technisch moge-
lijk binnen een redelijk korte termijn na het verstrekken van de programmabegroting, ons een produc-
tenbegroting te doen toekomen, zodat wij in onze afwegingen en beraadslagingen in het kader van de
programmabegroting daarvan gebruik kunnen maken, niet zozeer ter vergadering maar wel voor ons-
zelf, intern.
Deze motie wordt door alle Statenfracties ondersteund.

Motie 6 (SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, SP, LPF, CDA, D66), GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 10 november 2003;

overwegende:
dat het voor een zorgvuldige afweging in het kader van de behandeling van de programmabegroting
gewenst is inzage te hebben in de onderliggende cijfers;



verzoeken het college:
in het kader van de behandeling van de programmabegroting 2005 de onderliggende productenbe-
groting op een zodanig tijdstip aan de Staten te doen toekomen dat deze betrokken kan worden bij de
voorbereiding van de begrotingsbehandeling,

en gaan over tot de orde van de dag.

Er zijn nog enkele zaken die wij graag willen noemen.
Wij waarderen de inzet van de gedeputeerde ten aanzien van de reconstructie en ook de problematiek
die op dat punt in de Septemberbrief aan de orde is. Het is van belang op dat punt een helder beleid te
blijven voeren en niet opnieuw discussies aan te gaan die in het veld heel gevoelig liggen en die in
feite voor een groot deel gecanceled zijn.
Wij waarderen het feit dat het college wil meewerken aan een fonds voor startende agrarische onder-
nemers.
Als het gaat om de portefeuille Financiën zien wij met belangstelling de discussie rondom een Struc-
tuurfonds tegemoet. Voor ons blijft gelden wat wij indertijd bij de verkoop van de REMU en de UNA
nadrukkelijk gezegd hebben, namelijk dat wij voor de lange termijn voor onze inwoners structurele
bijdragen kunnen leveren aan die projecten die bijdragen tot de versterking van het welzijn. Onze in-
woners hebben dat geld namelijk opgebracht. De discussie daaromtrent willen wij dan ook graag in die
context blijven voeren.

Wij hebben de motie voor de integrale behandeling van de stelposten gesteund. Wij weten ook heel
goed dat het voor deze begroting – daarom ging ons standpunt iets minder verder dan het standpunt
van de fracties van de ChristenUnie en GL – moeilijk is om dat nu te realiseren. Wij begrijpen echter
niet dat het college de Staten niet de gelegenheid kan geven om gebundeld rondom een voorjaarsnota
een integrale afweging te maken voor die begrotingsposten die straks alleen maar via separate voor-
stellen naar ons toe zouden komen, gefragmenteerd, maar niet goed verantwoord. Dat willen wij graag
bij die discussie blijven betrekken.

Wij hebben de argumentatie van de gedeputeerde omtrent de financiën voor de jeugdzorg gehoord.
Het bedrag dat in de motie staat genoemd, heeft de gedeputeerde ook alvast een beetje voor zijn eigen
beleid in de achtervang gezet. Met andere woorden: daar is mee om te gaan. Wij hebben het amende-
ment van harte gesteund, vanuit het beleid.

Wij waarderen de bijdrage van de fractie van de ChristenUnie ten aanzien van de discussie rondom
normen en waarden. Het voorstel wordt volgens ons statenbreed beleefd, maar juist de ChristenUnie
legt dit voorstel hier op tafel.

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende ondertekend en maken derhalve onderdeel uit van de
beraadslagingen. Ze zullen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al eerder gezegd dat
ik mij steeds maar weer verbaas. Ik heb nu van gedeputeerde Van Bergen mogen vernemen dat er een
trendmatige verhoging moet plaatsvinden met betrekking tot de opcenten. Daarbij werd met opgehe-
ven vingertje gezegd: pas op, want het kan nog veel meer worden. Wij zouden nog € 30.000.000 extra
uit de samenleving weg kunnen trekken. Dan hoor ik gedeputeerde Mik zeggen dat het met de econo-
mie niet zo goed gaat. Dan doet mij dat denken aan een verhaal dat ik vroeger ooit eens van een eco-
nomieleraar op school heb gehoord. Hij zei: er was eens een groot leider in de Italiaanse hoofdstad en
deze zei een econoom te zoeken die kon berekenen hoe ver hij die samenleving kon treiteren, zodat zij
hem nog net konden betalen en een grote hekel hadden aan de overheid, maar waarbij zij nog net niet
rebelleerden. Nu, volgens mij komen wij dicht in die buurt. Ik denk namelijk dat met een verzwakken-
de economie – dat staat elke dag in de krant – er een afname plaatsvindt van de koopkracht. Het een
versterkt namelijk het ander.



Als wij dan opnieuw de lasten verhogen, betekent het opnieuw een afname van de koopkracht; dat is
dan al 'keer twee'. Als wij de opcenten gaan verhogen, is dat 'keer drie'. Dan ga ik koortsachtig rekenen
hoe wij 'keer drie' de koopkracht weer op nul kunnen krijgen dan wel verbeteren. Willen wij namelijk
groei creëren, dan moet wij de koopkrachtstimulus toepassen. Dat betekent dat wij al die plannen van
tafel moeten vegen, waarbij wij zoveel kosten bij de burger in de maag splitsen.

Onze voorstellen met betrekking tot openbaar vervoer is de rode draad die er steeds doorheen loopt.
Met het verhogen van de mobiliteit, het verlagen van de opcenten, enzovoort, stimuleer je het midden-
en kleinbedrijf. Dat hoor ik namelijk nog veel te weinig noemen. Als dat namelijk gestimuleerd wordt,
creëer je een enorme werkgelegenheid, want dat zijn de grootste werkgevers in onze provincie. Hoe
financier je dat dan? Als je zou voorstellen, na alle discussies, die opcenten niet te verhogen, waar haal
je dan de centen vandaan? Mijn collega van D66 kwam al met een voorstel. Dat steunen wij, maar wij
willen eerst kijken naar efficiencyverhoging binnen het eigen ambtenarenapparaat. Ik heb al gezegd
dat ik mij heb laten informeren over hoe je met software en ICT de boel kunt screenen en tot verbluf-
fende resultaten zou kunnen komen. Daarvoor heb je minder energie nodig, minder mensen en krijg je
vanzelf de werkgelegenheid buiten de deur weer op orde. Dat zou altijd een veelvoud zijn van wat je
hier bespaart.

De economische groei is voor ons dus een erg belangrijk item. Je kunt niet steeds maar die groei naar
beneden drukken. Wij willen het college dan ook vragen: strijkt u nog eens met de hand over uw hart
en kijkt u nog eens naar die opcentenverhoging, want misschien kan het toch een beetje minder.
Ik zeg het misschien een beetje gekscherend, maar als wij naar de rest van de wereld kijken, en vooral
naar de Amerikaanse overheid, dan krijgen zij het toch voor elkaar om die economie weer uit het slop
te trekken. Dan doen zij niet door de opcenten te verhogen. (Hilariteit.)

Natuurlijk heb ik daarnet ook de woorden gehoord over het Deltaplan met betrekking tot het openbaar
vervoer. Als ik mij echter goed herinner uit de geschiedenis, is het Deltaplan ooit ontwikkeld toen er
iets onder water gelopen was. Dat zouden wij in Utrecht niet graag willen. Ik wil dus willen vragen of
wij toch niet eens wat meer geld kunnen vrijmaken voor dat gratis openbaar vervoer. Slechts een zin-
netje ergens in de programmabegroting over een klein projectje op dit gebied, vind ik echt te weinig en
het uittrekken van € 100.000 extra vind ik ook te weinig. Ik wil nu juist die mobiliteit verhogen, koop-
kracht stimuleren en ga zo maar door.
Wij willen ook graag van het college willen weten welke stimulus ondernomen wordt om het midden-
en kleinbedrijf in het zadel te helpen als het gaat om banengroei. Wij moeten die ondernemers niet
treiteren met extra regeltjes en meer belastingen, maar wij moeten aan die ondernemers vragen hoe wij
gezamenlijk kunnen komen tot groei. De rode draad in mijn verhaal is dus steeds die koopkrachtver-
betering voor onze samenleving, onze achterban.

Rood voor groen. Ik heb het al gehad over de onevenredigheid die ontstaat bij het realiseren van extra
groen bij een groeiende bevolking. Ik heb het al gehoord. Ik luister altijd graag naar de heer Levering,
want die weet mij altijd alles in zo vreselijk goede bewoordingen te vertellen. Als ík het namelijk heb
over spreiden van mensen, dan zegt mijn achterban: heb je het gehoord van Bas; die heeft het over
spreiding van woningen. Dat vind ik heel goed gevonden. C'est le ton qui fait la musique. Wij zouden
dus ook willen pleiten voor veel meer woningen in de provincie, om de spreiding te realiseren en
daarmee het mobiliteitsprobleem op te lossen, enzovoort.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Misschien mag ik er toch nog even iets bij zeg-
gen. Het gaat er natuurlijk om dat het spreiden van mensen, hoe dan ook, onmogelijk is. Dat kan wet-
telijk niet, enzovoort. Allerlei ideeën die daarover bestaan moeten wij maar aan de kant schuiven. Het
gaat er natuurlijk om dat wij moeten proberen er beweging in te krijgen. Dat betekent dat wij wonin-
gen van verschillende types op verschillende plekken moeten bouwen. Dat is het idee: aantrekkelijk
maken.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Met die woorden ben ik het
helemaal eens.



De vraag aan het college is dus, hoe wij een oplossing realiseren voor deze onevenredigheid; dus meer
mensen in de provincie én meer groen. Ik ben daar ook nog niet uit. Wij willen wel aanbevelingen
doen, maar dat zullen wij wel doen in de diverse commissies.

De VOORZITTER: Dan sluit ik de tweede termijn van de kant van de Staten. Ik stel voor te schorsen.

Schorsing van 16.24 – 16.54 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de tweede termijn van de kant van het
college.
Het voorstel van de heer Van de Groep over het door de heer Van Leeuwen aangedragen onderwerp
"Waarden en normen", om daarover in het fractievoorzitterconvent verder te spreken, lijkt ons een
goede gedachte.
Voor hetgeen de heer Ekkers naar voren bracht betreffende de regelgeving, is het van belang vast te
stellen dat dit door alle portefeuilles heen loopt. Wij moeten daar oog voor hebben. Het college heeft
niet de indruk dat er veel overbodige regelgeving bestaat, al was het maar vanwege het feit dat er drie
jaar geleden een opschoning is geweest. Wij zullen echter alert zijn. Het is ook een belangrijk punt van
aandacht in het dossier "Handhaving", omdat wij daar immers zijn aangelopen tegen een groot aantal
gedoogsituaties. Wij zijn druk doende te kijken of de regelgeving niet zelf de oorzaak is voor gedogen.
Die markering heeft het dus en die aandacht krijgt het.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Staten voor de waarde-
rende woorden, opnieuw.

De VOORZITTER: Die woorden zijn er trouwens wel uitgetrókken ….(Hilariteit.)

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Nee, het gaat goed zo, met de be-
handeling van onze begroting. Ik spreek overigens namens het gehele college.
De heer Van Leeuwen en mevrouw Raven spraken over de productenbegroting als een welkome in-
formatiebron op het moment dat je de programmabegroting behandelt. Het college is het daarmee
eens. Wij konden dat dit jaar niet realiseren. Volgende week dinsdag hebben wij de productenbegro-
ting 2004 in het college aan de orde. Daar wordt natuurlijk nog wat aan geschaafd, maar zo spoedig
mogelijk zal die de Staten worden aangeboden. Het is een absolute inspanningsverplichting van het
college om deze volgend jaar eerder gereed te hebben, zodat die bij de programmabegroting als on-
derliggend document wordt aangeboden ter informatie. Weerstaat u alstublieft de verleiding, vraag ik
nu alvast, dat opnieuw tot een begrotingsbehandeling te verheffen. Dan zijn wij namelijk weer terug
bij af. Motie 6 is wat het college betreft dan ook akkoord.

Tegen mevrouw Raven zeg ik, dat ik in de commissie al toezeggingen heb gedaan over de verschillen-
analyse en een uitgebreidere informatie daarover. Die komt er.
Dat geldt ook voor de discussie betreffende de hoofdsom. Terecht wordt van alle kanten geroepen dat
wij niet aan potverteren gaan beginnen. Wij houden vast aan een solide begroting. Wat wij echter met
de Staten gaan doen is een aftasten van de vraag wat het in principe betekent om die hoofdsom te
handhaven en uitsluitend de jaarlijkse rendementen inzetten. Ook dat gaan wij doen.
Motie 3, de stelpostendiscussie zoals ik het noem. Wij hebben genoegzaam de argumenten uitgewis-
seld. Het college zegt toe dat er absoluut ruimte is en blijft voor de discussie en de Staten zullen bij
elke jaarcyclusvergadering – de begroting, de voorjaarsnota en wellicht de jaarrekening – en bij alle
producten integraal betrokken zijn en voortdurend kan daarover integraal de discussie gaan.
Wat betreft de keuze voor één landelijke rekenkamer, vind ik het een fantastische ontwikkeling dat de
provincie Utrecht vooralsnog vasthoudt aan dat uitgangspunt van één onafhankelijke rekenkamer. De
eerste steun, zo fluistert de griffier mij in, vanuit de provincie Zuid-Holland. Als er een paar schapen
over de dam zijn, volgen er wellicht meer. Wij moeten dat met elkaar wel willen.Eén landelijke reken-
kamer zegt ook iets over hoe de provincies zich landelijk willen positioneren. Als je straks zeven of
acht rekenkamers hebt, dan moet men niet denken dat daarover in de pers breeduit gerapporteerd zal
worden. Als wij echter kijken naar een stevig rapport van de algemene, landelijke, rekenkamer, dan is



er veel publiciteit. Dat soort ontwikkelingen moeten wij als provincie ook proberen na te streven. Re-
kening en verantwoording afleggen, ook naar de burgers, moet middels goede rekenkamerrapporten.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde reageert op de
bijdrage van mevrouw Raven, waarin gezegd werd dat wij met elkaar een traject hebben doorlopen. Ik
heb vanmorgen in mijn bijdrage juist gevraagd om een Statenbehandeling van deze zaak. De gedepu-
teerde heeft vanmorgen gezegd dat hij er best aan wil meewerken dat dit ook inderdaad gebeurt; de
Staten moeten namelijk maar zeggen wat er moet gebeuren. Ik hoor van de gedeputeerde behartens-
waardige argumenten om te kiezen voor die landelijke rekenkamer. Ik merk echter ook dat er geen
fundamentele discussie in dit huis heeft plaatsgevonden, waarbij gezocht kon worden naar alternatie-
ven en over de vraag hoe wij vanuit het Utrechtse zouden willen kiezen. Daarom vraag ik het college
en ook de Staten ruimte om die discussie toch te gaan voeren, al is het aan de hand van de stukken die
in de commissie Bestuur en Middelen zijn gewisseld. Wij zijn het op dit punt nog niet helemaal met
elkaar eens, maar ik denk dat er fracties zijn die wel met ons zouden willen meedenken over de vraag:
hoe dienen wij de Staten, en dus de provincie Utrecht, het beste?

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De heer Van de Groep zit zelf in het presidium,
dus verbaast het mij waarom hij dat niet voorgesteld heeft in het presidium. Hij was de enige die tegen
het rekenkameridee was. Er is namelijk een brief uitgegaan hierover en het is ook al besproken in de
commissie.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats hebben wij
onze deelname aan de rekeningencommissie toegezegd. Ook zou er een eerste bezinning daarover
plaatsvinden. Overigens heeft onze vertegenwoordiger in die commissie gezegd tegen een te snelle
conclusie te zijn, zoals de rest van de commissie wel wilde. Wij hebben toen geprobeerd dat in de
commissie Bestuur en Middelen 'los te trekken'. Dat is niet gelukt en vandaar dat wij het hier in de
Statenzaal neerleggen. In de eerstvolgende presidiumvergadering mag mevrouw Raven van mij ver-
wachten, als de Staten de ruimte laten om de discussie daarover aan te gaan, dat ik daarop terugkom.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Heeft mijnheer Van de Groep dan niet het gevoel
dat hij probeert alsnog zijn gelijk te halen, terwijl elke keer blijkt dat geen enkele partij hem steunt?
Dan is het toch een beetje zonde van de energie?

De heer VAN DE GROEP(ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Als het zou gaan om de keuze tus-
sen een landelijke rekenkamer en een eigen rekenkamerfunctie, om die twee uitersten maar te noemen,
dan hebben wij op dit moment, ook vanuit financiële overwegingen, toch wel bedenkingen bij die
landelijke rekenkamer. Dat is echter niet de hoofdzaak waarom wij dit nu aansnijden. Het gaat er niet
om welk model wij kiezen. Dat zullen wij straks doen, wellicht bij meerderheid. Het gaat ons erom dat
de wisseling van argumenten niet in deze Statenzaal heeft plaatsgevonden, opdat wij met elkaar kun-
nen zien wat de voor- en nadelen van elk model zijn. Laten wij onze kaders niet te snel door het IPO
late bepalen, maar laten wij dat zelf doen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is natuurlijk aan de Staten, als
de commissie een lijn getrokken heeft, dat al dan niet plenair te behandelen. Over dit onderwerp is er
overigens absolute helderheid in het coalitieakkoord en ook in de vorige Staten. Het college geeft zijn
hartelijke steun aan het besluit om toe te werken naar één landelijke rekenkamer. Ik merk vanzelf wel
of de Staten daarover nog gaan debatteren.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het is toch het onvervreemdbaar
recht van de Staten om op dit punt een uitspraak te doen? Het is toch een middel van de Staten?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat krijgen de Staten aangereikt.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ja, aan het einde van het traject.



De VOORZITTER: Dat staat niet ter discussie. Als u, als Staten een besluit neemt, neemt u een be-
sluit.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nog even over motie 3. Wat heeft gedeputeerde
Van Bergen daarover nu gezegd? Omarmt hij die motie of ontraadt hij die motie?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ontraad de motie.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dat geeft mij weer aanleiding om
een vraag te stellen. Ik heb daarnet van de gedeputeerde begrepen dat hij alle ruimte wil geven en nu
zegt hij de motie te ontraden. Dat kan ik niet rijmen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij gaan geen spelletjes spelen. Ik
heb namens het college heel duidelijk gemaakt hoe men tegen de begroting moet aankijken. Het coali-
tieakkoord is een politiek document, als uitgangspunt voor de begroting. Dat vind men één-op-één
terug in de begroting. Het is vervolgens aan de Staten, aan de individuele fracties, om integraal op elk
gewenst moment, dus ook vandaag, een debat te voeren en een mening naar voren te brengen door
amendering, verschuiving van budgetten, enzovoort. Die ruimte hebben de Staten en die ruimte moe-
ten zij pakken. Ik hoor echter geen voorstel, dus kennelijk zijn de Staten nog niet zo ver of vindt men
het allemaal uitstekend wat er gepresenteerd wordt.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er moeite mee het voorstel
betreffende de stelpost goed te keuren. De gedeputeerde heeft namelijk via een onderlegger nog geen
onderbouwing gegeven over de besteding van dat bedrag. Daarom hebben wij als fracties gevraagd
een vervolgend moment af te spreken waarop dat integrale debat kan worden gevoerd. Een simpel ja
van de gedeputeerde maakt het de fracties gemakkelijker hun goedkeuring aan de begroting te geven.
De gedeputeerde dwingt ons nu in een positie waarbij wij ons afvragen of wij daarvoor wel verant-
woordelijkheid kunnen dragen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De discussie draait kennelijk om het
begrip "stelpost", maar een stelpost is niets anders dan het geoormerkte overnemen van de bedragen
uit het coalitieakkoord in de begroting. Het college is gehouden dat te doen totdat het tegendeel blijkt
vanuit de Staten. Over de invulling bereiken de Staten successievelijk de verschillende onderdelen,
maar daarover kan men nu al naar hartelust integraal discussiëren en daarop amenderen. De Staten
doen zichzelf echt te kort als zij zichzelf die ruimte nu ontnemen. Die ruimte is er elke keer opnieuw;
bij elke voorjaarsnota, bij elke begrotingsbehandeling, want het is niet voor één jaar dat wij over dit
coalitieakkoord zullen debatteren, maar ook het volgende jaar zijn de € 24.000.000 hopelijk beschik-
baar om ingevuld te worden, en het jaar daarop en het jaar daarop. Het is een cyclus die wij elk jaar
met elkaar doormaken; de begrotingsbehandeling, de voorjaarsbehandeling. Het is misschien beter de
voorjaarsnota als moment te hebben om met elkaar hoofdlijnen voor het jaar daarop aan te geven. Dit
jaar is de voorjaarsdiscussie in feite meegenomen op het moment dat wij in de Staten over het coalitie-
akkoord spraken. Daarom snap ik het allemaal wel een beetje, maar wij moeten met elkaar wel helder
argumenteren.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! "Met elkaar" gaat dan om drie
partijen in dit huis en niet om de Staten als geheel. Zo werkt dat in de democratie; er ontstaan politieke
meerderheden. Dat accepteer ik ook wel, dat is mijn probleem niet. Wij hebben echter net over de
motie van de heer Van Leeuwen gesproken, die zegt dat wij volgend jaar op tijd en vooraf een onder-
legger willen hebben. Een situatie zoals wij die vandaag hebben, met een gigantisch bedrag op de be-
groting, waarbij het nog niet duidelijk is hoe dat moeten worden ingevuld, zal volgend jaar als de mo-
tie wordt aanvaard, niet meer voorkomen. Dat is mijn constatering; het verschil tussen dit jaar en vol-
gend jaar, mits de motie-Van Leeuwen wordt uitgevoerd.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Amendement 1 betreft de jeugdzorg.
Inhoudelijk komt uiteraard de portefeuillehouder daarop terug.



De heer Levering heeft gelijk waar het de financiën betreft. Er is inderdaad in het coalitieakkoord,
bovenop het bedrag dat wij reeds beschikbaar stellen uit de Algemene Middelen, € 1.000.000 structu-
reel, expliciet voor de jeugdhulpverlening gemarkeerd.
Wat de heer Ekkers zegt, klopt ook. Het kabinet heeft € 50.000.000 extra beschikbaar gesteld.
Het college kan het amendement niet overnemen, om de eenvoudige reden dat de dekking niet deug-
delijk is. Wij kunnen niet vooruitlopen op een begrotingssaldo dat wij nog niet kennen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt "…dat wij nog niet ken-
nen". Ik wil de discussie niet herhalen, maar die is wel interessant. 1 juli is de datum waarop de begro-
ting wordt 'afgekaderd'. Wij hebben daarover gesproken in de commissie Bestuur en Middelen en wij
hebben gevraagd in hoeverre Prinsjesdag daarin was verwerkt, of er nog tegenvallers konden ontstaan,
enzovoort.
1 juli is de sluitingsdatum voor de gegevens. Dan kijken wij vervolgens naar de Bestuursrapportage en
constateren wij een overschot. Inmiddels zijn wij vier, vijf maanden verder en wij hebben van het col-
lege nog niets gehoord over andere tegenvallers; niets wijst in die richting. Het is dan ook volstrekt
logisch dat wij van dit begrotingsoverschot mogen uitgaan. Als de gedeputeerde andere informatie
heeft, dan horen wij dat graag. Komen er tegenvallers?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De ruimte in de eerste Bestuursrap-
portage was bekend ten tijde van de coalitieonderhandelingen. Daarvan is € 5.300.000 meegenomen
ter dekking van het coalitieakkoord.
De ruimte op dit moment, voor de rest van dit jaar, zal inderdaad tegenvallen, zeker op het punt van de
BTW-compensatie. Ik weet op dit moment nog niet precies hoeveel het is, maar tijdens de schorsing
heb ik mij laten informeren door de sector Financiën en heb gevraagd om een raming, met nog ander-
halve maand te gaan, van wat er mogelijk aan rekeningsaldo is. Men trekt dan een somber gezicht en
durft geen bedrag te noemen. Het staat de Staten echter vrij zo'n amendement aan te nemen. Het colle-
ge wijst er echter op dat het ten principale en inhoudelijk geen goed begaanbaar pad is.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dan wordt het een heel andere discussie. Nu blijkt
er ineens een tekort te zijn.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Daarover heb ik het niet gehad.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Minder-meer.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Andere jaren gaven nogal eens te
zien dat er behoorlijke rekeningsaldi waren. Ik hoop dat ook nu nog steeds, maar ik durf dat op dit
moment niet te zeggen. Met de informatie van vandaag ziet het er wat minder-meer betreft somber uit

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! En dat gaat om het BTW-compensatiefonds?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Raven vroeg naar tegen-
vallers. Ik noem er één.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat was niet te voorzien? Wij wisten dat dit er aan
zat te komen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij wisten drie weken geleden, na
een nadere berekening, dat het minder oplevert dan wij allen een half jaar geleden dachten.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde weet dus al sinds drie weken dat
er minder-meer aan dreigt te komen?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het rekeningsaldo wordt opgemaakt
na afloop van het boekjaar. Er kan over een maand nog wel veel meer gebeuren.



Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat is nu precies het argument waarom dit de
discussie niet mag beïnvloeden. Wij hebben juist gezegd dat 1 juli de sluitingsdatum is. De gedepu-
teerde begon zelf in de eerste termijn ook al over een andere manier, dat als er dan wat extra zou zijn,
dit te 'ontdooien' voor wat er weggezet werd in het coalitieakkoord.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik mevrouw Raven iets advise-
ren? Vanuit verstandig begrotingsbeleid en vanuit de zekerheid om de doelen te bereiken, zeg ik dat
even afgewacht moet worden hoe het rekeningsaldo eruit ziet. Begin volgend jaar is dat bekend. Dan
is het aan de Staten om daaraan een bepaalde invulling te geven. Ik heb daarstraks al gezegd hoe het
college daarover denkt. Wij hebben € 5.000.000 'bevroren' in het coalitieakkoord, het bedrag dat boven
de strategische plannen hing. In het college is daarvan gezegd, mocht het rekeningsaldo 2003 meeval-
len, dat het in de lijn ligt van logisch begroten, dat die € 5.000.000 eerst wordt aangevuld. Dat hebben
wij namelijk vanuit het politieke document, het coalitieakkoord, als boodschap meegekregen. Mochten
de Staten daarvan afwijken en daaraan een andere invulling geven, dan horen wij dat wel. Dan weten
de Staten echter waarover zij het hebben qua financiële ruimte.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dus als wij iets zouden formuleren, in de sfeer
van het overschot te oormerken voor de wachtlijsten zonder daarbij bedragen te noemen, dan zal het
college daarmee akkoord gaan?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Nee, het college heeft een andere
lijn. Het college houdt vast aan het coalitieakkoord, waarvan wij nu € 5.000.000 voor 2004 hebben
bevroren, omdat wij de tering naar de nering moeten zetten. Ik neem aan dat mevrouw Raven het
daarmee eens is. Tegelijkertijd heeft het college gezegd, mocht die 'tering-nering' meevallen, dat wij
dat als eerste weer gaan opvullen. Logischer kunnen wij het niet maken.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat er inderdaad om dat meerdere geld te
oormerken voor de wachtlijsten.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een politieke keuze; dat is aan
de Staten.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het feit dat de wachtlijsten in
de jeugdzorg kennelijk onderwerp zijn van bedenkelijke volksverlakkerij over het overschot op de
jaarrekening 2003, doet de fractie van de ChristenUnie pijn. Het doet tekort aan de problemen die er
zijn. Zoals de heer Levering eerder al opmerkte, als je hier iets mee wilt, moet je een structurele oplos-
sing zien te vinden. Die opmerking heeft de absolute instemming van onze fractie. De vraag is echter
waar die structurele oplossing precies gezocht moet worden. Er staan nog voor enkele miljoenen aan
stelposten onbestemd op de begroting. Onze gedachte is een amendement in te dienen inzake het be-
slag leggen op middelen die nu onder die stelposten staan.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog een vraag stellen aan het college.
Gedeputeerde Van Bergen zegt dat het amendement ondeugdelijk is, omdat de dekking ondeugdelijk
is. Betekent het wel dat de gedeputeerde vindt dat het akkoord dat bereikt is tussen IPO en kabinet
voldoende gelden …

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Daar gaat mevrouw Kamp op in.

De VOORZITTER: Het gaat nu alleen over de techniek; of je moet voorsorteren op het rekeningsaldo
of niet.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik probeer de gedeputeerde voor de financiën te
volgen. Hij roept steeds: de Staten beslissen. Zodra de Staten echter dreigen te beslissen, komt hij met
tien argumenten waarom dat niet kan.



De VOORZITTER: De heer Van Bergen legt u echter geen verbod op om een amendement aan te
nemen.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik probeer alleen zijn logica te volgen.

De VOORZITTER: Dat is iets anders. Als het daarom gaat, is het wederzijds, denk ik.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij krijgen te horen dat het te verwachten overschot
tegenvalt, en als het meevalt gaat het niet naar de jeugdzorg, maar dan hebben wij nog het coalitieak-
koord dat uitgevoerd moet worden. Op die manier wordt de discussie op voorhand vanaf de kant van
het college dichtgetimmerd. Dan begin ik inderdaad een beetje te kijken in de richting van de Chris-
tenUnie: dan moeten wij maar eens naar de stelposten kijken.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Bijkerk doet zichzelf abso-
luut tekort. Het college is gehouden met voorstellen naar de Staten te komen. Ik geef de Staten nu
alvast een doorkijkje naar hoe het zal gaan rond een mogelijk begrotingssaldo. Het is aan de Státen
daarmee al dan niet in te stemmen. Al die ruimte is er. De Staten kunnen zich toch niet voorstellen dat
het college niét met een voorstel komt?

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Jawel, ik kan mij goed voorstellen dat het college
met voorstellen naar de Staten komen. De gedeputeerde heeft echter voortdurend gesloten redenerin-
gen. Enerzijds zegt hij dat de Staten hun kans moeten grijpen, anderzijds geeft hij voortdurend een
argument, als de Staten die kans dreigen te grijpen, waarom het niet kan. Ik denk dat mevrouw Raven
hier diep gefrustreerd zit.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De opcenten. Met enige verbazing
heb ik de discussie aangehoord, vooral van de kant van de fractie van de D66. De zorg over de hoogte
van de opcenten werd vanmorgen ingegeven – zo heeft het college duidelijk begrepen – door een ver-
keerde inschatting van de hoogte van heffing op de automobilist. Uitgegaan werd namelijk van € 24
per jaar, per auto. Ik heb al omstandig duidelijk gemaakt, dat dit voor de gemiddelde auto niet meer is
dan € 7 per jaar. Tijdens het debat met elkaar veronderstelt dit dan dat dit ruiterlijk meegenomen wordt
in de afwegingen, maar …

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Bij dezen dan. Dat is echter niet het hoofd-
punt. Laten wij niet weer over de gevulde koeken beginnen. Ik geef toe dat daar een fout is gemaakt;
het gaat blijkbaar over € 7 en niet over € 24. Het gaat echter om het principe en niet om het bedrag.
Dat weet de gedeputeerde ook wel.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het principe is dat het college de
opcenten niet meer of minder verhoogt dan in het coalitieakkoord …

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dan hoeft de gedeputeerde het niet vreemd
te vinden dat wij het daarmee niet eens zijn. Wij waren niet voor het coalitieakkoord. Wij vinden wel
dat wij alle recht hebben dit in te brengen. Dat de gedeputeerde het daarmee niet eens is, is prima,
maar dan moet hij, als wij iets trachten over te brengen, dat niet zo vreemd vinden.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht mevrouw Van Keulen
overtuigd te hebben met het feit dat het slechts om ene trendmatige verhoging gaat; alleen de loon- en
prijsstijgingen worden meegenomen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Daarvan zijn wij op de hoogte.



De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Tegen de heer Van de Groep wil ik
zeggen dat het zoveel gevulde koeken zijn, dat D66, de LPF en misschien ook zijn fractie, afhankelijk
van de samenstelling, zoals roomboter,echter amandelspijs …

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik houd helemaal niet van gevulde koeken.
Dat is dus al een probleem. (Hilariteit.)

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als het niet meer uitgelegd kan wor-
den aan de Utrechtse burger, dat € 7 per auto per jaar, niet op de goede plek terechtkomt wat provinci-
aal beleid betreft – dat met dat geld de verkeerde dingen worden gedaan – dan kunnen wij met elkaar
de discussie voeren. Ik ben er echter van overtuigd dat mevrouw Keulen vindt dat wij daarvoor goed
beleid wegzetten in de Utrechtse samenleving.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Als wij echter leuke dingen voor de mensen
willen doen, is het leuk om ook eens de belasting te verlagen. Het is dat Sinterklaas nog op de boot zit,
maar de gedeputeerde staat hier wat dat betreft altijd flink Sinterklaas te spelen, vindt onze fractie. Er
worden heel veel leuke dingen gedaan, waarvan je je kunt afvragen of de mensen daar behoefte aan
hebben. Het gratis museumbezoek is ook zoiets. Dat komt straks nog aan de orde. Zitten de mensen
daar nu echt op te wachten?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten de discussie over
KWATTA nog voeren. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van de Staten.
Het college heeft geen behoefte aan amendement 3.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gedeputeerde Van Bergen
inderdaad gevraagd hoeveel gevulde koeken dat waren. Toen werd al bekeken hoeveel fracties hij zou
kunnen voeden met koeken. Ik weet wel een adres waar voor € 7 de Staten …
Ik kom even terug op de discussie van vanmorgen over de aardkundige monumenten. Daar ging het
over € 7000. Nu wil ik de gedeputeerde niet vragen te berekenen hoeveel gevulde koeken dat zijn,
maar hij zei in zijn antwoord dat hij op zoek ging naar zevenduizend gúlden. De gedeputeerde noemde
het bedrag in guldens, zo zal het in de notulen komen te staan, maar als wij daar euro's van maken, dan
ben ik klaar met dit onderwerp.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zei ik zevenduizend gúlden?

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Als dat euro's zijn, dan weet ik dat
het genoeg gevulde koeken zijn voor die aardkundige monumenten en dan komt er ook geen amende-
ment van onze kant.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Oké. Die toezegging ligt er.

Dan ben ik bij cultuur, het AIC. Onder andere de fractie van D66 heeft erover gesproken. Inderdaad,
een programma van eisen en een haalbaarheidsstudie komen in het vroege voorjaar naar de Staten.
Leidsche Rijn is een prima locatie. Dat is een prima locatie, áls Fort Vechten afvalt. Bij Fort Vechten
kijken wij in het kader van "Agenda 2010" naar de combinatie van haalbaarheid/bezoekerscentrum
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie/Archeologisch Informatiecentrum, om daarmee die
win-/winsituatie die ik vanmorgen omslachtig heb toegelicht, te kunnen realiseren. Mocht die haal-
baarheid van Fort Vechten van beide functies niet aan de orde zijn, dan is Leidsche Rijn een van de
alternatieve locaties, en wel een heel mooie locatie. Maar niet de enige locatie; dan hebben wij het ook
over Woerden en vult u maar in. Het college komt daarmee terug naar de Staten.

De heer Van de Groep heeft volgens mij terecht de vinger gelegd bij iets wat mogelijk niet goed be-
grepen is. Dat betreft de bezuiniging 2004 en de doorwerking daarvan in de jaren 2005-2007. Dan
spreken wij over die € 5.000.000. Wij hebben dat voor 2004 incidenteel afgedekt, deels door een be-
zuiniging op de organisatie en deels – de € 5.000.000 – door een bevriezing in het coalitieakkoord. De



structurele doorwerking daarvan komt via de KWATTA-discussie naar boven. Dan is uiteraard ook
aan de orde – en gelet op de hoogte van het bedrag ontkomen wij daar niet aan – dat wij ook eens goed
moeten kijken naar de ambities zoals wij die met elkaar zijn aangegaan in het coalitieakkoord. Die zijn
nadrukkelijk in beeld, want het coalitieakkoord is gebaseerd op aannames met betrekking tot bijvoor-
beeld de renteopbrengsten. Die opbrengsten vallen nu aanzienlijk tegen, wat betekent dat wij inte-
graal – over het hele provinciale beleid, inclusief nieuw beleid – gaan kijken waar wij de begroting in
meerjarig opzicht sluitend kunnen krijgen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil eerst bedanken voor het boekje dat
ik heb gekregen van de fractie van de SGP. De vraag die erin staat is: "Is de mens in principe goed,
maar doet hij wel eens dingen die niet deugen? Of deugt hij niet en heeft hij innerlijke reiniging en
vernieuwing nodig?" Ik denk: beide.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! De heer Lokker heeft het goed gelezen.
Laat hij zo verder gaan.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ga verder met het agrarisch en particu-
lier natuurbeheer. Het amendement zou in feite onze positie moeten onderstrepen. Zo wil ik dat ook
zien. Het is helder dat het doel is en blijft, het toch tijdig realiseren van een kwalitatief goede EHS.
Niets meer en niets minder. Alle middelen die dat doel bereiken, zullen door dit college worden aan-
gegrepen. Een van die middelen is dat dit meer via particulier en agrarisch natuurbeheer moet worden
gerealiseerd. Ik heb gezegd dat wij alle middelen zullen inzetten om dat voor elkaar te krijgen.
Als ik lees onder het laatste bolletje van het amendement 2 onder "wijzigen": "waarbij de bijbehorende
verschuiving van gelden moet plaatsvinden van aankoop naar agrarisch en particulier natuurbeheer",
dan wil ik de Staten toch wijzen op de kanttekening die ik gaf. Wij kunnen niet áfdwingen dat particu-
lieren en agrariërs dat natuurbeheer doen. Dat betekent dat wij een deel van het geld vanuit het Rijk,
dat bestemd is voor de EHS en dat ook bedoeld is voor aankoop, niet zouden kunnen inzetten. Het
realiseren van de EHS zou dan vertraging oplopen. Ik lees het toch zo, dat wij ons maximaal inzetten
om via beheer door particulieren en agrariërs die EHS te realiseren, maar dat wij niet het geld dat het
Rijk zelf daarvoor ter beschikking heeft gesteld, laten liggen. Op die manier kan ik het namelijk niet
realiseren. Als de Staten mij die ruimte geven, kan ik bij tussentijdse rapportages duidelijk maken met
hoeveel procent het gestegen is.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Voor alle duidelijkheid: zo is het ook
precies bedoeld.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Prima. Dan is dat geregeld.
Er zijn opmerkingen gemaakt over het veenweidegebied: in hoeverre kunnen onze ambities in korte
tijd worden gerealiseerd? Het is onze inzet met de drie provincies samen te komen tot die robuuste
keuze, geboren vanuit het idee dat er te weinig uitvoering aan plannen wordt gegeven op dit moment.
Men houdt elkaar gevangen in afspraken die niemand belangrijk vindt. Op het moment dat men zegt
dat plan De Venen als voorbeeld dient dan zie je in de praktijk op het moment dat dit uitgevoerd moet
worden, dat de uitvoering stagneert omdat elk van de verschillende deelnemers een eigen interpretatie
heeft over hoe de uitvoering moet gebeuren. Wij zullen in elk geval voor de zomer van 2004 komen
met een voorstel richting de Staten. De keuzes worden voorbereid via een bestuurlijke conferentie, met
zowel de minister van LNV als van VROM en tevens met de staatssecretaris van Waterstaat. Dat heb-
ben zij toegezegd bij de overhandiging van het manifest, waarin wij hebben gezegd de 'lead' te willen
nemen bij het oplossen van de problemen. Dan gaat het om een duurzame oplossing en dan gaat het
niet alleen om water maar ook om de landbouw en de natuur. Die drie elementen moeten in die keuzes
een plek krijgen. Of Rijnenburg dan buiten beschouwing blijft, is hier buiten de orde. Rijnenburg
wordt gezien in een heel ander verband: hoe los je nu de waterproblematiek in combinatie met wonen
op en hoe maak je ook andere binnenstedelijke vernieuwingen – als het gaat om Utrecht – betaalbaar?
Die discussie wil ik nog een keer met de Staten voeren, maar niet op dit moment.



De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van amendement 2 wil ik heel
graag nog iets vragen. De heer Lokker zei tegen de fractie van het CDA, als zij nu het laatste bolletje
weghaalden, dat het akkoord was. Mevrouw Stadhouders zei dat dat precies was wat zij bedoelde.
Hebben wij dat goed begrepen?

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Nee, wij bedoelen natuurlijk niet dat het
gestelde onder dat bolletje helemaal weg moet. Het is echter wel duidelijk, als je praat over een andere
verhouding van enerzijds aankoop en anderzijds particulier agrarisch natuurbeheer dan waarin de pro-
grammabegroting nu voorziet, dat dit ook iets betekent voor de middelen. Het zou zo gelezen moeten
worden dat de bijbehorende financiële betaling erbij staat. Als je het hebt over 40/60, dan praat je na-
tuurlijk over een andere allocatie van middelen. Dat wil niet zeggen dat je niet op bepaalde momenten
de kansen moet grijpen die zich voordoen om een bepaald stuk te realiseren. Dat is weer de andere
kant van het verhaal.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb wel begrepen dat wij nu tegen moeten
blijven.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog even terug op de opmerking van de ge-
deputeerde over Rijnenburg. Ik heb mijn best gedaan de gedeputeerde te volgen. Rijnenburg is ooit in
beeld gekomen als grote bouwlocatie voor zo'n 20.000 tot 30.000 woningen. Inmiddels zijn dat er veel
minder, omdat de locatie erg ongunstig ligt. Dat heeft allerlei effecten; dat betreft de infrastructuur, de
bereikbaarheid, openbaar vervoer. Begrijp ik de gedeputeerde echter goed dat hij in het kader van zijn
daadkracht met betrekking tot het westelijk weidegebied ook bereid is de locatie Rijnenburg nog eens
tegen het licht te houden? Bij die woorden van de gedeputeerde ben ik blijven steken.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Bijkerk probeert het leuk, maar
even serieus: die bouwlocatie is in het Streekplan opgenomen. Die ambitie is teruggebracht juist van-
wege het feit dat het water toch een probleem kan zijn, om het enorme bouwvolume dat in eerste in-
stantie geprojecteerd was, te realiseren. Bij de discussie betreffende het dotterlandschap is destijds
gezegd dat de functie van wonen heel goed te combineren is met de functie van water, zeker ook in
Rijnenburg. De ambitie om 5000 woningen weg te zetten in Rijnenburg, kan een onderdeel zijn van de
hele visie op het westelijk veenweidegebied. Dat kan, maar hóeft niet.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen nog nader terugkomen op Rijnenburg,
want wij denken dat dit een open dossier is. Als je jezelf serieus neemt, ook wat betreft je waterbeleid,
is dit de minst logische locatie om uitbreiding te realiseren in relatie tot het heel lage woningaantal dat
je daar kunt bouwen. Je lost dan niets op, maar je offert wel een polder op. Wij komen daarover nog
nader te spreken.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Bijkerk gaat al van zaken uit die
nog niet onderzocht zijn. Over die zaken ga ik graag nog met hem in discussie.

Genoemd is de reconstructie en gevraagd is of daar sprake zal zijn van het maken van robuuste keuzes.
Nu, die zitten in het Reconstructieplan en wij zullen na vaststelling in de commissie daarover met el-
kaar discussiëren.
Vooralsnog heb ik gezegd dat wij het financiële kader van de minister helder hebben. Het beleidskader
ten aanzien van de Wet ammoniak veehouderij is nog niet helemaal helder, maar wel de brief van de
minister. Wij zijn maximaal bezig dat in elk geval van toepassing te verklaren in het Reconstructie-
plan, want dan kunnen wij aan de gang. Wij zijn er niet op uit, nu de Kamer steeds maar geen beslis-
sing neemt, te zeggen dat wij dan ook maar niets doen. Dat kunnen wij niet verantwoorden, wetend dat
er geld op de plan ligt.

De motie over de bestuurlijke verhouding tussen provincie en stadsgewest: ik wil daarop nog iets die-
per ingaan. In algemene zin ziet het college dit als een ondersteuning van het beleid en de inzet van de
provincie, ook al vinden de indieners dat de brief die wij gestuurd hebben misschien niet zo scherp



geformuleerd was. Daarin is echter toch keihard overeind gehouden dat die kaderstellende functie en
de planhiërarchie in elk geval voor het college niet ter discussie staat. Wij zullen de motie serieus ne-
men, zodanig dat wanneer wij de discussie met de minister verder aangaan als hij morgen bij ons op
bezoek is, wij hem de motie persoonlijk zullen overhandigen. De indieners worden in die zin op hun
wenken bediend.
Kort samengevat: de beleidsnotitie die eerder is verschenen, is het compromis tussen gemeenten, pro-
vincies, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kaderwetgebieden. Dat is voor het college lei-
dend geweest voor de verdere onderhandelingen. Wat staat er nu in? Het punt is dat die hele WGR+-
beleidsnotitie een compromis is tussen twee belangen. Dat is in de eerste plaats het handhaven van die
democratische hoofdstructuur, die natuurlijk door iedereen heel belangrijk wordt gevonden. Tegelij-
kertijd wordt vastgehouden aan de winst van die regionale samenwerking, met name om de grootste-
delijke problemen op te lossen. Dat wordt dus een heel lastige spagaat, maar het compromis geeft in
elk geval aan dat het minimum takenpakket van het huidige kaderwetgebied voor de provincie meteen
ook het maximum takenpakket is. Meer is ook niet nodig. Dat betekent dat het van cruciaal belang is,
dat de provincie haar kaderstellende rol behoudt: kaderstelling vooraf en toetsing achteraf. Ik moet u
zeggen dat dit natuurlijk wel het twistpunt tussen kaderwetgebieden en provincie is. In die discussie is
het ook een kwestie van voortdurend heen en weer trekken. De minister helpt ons daarin niet bijzon-
der, dat moet ik ook zeggen. Dus in die zin, omdat een en ander goed op scherp wordt gezet, vind ik
de motie een prima onderlegger voor de verdere discussie met de minister. Dat is geen enkel pro-
bleem.
Voor de uitvoering van beleid, dat is ons uitgangspunt, moeten de middelen rechtstreeks aan de pro-
vincie worden toebedeeld. Er is één uitzondering gemaakt in de beleidsnotitie WGR+, namelijk voor
Verkeer en Vervoer. Voor alle andere beleidsterreinen geldt: als je de kaderstelling en de financiële
middelen niet in één hand hebt – in één democratisch gelegitimeerde hand – dan wijzen wij dat af. Zo
gaan wij die onderhandelingen in. Omdat voor Verkeer en Vervoer die zaak via het compromis zo is
geregeld, houden wij wel de planhiërarchie en werken wij toe naar die ene vervoersautoriteit, maar is
de rijksonmiddellijkheid ten aanzien van de gelden, zo zou u het kunnen zeggen, weggegeven.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten het toch nog even hebben over
gelden voor Verkeer en Vervoer en de rijksonmiddellijkheid, want dat staat natuurlijk wel in de motie.
Verder vraag ik de gedeputeerde iets preciezer te zijn. Gaat hij nu alles doen wat in zijn vermogen ligt
om uitvoering aan de motie te geven? Dat is wat wij u vragen natuurlijk.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Daarop zeg ik natuurlijk hartgrondig ja. Ik
geef alleen een kanttekening mee bij punt 4. Er staat dat er van rijksonmiddellijkheid bij Verkeer en
Vervoer absoluut geen sprake kan zijn. Dat kunnen wij natuurlijk zeggen, maar wij hebben een af-
spraak in IPO-verband met de VNG, kaderwetgebied en de minister. Willen wij geloofwaardig blijven
bij die partijen, dan is voor ons het punt dat die rijksonmiddellijkheid voor alle andere onderdelen
prima is, maar dat dit niet geldt voor wat wij hebben afgesproken in de beleidsnotitie. Als de Staten
zeggen daarin verder te willen gaan, ben ik absoluut bereid dat namens de Staten in te brengen. Dat is
geen punt.

De heer LEVERING (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde heeft al gezegd dat hij morgen
de motie aan de minister zal overhandigen. Ik neem aan dat hij daar een paar warme woorden bij zal
voegen: dat de Staten dat unaniem hebben besloten en dat het college zich daar helemaal bij neerlegt.
Dat zal hij toch ongeveer zeggen?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Warme woorden spreken hangt een beetje
af van de stemming. Wij hebben echter nog formeel overleg met de minister op 20 november aan-
staande. In dat formele overleg is dít de onderlegger. De Staten hebben al een heel helder signaal ge-
geven.

De heer LEVERING (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Precies. Ik vind het onderwerp echter belangrijk
genoeg om daaraan tijd te spenderen, maar de gedeputeerde is nu bezig te vertellen waarom het gelo-



pen is zoals het gelopen is, terwijl die woorden in wezen nog ingehaald worden door de ingediende
motie die de gedeputeerde omarmt. De zaak lijkt mij heel helder en duidelijk.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Ekkers heeft gelijk. Dat probeer ik
nu precies te zeggen. Ik maak slechts op één punt een kanttekening: dat wij niet zomaar afspraken die
wij met elkaar hebben gemaakt, onder de vloer kunnen vegen. Ik heb gezegd deze motie uit te voeren.
Die breng ik onder de aandacht van de minister en presenteer ik in het overleg met de minister.
Er is positief gereageerd op ons aanbod om algemeen politiek overleg te hebben om de zaak nog eens
goed in de commissie te bespreken.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat er afspraken zijn gemaakt. Dat heeft
de gedeputeerde natuurlijk gedaan omdat de Staten nog niet kaderstellend bezig waren geweest. De
Staten doen dat vandaag wel en het betekent dat het op dat moment komt tot een Statenbesluit in plaats
van hetgeen de gedeputeerde daarvoor gedaan heeft. Dat lijkt mij heel helder.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij nemen deze motie aan als een signaal
naar de Staten, de motie gaat naar de minister en in het overleg met de minister zullen wij die ook
daadwerkelijk inbrengen.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben tevreden.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een ding verzuimd te melden
en dat betreft "Agenda 2010". Er wordt niet getornd aan die € 76.000.000, maar er wordt een uiterste
poging gedaan om een derde geldstroom te genereren, om daarmee verregaande ambities te kunnen
financieren.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Raven stelde de volgende vraag:
zal die duidelijkheid er komen over een ontwikkelingsmaatschappij, of in elk geval een structuur die
straks zal moeten worden afgesproken tussen de partners bij het Hart-van-de-Heuvelrug-project, om
die verevening tot stand te brengen voor de vaststelling van het nieuwe Streekplan? Mijn antwoord is
ja, tenzij zich niet te voorziene complicaties zullen voordoen, maar in beginsel ga ik ervan uit dat het
moet lukken. Zoals wij in het verleden hebben gedaan bij dit project, zullen wij de commissie Ruimte
en Groen zo nu en dan over de voortgang informeren.

Dan kom ik in de personeelssfeer; de motie over het selectief aannamebeleid. Ik begin met een verwij-
zing naar het sociaal jaarverslag over 2002, pagina 5, waarin iets over de formatie en de bezetting
wordt gezegd. In twee heldere staatjes worden de daadwerkelijke personeelsbezetting weergegeven en
de toegestane personeelsbezetting. Daaruit kan men onmiddellijk zien dat de toegestane bezetting zo'n
vijftigtal plaatsen hoger is dan de feitelijke bezetting. Daarmee illustreer ik wat ik ook in de eerste
termijn heb gezegd, namelijk dat het college via een duidelijke opdracht aan de directieraad zo zorg-
vuldig mogelijk vacatures invult en daarmee selectief omgaat. Wij kunnen de motie zoals die hier
voorligt, dan ook positief adviseren.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben heel blij dat de gedeputeerde de motie kan
ondersteunen. In dat sociaal jaarverslag – dat willen wij nog even onderstrepen – staat op pagina 27
over het personeelsbestand, dat in 2002 het aantal medewerkers is toegenomen van 868 naar 902. Het
gaat dus niet zozeer om wat mág, maar het gebeurt gewoon. Wij willen nu eerst de takendiscussie
afwachten en dan vacatures invullen. Ik ben blij dat het college dat standpunt overneemt.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp wel dat mevrouw Raven
blij is, maar dat ben ik niet. Ik vraag mij namelijk af of wij als Staten het huisje wel bij het schuurtje
laten. Als Staten zeggen wij tegen Gedeputeerde Staten dat wij een begroting vaststellen, waarbij wij
verwachten dat Gedeputeerde Staten bepaalde zaken in 2004 voor elkaar krijgt. Daarvoor zijn midde-
len en personeel nodig. Het is een verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten, in overleg met de
directieraad, hoe die taken gerealiseerd moeten worden. Als wij hier halverwege volgend jaar over een



of andere nota spreken, dan kan het college zeggen: de doelen zijn niet gehaald. Dan vragen wij hoe
dat komt en dan zegt het college: de Staten hebben een motie aangenomen waarin staat dat de vacatu-
res niet mochten worden vervuld.
Ik vind dat wij in de Staten dergelijke besluiten niet moeten nemen en die niet moeten uitlokken. Wij
moeten het college aanspreken met de vraag: college, verstaat u uw taak? Dan denk ik dat het eerder
de niet-collegepartijen zijn die reden zouden kunnen hebben voor enige argwaan.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Niets belet de heer Van de Groep toch om tegen de
motie te stemmen?

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dat is ook zo, maar ik heb er
moeite mee vanuit de kaderstellende taak, dat wij hier op deze manier omgaan met het college van GS.
Dan zeg ik: wiens gedeputeerden zitten hier nu eigenlijk?

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn bevolkingsgroepen, die doen dingen nog
strenger dan de paus. Dat wil ik tegen de heer Van de Groep zeggen.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mijn laatste opmerking over deze motie,
ligt een beetje in het verlengde van de opmerkingen die daarnet tussen de woordvoerders zijn gewis-
seld. Wij gaan maandelijks rapporteren aan de commissie Bestuur en Middelen, maar is dat nog duaal,
zoals de Staten willen opereren? Of heeft het eigenlijk heel sterk monistische trekjes? Dat terzijde. De
Staten vragen om de rapportage en het college zal daaraan tegemoet komen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij vragen dat ook weer niet voor de eeuwigheid.
De takendiscussie zal namelijk binnenkort worden afgerond en dan wordt het duidelijk; wij zetten
alles in het licht van die takendiscussie. Het is dus niet een uitspraak die voor jaren geldt.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zo vat ik het inderdaad op. Het is van tij-
delijke aard en het wordt betrokken bij de discussie over de taken.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Op mij komt het over, tot de uit-
komst van de takendiscussie, dat het college op dit punt onder curatele wordt gesteld.

De VOORZITTER: Dat was niet het gevoel in het college.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Nee, dat gevoel zoals de heer Van de
Groep het formuleert, herken ik niet.

De heer Levering heeft een punt aangekaart met betrekking tot de sociale huur, de 30%. De PvdA
komt daar telkenmale op terug. Men proefde wat te weinig enthousiasme van mijn kant, maar men
heeft zich misschien niet voldoende gerealiseerd wat mijn inzet is geweest bij alle gesprekken die ik
heb gevoerd met al die portefeuillehouders in het kader van het Streekplan. Bij veel van die gesprek-
ken is juist dit onderwerp nadrukkelijk van mijn kant aan de orde geweest.
Een beetje vooruitlopend op de discussie die wij nog moeten voeren in de commissie eind deze
maand, moet ik zeggen dat het college zich toch zo langzamerhand zorgen maakt over de totale wo-
ningbouwproductie. Diverse sprekers heb ik in eerste instantie horen zeggen dat wij iets moeten doen
aan die tekorten en die wachttijden en dat daaraan aandacht geschonken moet worden. De discussie
moet niet alleen maar worden toegespitst op de 30%-sociale huur. Niet in elk plan dat wordt ge-
maakt – of dat nu een bestemmingsplan is, of het deel uitmaakt van gemeentelijk beleid, of iets derge-
lijks – kunnen wij coûte que coûte die norm toepassen. Dat is niet te doen en het zou leiden tot verdere
stagnatie. Daarvoor wil ik waarschuwen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof de heer Streng onmiddellijk op zijn
woord dat zijn inzet fantastisch groot is geweest tijdens de gesprekken met die wethouders in de ge-
meenten. Kan de heer Streng mij ook iets vertellen over de resultaten? Had hij bijvoorbeeld wel eens



een wethouder tegenover zich zitten die zei: Mijnheer Streng, wat u mij nu vertelt … Ik zie nu ineens
dat wij jarenlang niet hebben gepresteerd op dat gebied, maar dat gaan wij echt vanaf volgend jaar
anders doen!
Hoeveel wethouders hebben dat tegen hem gezegd?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de telling niet bijgehouden, maar er
hebben nogal wat wethouders positief gereageerd. Ik wil daarbij meteen inhaken op de opmerking die
de heer Witteman heeft gemaakt, dat het college goedkeuring moet onthouden aan bestemmingsplan-
nen als er niet voldoende sociale huurwoningen zijn opgenomen. Echter, dat kúnnen wij niet doen en
bovendien, zoals ik zo-even al heb uitgesproken, moet men wat onze bezorgdheid over de woning-
bouwproductie betreft, daarover niet al te gemakkelijk denken. Dat zou namelijk een enorm probleem
kunnen worden. Die productie daalt, niet alleen in onze provincie, maar het is ook een landelijke trend
en die moeten wij proberen om te buigen in een hogere productie.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in eerste termijn al aangegeven dat wij de
woningbouwproductie wellicht kunnen vergroten. Momenteel zie je dat er overal kantoren worden
gebouwd, maar dat er vervolgens geen capaciteit is om woningen te bouwen. Amsterdam heeft dat
opgelost door met de projectontwikkelaars bindende afspraken te maken; men krijgt pas vergunning
om te gaan bouwen als men huurders heeft gevonden voor die kantoren. Ik weet niet in hoeverre de
reikwijdte van het college is, maar misschien is dit ook voor ons een oplossing ten behoeve van de
woningbouwproductie. Of het lukt, weet ik niet, maar wij zullen op een gegeven moment toch moeten
zoeken naar oplossingen. Dat het niet lukt, wordt nu al zo'n vijftig jaar gezegd. Wij moeten iets gaan
doen.

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De suggestie van het onthouden van goed-
keuring is er echter eenvoudigweg niet. In artikel 10, betreffende vooroverleg bij bestemmingsplannen
als deze nog in de maak zijn, wordt het nadrukkelijk ingebracht en gemeenten kunnen dat aanmoedi-
gen. In het verleden heb ik dat al eens gezegd en dat gebeurt ook inderdaad.

De motie van de fractie van mevrouw Van Keulen betreft de jongeren- en studentenhuisvesting en het
geven van prioriteit in het kader van ISV-2. Het college adviseert hierin negatief, en wel om de vol-
gende reden. Het gaat om de doelgroep jongeren en studenten; de eerste categorie gericht op de wo-
ningenmarkt en de tweede categorie meer gericht op de kamermarkt en dan vooral beperkt tot de stad
Utrecht. De stad Utrecht staat hierin met een rechtstreeks positie richting het Rijk als het gaat om ISV-
geld. Het betekent dat wij hierin nauwelijks een rol van betekenis kunnen vervullen. Ik heb al gezegd
dat wij via het instrument van streekplangeld volgend jaar en wellicht de jaren daarop, wel een moge-
lijkheid hebben om daar iets in te sturen en er iets aan te doen. Dát is een kanaal voor ons, maar het
ISV is geen kanaal voor ons. Dan zouden wij namelijk ook aan andere doelgroepen kunnen denken,
bijvoorbeeld aan senioren. Wij weten dat ook onder deze categorie behoefte is aan woningen. Zo kun-
nen wij nog veel meer prioriteiten opstellen, maar dat is niet de weg die wij moeten gaan.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat wij juist die kant wél op moeten
gaan. Ik heb namelijk begrepen dat het huidige ISV een vrij brede opzet kent en dat wij juist in het
ISV-2 toe willen naar het meer stellen van prioriteiten en ons meer richten op doelgroepen. Wij kun-
nen namelijk juist daar een aantal belangrijke knelpunten oplossen. Onze inzet met deze motie is er
juist op gericht om een belangrijk knooppunt, zijnde jongeren – én studentenhuisvesting, aan te pak-
ken. De gedeputeerde heeft gelijk als hij zegt dat de gemeente Utrecht haar eigen ISV-geld heeft en hij
heeft ook gelijk als hij zegt dat er in Utrecht heel veel studenten wonen. Ik kijk echter ook naar Zeist;
ook daar kan wat gebeuren. De gedeputeerde moet zich niet alleen focussen op Utrecht als stad waar
studenten kunnen wonen of jongeren in het algemeen. Ik denk dat juist het ISV-geld in de tweede
tranche een mooie gelegenheid biedt juist om dat extra geld van de provincie dat daarbij aan de orde
komt op deze prioriteit in te zetten. Ik weet dat de gedeputeerde bezig is dit ambtelijk voor te bereiden.
Ik denk dat het een uitgelezen kans is nu, zodra wij bezig zijn om het beleidskader op te stellen, daar-
aan prioriteit te geven. Als wij het nu niet doen, dan komt het waarschijnlijk wel terug als wij over
ISV-2 gaan spreken. Ik denk dat wij dit punt toch vasthouden.



De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer dat wij daarover dan met
elkaar van mening verschillen; het college en de fractie van D66 bij monde van de heer De Vries.

Ik heb de heer Witteman iets horen zeggen over de inkrimping van het personeel en dat dit niet auto-
matisch leidt tot noodzakelijkerwijze besparingen. Die zorg deel ik. Het is niet automatisch zo, dat bij
inkrimpen er onmiddellijk financiële middelen beschikbaar komen of dat het onmiddellijk leidt tot
besparingen. Dat zal pas op termijn het geval zijn. De heer Van Bergen heeft al gezegd, dat wij straks
bij volgende begrotingen in deze periode, ook bijvoorbeeld de gelden voor nieuw beleid zullen moeten
betrekken in onze totale afwegingen. Dat neemt niet weg dat wij die KWATTA-discussie over de ta-
ken die wij met onze organisatie willen uitvoeren – wettelijk/niet wettelijk/gewenst/afstoten – met
elkaar gaan voeren en op termijn zal daaruit besparing voorkomen. Daar ben ik van overtuigd.

Ik heb van de heer Van Leeuwen begrepen dat hij wel mogelijkheden zag om ambtenaren in te ruilen
voor softwarepakketten. Dat vind ik wel een interessant idee. Misschien kan hij mij nog vertellen wel-
ke softwarepakketten daarvoor geschikt zijn. Mij zijn ze niet bekend. Ik zie de heer Van Leeuwen
knikken, dus ik hoor dat graag van hem op een ander moment.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn nog maar enkele dingen overgeble-
ven waar ik iets over wil zeggen. In de eerste plaats is dat de bureaucratie in de jeugdzorg. De heer
Bijkerk heeft in eerste termijn daarnaar al gevraagd. De bureaucratie is een element dat een rol speelt
bij de wachtlijsten, waarover een aantal Statenleden vragen hebben gesteld. Daar wil ik het dan ook in
meenemen.
De nieuwe Wet op de jeugdzorg gaat ervan uit dat er efficiënter gewerkt wordt. Waar nu instellingen
structureel gelden betalen op jaarbasis, is het de bedoeling – zo ligt het in de wet verankerd – dat wij
onder de nieuwe wet afrekenen op producten. Dat wil zeggen: waar wij in een aantal instellingen nu
een bezetting hebben van 80% of iets meer en wij, kort door de bocht gezegd, de lege bedden financie-
ren, zullen wij straks onder de nieuwe wet op producten afrekenen en dat betekent dat wij de lege bed-
den niet meer financieren. Dat is een voorbeeld van hoe het onder de nieuwe wet beter zal gaan.
Een aantal andere efficiencyslagen zullen ook gemaakt moeten worden. Daarmee ben ik het volledig
eens. Het moet zo efficiënt mogelijk geregeld worden en het kind moet vloeiend door de jeugdhulp-
verlening heen stromen en moet die zaken krijgen die het nodig heeft zonder last te hebben van allerlei
bureaucratische zaken. Wij zijn daarmee al begonnen; Utrecht loopt wat dat betreft heel goed in de pas
en loopt bij diverse zaken veelal voorop. Wat wij al hebben afgeschaft, is het twee keer doen van een
indicatie: het maatschappelijk werk doet in eerste instantie een indicatie en het bureau Jeugdzorg doet
daar nog een schepje bovenop. Deze elementen spelen allemaal een rol als wij praten over meer effici-
ency. Daaraan zullen wij heel nadrukkelijk aandacht besteden.
Daarbij zou je kunnen kijken of je wat lichtere vormen van zorg zou kunnen geven, waar het nu nog
zwaardere vormen zijn. Waar je ook naar moet kijken is, waar al een keer geïndiceerd is voor een be-
paalde tijd, dat niet zo gemakkelijk als in het verleden gebeurde, nog een keer herindicatie plaatsvindt,
waardoor hetzelfde 'recept' verstekt wordt.
Wij zullen op al deze zaken letten in het vervolgtraject en wij zullen daaraan aandacht schenken. Ik
heb de afgelopen tijd bijna alle instellingen bezocht om meer zicht in de diepte te krijgen dan ik tot nu
toe had. Ik zal daar heel hard mee aan de slag gaan.

De nieuwe wet en de overeenkomst die gesloten is. De nieuwe wet, zoals ik in eerste termijn heb ge-
zegd, geeft het recht op jeugdzorg. Daarbij hoort een financieel kader van de overheid dat genoegzaam
is. Die twee dingen zitten daar beide in. Als je dan kijkt naar de cijfers, dan spoort dat niet met elkaar.
Daarover hebben wij de discussie gevoerd, ook in IPO-verband. Ik heb zelf de Eerste Kamer en de
commissie Financiën in de Tweede Kamer bestookt met brieven en heb gesteld dat dit niet waar kan
zijn. Als je op een gegeven moment het recht op jeugdzorg in een wet verankert, dan hoort daar die
andere kant bij: een genoegzaam financieel kader. Over en weer is daarover gesteggeld en het is vast-
gelegd in het convenant dat wij dat goed gezien hebben en dat er een voldoende financieel kader be-
schikbaar gesteld moet worden.



De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat is er toch? Als ik het bestuursakkoord van
het Rijk en het IPO doorlees, dan zie ik daar zinnen staan zoals: "Uitgangspunt is dat de wet wordt
uitgevoerd uitsluitend op basis van de rijksmiddelen", en: "Uitgangspunt moet zijn dat de wet wordt
uitgevoerd zonder extra middelen van de provincies en grootstedelijke regio's". Er staat in dat met het
akkoord dat gesloten is tussen het Rijk en het IPO, deze wet uitgevoerd kan worden en het gaat over
flinke bedragen; tot 2007 € 50.000.000. Hoe kan de gedeputeerde dan zeggen dat er nog extra geld
ergens vandaan zou moeten komen?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Men kan daar op verschillende manier naar
kijken. Ik zeg niet dat de Staten extra geld beschikbaar moeten stellen. Wat mij gevraagd werd, was of
de wachtlijsten dan opgelost zijn. Dat is mijn verhaal. Op het moment dat de wet er is, zijn de wacht-
lijsten niet opgelost.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ook dat wordt in dat bestuursakkoord beschre-
ven. Het Rijk en het IPO beseffen daarbij dat het niet mogelijk is om de wachtlijsten in de jeugdzorg
per 1 januari 2004 al volledig te hebben weggewerkt. Het meerjarig financieel kader biedt wel de
ruimte om de wachtlijstproblematiek terug te dringen, waarvoor de periode tot 2006 wordt benut.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het Rijk zegt het dus zelf al.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het IPO en het Rijk zeggen dat in het bestuurs-
akkoord.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat de wachtlijsten blijven? Ja, inderdaad.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat er nu dus voldoende middelen zijn om die
wachtlijsten terug te dringen en de wet op een goede manier uit te voeren, zonder dat provincies en
grootstedelijke regio's daar zelf geld in moeten steken.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dát is de intentie van het akkoord. Het
móet zo zijn dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Wat wij echter afgesproken hebben, is dat er
in 2004 geëvalueerd wordt en dat er een monitor wordt opgezet. Wij gaan er als provincies van uit dat
in 2004 er nog een tekort zal zijn. De staatssecretaris heeft gezegd dat zij dan maatregelen zal moeten
nemen. Dan moet zij terug naar de Kamer en dan zal zij moeten zorgen dat het stelsel wijzigt, want het
is ook in discussie geweest dat je het recht op jeugdzorg eruit haalt. Zij kan ook extra geld beschikbaar
stellen. Ik ga er echter van uit, ondanks de mooie overeenkomst, dat wij in 2004 tot de conclusie ko-
men dat er extra geld bij moet. Er moet namelijk een X-bedrag aan extra geld komen en er moet meer
geld komen door efficiency. Die efficiency is er echter niet van vandaag op morgen.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat extra geld is er toch al in 2004? Extra mid-
delen in de jeugdzorg; dan het hoofdlijnenakkoord: € 14.700.000; extra overheveling AWBZ:
€ 18.000.000. In totaal is dat 3.5% meer dan oorspronkelijk was uitgetrokken voor het jaar 2004.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De wachtlijsten stijgen echter op jaarbasis
in 2004 met 2.5% en in 2007 met 4.5%.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De vraag is wat het probleem eigenlijk is. Laten
wij wel wezen: de fractie van de VVD maakt zich zorgen om de jeugdzorg. De vraag is echter of er
geld nodig is om dat probleem op te lossen. Dat zegt de heer Pollman ook. Wij voeren de discussie
over de vraag of wij daar geld in moeten stoppen, terwijl het moet gaan over de vraag hoe wij het pro-
bleem zelf aanpakken. Geld is geen probleem.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er zitten twee kanten aan: efficiënter wer-
ken en het extra geld. Er wordt in het convenant van uitgegaan dat het vierkant moet kunnen – dat is



de opstelling van het Rijk – mét efficiënter werken. Dan evalueren wij in 2004 en dan zal moeten blij-
ken hoe het werkelijk zit.
Als ik dan kijk naar de berekening die hier in huis gemaakt is, naar ons plaatje van de provincie
Utrecht, dan kom ik op een tekort voor bureau Jeugdzorg van € 1.430.000 en voor het zorgaanbod op
een bedrag van € 6.640.000. Dan zeg ik inderdaad daarbij dat er nog geen rekening is gehouden met
echt efficiënter werken, omdat dit een heel lastig punt is.
Zo ligt de zaak feitelijk en inhoudelijk zou zo tegen de overeenkomst aangekeken moeten worden.
Wij dragen al Algemene Middelen bij, maar in de praktijk zou je – dat is de intentie van de overeen-
komst – erop moeten uitkomen dat je er geen Algemene Middelen van de provincie in stopt. Ik ben het
met iedereen eens die die mening is toegedaan. Dat zou naar de toekomst toe niet meer nodig moeten
zijn.
Dat is de intentie van de overeenkomst en op basis daarvan is onderhandeld.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor de gedeputeerde
spreken over een intentie. De heer Pollman van de fractie van de PvdA noemt het een overeenkomst.
Kennelijk is er een verschil in interpretatie over de waarde van dit dossier. Mijn vraag is simpel: hoe-
veel geld heeft de gedeputeerde nodig om de wachtlijsten in de jeugdzorg in het jaar 2004 adequaat op
te kunnen lossen?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een gewetensvraag.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Er is voldoende geld, als ik het akkoord bekijk.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als men mij wil afrekenen op het …

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nee, nee …

Mevrouw KAMP(gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! En men wil tegen mij zeggen dat ik dán de
wachtlijsten opgelost moet hebben, dan geef ik de heer Pollman op een briefje dat …

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat er een besef heerst
dat de wachtlijsten in de jeugdzorg niet per 1 januari 2004 opgelost kunnen worden. Dit akkoord zorgt
voor oplossen van de wachtlijsten voor de periode tot en met 2006. Daarbij komt dat de bewindslieden
in het kader van de begrotingsuitvoering 2003 de mogelijkheid bezien om eenmalig ten behoeve van
2004 een bedrag extra te investeren in de jeugdzorg om die wachtlijsten terug te dringen. Een inspan-
ningsverplichting is dus afgesproken in het akkoord, om nóg een keer te kijken naar 2003, om voor
2004 extra geld te voteren voor het terugdringen van die wachtlijsten. In die zin gun ik de gedeputeer-
de van harte die € 2.000.000, alleen denk ik dat er vanuit het Rijk voldoende geld komt om die wacht-
lijsten en de jeugdzorg op een goede manier te financieren.

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mevrouw Kamp graag herinneren aan een
uitspraak die zij gedaan heeft in de commissie. Zij heeft duidelijk gezegd dat er € 2.000.000 gereser-
veerd is in de provincie Utrecht voor het oplossen van de wachtlijsten en dat zij daarbij € 2.000.000 te
kort komt. Zij heeft in totaal dus € 4.000.000 nodig. Wij hebben ons amendement gebaseerd op die
informatie, betrekking hebbend op de provincie Utrecht.
Ik heb hier een artikel voor mij, waarin gezegd wordt dat de nieuwe Wet op de jeugdzorg door de pro-
vincie is geaccepteerd, omdat de gelden toegezegd gaan worden in een aanloop naar 2007, maar dat
deze nog niet beschikbaar zijn in 2004. Het lijkt mij goed dat de gedeputeerde daarover duidelijkheid
verschaft.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat laatste is juist. Het gaat om een oplo-
pend percentage dat beschikbaar wordt gesteld door het Rijk, te beginnen in 2004 en lopend tot 2007.
Dat is een correcte weergave van wat afgesproken is.
Nogmaals echter, de overeenkomst gaat uit van efficiency, een efficiency zoals die er in de toekomst
uit zal moeten zien. Als men mij vraagt welk bedrag ik nu exact nodig heb om die wachtlijsten hele-



maal weg te werken, dan kan ik dat niet zeggen. Ik heb weliswaar gezegd dat € 2.000.000 een heel
goede oplossing is voor het stuwmeer van dit moment, maar er spelen zoveel factoren een rol bij het
oplossen van de problematiek, dat wij nooit garanties kunnen geven voor een oplossing van de wacht-
lijsten op korte termijn. Ook op de middellange termijn is dat lastig te zeggen. Naar het eindplaatje
toe, moet het echter opgelost worden en volgens mij wordt het dan ook opgelost, omdat er dan veel
efficiënter gewerkt gaat worden. Er wordt nu namelijk nog gefinancierd voor leegstaande bedden en
dat soort zaken. Ook zal meer ambulante hulp toegepast worden en minder residentiële hulp.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Er blijft nog steeds een vraag
hangen. Wij hebben in 2004 te maken met wachtlijsten. Wij overwegen nog steeds een amendement in
te dienen, al dan niet ondersteunend aan de fractie van het CDA, om extra geld beschikbaar te stellen
heel specifiek voor het oplossen van de wachtlijsten. Wij zijn niet echt geïnteresseerd in heel exacte
gegevens. Wij willen gewoon dat die Wet op de jeugdzorg in 2004 ontzettend goed van start gaat,
zonder gemillimeter over de laatste euro. Het belang van de jeugdige – laten wij zeggen: de bloem van
de natie – dreigt ten onder te gaan in bureaucratie en allerlei andere narigheid en experimenten. Het
moet gewoon duidelijk zijn hoeveel nodig is om die zaak adequaat aan te pakken. De gedeputeerde
zegt nog € 2.200.000 nodig te hebben. Klopt dat?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! € 2.000.000 is een bedrag, ik herhaal dat
nog een keer, waarmee je volgens mij een blanco start zou kunnen maken met de nieuwe wet. Dan ben
je het stuwmeer kwijt, de ophoping van wachtlijsten.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt niet te weten hoeveel geld
zij nodig is.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd dat het een gewetensvraag
was, omdat het van allerlei factoren afhangt. Ik word namelijk vastgeprikt op het weghalen van die
wachtlijsten. Als ik die wachtlijsten opgelost moet hebben, dan is daarvoor extra geld nodig.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat er extra geld nodig is, snap ik. Dat is opge-
nomen in het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord is gesloten tussen het Rijk en het IPO. Daarin zit
financiële ruimte en daarin zit ook een taakstelling. 1 januari 2004 is niet haalbaar; dat kan ik mij heel
goed voorstellen. Ik wil de gedeputeerde daarop niet vastprikken. Ik wil wel dat er voldoende financi-
ele middelen zijn om in 2006 die wachtlijsten weggewerkt te hebben.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dan hebben wij een probleem tussen 2004
en 2006 als je het recht op jeugdzorg realiseert.

De heer POLLMAN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dan ga ik nog een stap verder. Ik zei zo-even al
dat er een inspanningsverplichting ligt bij de bewindslieden om te kijken of er extra geld vrijgemaakt
kan worden om in 2004 een extra impuls te geven voor het wegwerken van die wachtlijsten. Nog-
maals: ik gun het de gedeputeerde graag, maar …

Mevrouw KAMP(gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben in het college ook besproken dat
er gewacht zou kunnen worden totdat duidelijk is wat er van het Rijk komt en hoe die evaluatie uit-
pakt.
Inhoudelijk blijf ik erbij dat er wachtlijsten zullen zijn. Dat moeten wij accepteren.

De VOORZITTER: Over dat laatste is geen verschil van mening, alleen wordt aangegeven dat de
fondsen elders liggen.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het daarmee eens. Er zijn voldoende fond-
sen en de teksten van het akkoord zijn volstrekt duidelijk. Het gaat alleen om rijksgeld en verder he-
lemaal niets. Zou je echter op dit moment een probleem hebben, dan hebben wij de portefeuillehouder



Financiën gezegd dat er nog € 1.000.000 is. Dat geld kunnen wij zo gebruiken. Waar praten wij dan
over?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als het nodig is, doen wij dat ook.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dit wordt een onhebbelijke discussie. Het gaat ons
om de wachtlijsten. Wij hebben een ander voorstel. Wij trekken op dit moment het amendement in. Er
is op dit moment € 2.000.000 beschikbaar voor de wachtlijsten. Wij komen hierop terug bij de behan-
deling van de voorjaarsnota, omdat wij dan én meer inzicht hebben in het financiële resultaat over
2003 én wij beter inzicht hebben in hoeverre de gedeputeerde voortgang heeft gemaakt in de efficien-
cyslag én wij hebben een duidelijker zicht op de werkelijke kosten en de grootte van de wachtlijsten.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Trekt de heer Bijkerk het amendement ook in?

De VOORZITTER: De heer Bijkerk geeft geen antwoord.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Gehoord de woorden van het
CDA, maak ik u deelgenoot van het intrekken van ons voornemen een amendement in te dienen.

De VOORZITTER: Ik begrijp u niet. U gaat een amendement indienen?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Nee, ik had al enkele keren
gemeld dat ik van plan was een amendement in te dienen. Gehoord echter de opmerkingen van het
CDA, zie ik daarvan af.

De VOORZITTER: Dat is helder.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het is altijd een goede gewoonte, als je gezamenlijk
iets indient, dat je dan ook gezamenlijk aftast of iets wordt doorgezet. Dit terzijde. Ik moet zeggen dat
ik de conclusie van mevrouw Raven deel, dat de discussie naar vorm en inhoud enigszins vastliep. Ik
denk ook dat het het beste is dat wij dit onderwerp even boven de tafel houden, omdat er teveel onze-
kerheden in het debat naar voren komen. De inzet om het stuwmeer aan wachtlijsten aan te pakken,
wil ik hier ik nog een keer herhalen, want daar gaat het uiteindelijk om.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Excuses. Een beginnersfout.

De VOORZITTER: Ik concludeer dat daarmee amendement 1 is ingetrokken.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dan ga ik over naar motie 5. Wij kunnen
discussiëren over het feit of woonruimteverdeling betrekking kan hebben op maatschappelijk gebon-
den eigendom. Het college denkt echter dat het een goede oplossing zou zijn deze motie te betrekken
bij de notitie over de kleine kernen, die het college toch van plan is aan de Staten te doen toekomen.
Daarin zullen wij aandacht besteden aan dit onderwerp.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! In tweede instantie zijn er nog een paar opmer-
kingen te maken. In de eerste plaats naar mevrouw Raven toe over hetgeen in de begroting staat: "in-
dicatoren zijn datgene waar je naar streeft". De ontwikkelingen die ik heb genoemd zijn natuurlijk
gebaseerd op recente cijfers.
Vanzelfsprekend, zeg ik tegen de heer Levering, moeten wij daarbij de diepte in om te kijken in welke
sectoren de winsten en verliezen zitten ten aanzien van de werkgelegenheid. Als je kijkt naar het feit
dat er nu al twee jaar lang een teruggang is in de werkgelegenheid, is er in elk geval reden tot zorg.
Wij zijn het dus volstrekt met elkaar eens over de prioriteit om daar als provincie samen met partners
wat aan te doen. Ik ga er ook van uit dat hetgeen ik in eerste instantie heb genoemd als middelen
waarmee de provincie zich bezig moet houden, zijn instemming heeft. Zo heb ik dat althans begrepen.



Verder is gesproken over het onderhoud, waarbij gesteld werd: "onderhoud is investeren". Daar ben ik
het mee eens. Daar wordt overigens veel geld in gestoken en daarvoor krijgt men ook iets terug.
Gezegd is: wij weten wat er in de begroting staat, in bijlage 5.5. Daar staat de hele meerjarenplanning
voor de onderhoudsgelden. Gevraagd is of het mogelijk zou zijn om nog iets meer te horen over de
achterliggende onderhoudsstrategieën, zodat de Staten daarover een mening kunnen vormen, desnoods
aan de hand van één bepaald project dat als voorbeeld genomen kan worden. Laten wij afspreken dat
wij dat in de commissie doen, zodat de Staten daar inzicht in krijgen en het een hulp is bij het beoor-
delen van die meerjarenonderhoudsstrategieën.

Mevrouw Van Keulen heeft gesproken over het ontbreken van geld in de begroting voor het Science
Park. Dat klopt. Overigens hebben wij wel geld voor het Economisch Beleidsplan dat nog niet nader is
onderverdeeld.
Wij hebben afgesproken – en in de commissie zal dat blijken als daarover worden gesproken – dat er
een Marketingplan komt van de universiteit met onze hulp en met de hulp van de stad Utrecht. Een
onderdeel daarvan zal zijn wat het aan financiële middelen met zich meebrengt om zoiets tot stand te
brengen. Eerst moet natuurlijk bekeken worden of het wat gaat kosten, hoeveel het eventueel gaat
kosten en wie daarvan de financier kan zijn, want er zijn verschillende mogelijkheden. Als wij daarin
inzicht hebben, is het moment gekomen om te kijken of er ook vanuit de provincie een bijdrage zal
worden gegeven.

De heer Van Leeuwen Boomkamp sprak over het openbaar vervoer. Er komt een proef met gratis
openbaar vervoer. Het is vanzelfsprekend niet het bedrag dat je nodig zou hebben om het inderdaad
gratis te maken.Het is een proef. Aan de hand daarvan – na het doorgesproken te hebben in de com-
missie – zal blijken of het nadere middelen en acties van de provincies met zich meebrengt. Ik denk
dat het goed is dat wij dat onderdeel van het coalitieprogramma zo snel reeds voor volgend jaar in de
begroting hebben opgenomen. Ik ga ervan uit, gezien hetgeen ik erover heb gehoord, dat het de in-
stemming van de Staten heeft.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Vanmorgen spraken wij over het kleine-
kernenbeleid, met name over het maatschappelijk eigendom. De heer Streng ging in tweede termijn
heel kort daarop in. De motie is behandeld door mevrouw Kamp en dat brengt ons wat in verwarring,
in de zin van: wat gaat er nu mee gebeuren? De Huisvestingswet, waar deze motie onder valt, hoort
namelijk thuis in de portefeuille van de heer Streng. Het is ons dus onduidelijk hoe het nu zijn loop
krijgt.

De VOORZITTER: Mevrouw Kamp heeft toegezegd dat de motie betrokken wordt bij de aangekon-
digde notitie.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zoals wij naar de motie gekeken hebben,
zegt het college, met betrekking tot die notitie, dat wij toch alle aspecten moeten bekijken van de klei-
ne kernen en de leefbaarheid. Als het gaat om leefbaarheid in kleine kernen, speelt er heel veel mee:
sociale cohesie, maar ook de woningbouw, het vervoer, en dergelijke. In die zin zou de motie heel
goed bij het totaalplaatje betrokken kunnen worden. Dat heb ik de heer Van Leeuwen willen meege-
ven als reactie op motie 5.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslaging en kom tot afhandeling. Allereerst stel ik de amende-
menten aan de orde en vervolgens de voorstellen en de moties.
Amendement 1 is ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten amendement 2, met de aantekening dat
de fracties van de PvdA, GL, D66 en de SP geacht worden tegengestemd te hebben.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement 3, met de aantekening dat de
fracties van D66, de SP en de LPF geacht worden voorgestemd te hebben.



Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten hierna overeenkomstig de voorstellen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 1, met de aantekening dat de frac-
ties van D66 en de ChristenUnie geacht worden tegengestemd te hebben.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 2 met algemene stemmen.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie 3, met de aantekening dat de frac-
ties van GL, D66, de ChristenUnie, de SP, de SGP en de LPF geacht worden voorgestemd te hebben.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Motie 4 zou betrokken worden bij de discussie
over de kleine kernen.

De VOORZITTER: De motie wordt echter wel in stemming gebracht.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik begreep uit de beantwoording van het college
dat de motie voornamelijk tijdens die discussie besproken zou gaan worden.

De VOORZITTER: De motie is echter niet ingetrokken, dus breng ik hem in stemming.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie 4, met de aantekening dat de frac-
ties van GL, D66, de SP en de LPF geacht worden voorgestemd te hebben.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 5, met de aantekening dat de frac-
ties van de VVD en D66 geacht worden tegengestemd te hebben.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie 6 met algemene stemmen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik verzoek om een korte schorsing
voor fractieberaad.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 18.25 – 18.34 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik stel aan de orde de stemming over de begroting. Ik
geef eerst nog het woord aan de heer Van de Groep van de ChristenUnie.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Wij verzochten om schorsing,
omdat wij binnen onze fractie nog even een laatste gedachtewisseling wilden hebben na de gevoerde
beraadslaging en na de verwerping van motie 3 door de Staten. Dat laatste was overigens een teleur-
stelling; ook al vindt men de motie overbodig, dan zou men die nog wel kunnen steunen. Zie motie 6.
Ik wil wel graag een stemverklaring afleggen om ons stemgedrag te verklaren.

De VOORZITTER: Wij zullen eerst kijken of het besluit aanvaard wordt. Dan kunt u uw stemverkla-
ring afleggen. Verlangt iemand stemming?

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP: Mijnheer de Voorzitter! Wij willen graag een stemverkla-
ring afleggen.

De VOORZITTER: Dat is iets anders.
Niemand verlangt stemming.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel.



De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben overwogen, zoals ook enkele collega-
fracties, om tegen de begroting in zijn totaliteit te stemmen. Wij zijn het namelijk zeer oneens met de
methodiek rondom de stelposten. Wij vinden echter dat in de begroting heel veel zaken staan waarmee
wij het eens zijn en bovendien kiezen wij in de regel voor een constructieve benadering van het poli-
tieke debat. Dat laat onverlet dat wij geacht willen worden tegengestemd te hebben waar het de stel-
posten betreft als uitwerking van het coalitieakkoord, omdat wij dat enerzijds ten principale onjuist
vinden en anderzijds omdat wij erg teleurgesteld zijn in de onwil van de gedeputeerde om ons tege-
moet te komen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Aan de woorden van de heer Bij-
kerk willen wij nog iets toevoegen. Zouden wij juist vanuit het principe en het principiële geluid dat
wij graag willen laten horen over een begrotingsbehandeling, niet ertoe gedwongen zijn om tegen te
stemmen? Wij hebben dat met name achterwege gelaten, omdat wij vinden dat de Staten bij aanvaar-
ding van motie 6 en bij de bespreking over de uitkomsten van de nog te voeren takendiscussie, na-
drukkelijk hebben laten merken, ook aan het college van GS, dat een dergelijke begrotingsbehandeling
in de categorie moet vallen van 'eens maar nooit weer'. Volgend jaar gaat het heel anders.
Onder die restrictie en met die wetenschap hebben wij overwogen dat een constructieve bijdrage aan
het bestuur, waar mogelijk, te verkiezen is boven een 'njet'.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ook wij hebben serieus overwogen of wij
tegen deze begroting zouden stemmen. Wij hebben daarvoor ongeveer dezelfde argumenten als de
fracties van GL en de ChristenUnie. Er zitten echter ook goede punten in. Wij vragen dus ook aante-
kening: wij stemmen tegen de stelposten en tegen de verhoging van de opcenten. Wij spreken tevens
de hoop uit dat wij volgend jaar een andere behandeling van de begroting zullen hebben. Ik vond het
supersaai. Het voorstel waar de ChristenUnie ooit mee komt – een behandeling op de 'Tweede-Kamer-
manier" – zal ik van harte ondersteunen en ik hoop dat het dan wat leuker wordt.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij vonden het helemaal niet saai. Integendeel.
Ook wij hebben grote moeite met deze programmabegroting en ook wij hebben overwogen om tegen
te stemmen met dezelfde argumenten als de fracties van GL en de ChristenUnie. Wij stemmen uitein-
delijk in, met de aantekening dat wij grote problemen hebben met de gang van zaken rondom de stel-
posten en dat wij het niet eens zijn met de gang van zaken rondom de opcenten.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gevochten als een
leeuw vandaag; mijn naam waardig. Ik kan mij wel vinden in de begroting, maar ik wil graag zien dat
in de stukken geschreven wordt dat ik geacht wordt gestemd te hebben tegen de verhoging van de
opcenten.
Voor de rest vond ik het een zeer leerzame dag en heb ik gemerkt dat er hier toch wel behoorlijk heftig
wordt gediscussieerd, waar ik nog veel van kan leren. Bedankt.

De VOORZITTER: Waarvan akte.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Om principiële reden willen wij geacht
worden te hebben gestemd tegen de exploitatie van de skybox, het nieuwjaarsfeest, de productgroep
5.4, Cultuur, en zoals wij al eerder in onze handelingen hebben meegedeeld, willen wij ook geacht
worden gestemd te hebben tegen de stelposten in deze begroting. Wij hebben niet serieus overwogen
tegen de begroting te stemmen. Zo serieus waren wij vandaag niet. (Hilariteit.)

De VOORZITTER: Dan sluit ik dit onderwerp af. Ik constateer dat kennelijk de afgesproken werkwij-
ze als het gaat om de eerste ronde – en naar ik vind: alvast een klein stukje dualisme – toch heeft ge-
leid tot algemene beschouwingen die mij in positieve zin opvielen, althans in de zes jaar dat ik ze
meemaak. Dat is een compliment waard.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten de begroting te aanvaarden met inachtne-
ming van de stemverklaringen.



PS2003WEM19
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 september 2003 inzake financiële bijdrage aan CROS
(Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en bijdrage aan het meetsysteem vliegtuiggeluid.

De heer JONGSMA (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Toen gezegd werd dat het een saaie vergadering
was, dacht ik: misschien kan wel een quiz houden over het vliegtuiggeluid. Nu wilt u natuurlijk weten
waar ik het over heb. CROS is de nieuwe Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Die heeft een web-
site en die geeft lijsten van klachten. Ik heb de meest recente genomen. In juli, augustus en september
van dit jaar waren er 28.746 klachten, ingediend door, afgerond, 6100 personen. Gemiddeld waren dat
per persoon vier klachten. Mijn quizvraag zou zijn: weet u hoeveel personen uit Doorn hebben ge-
klaagd? Dat weet u waarschijnlijk niet. U kunt gokken. Om u echter niet langer op de proef te stellen:
dat is één persoon geweest, maar die was wel goed voor twintig klachten. Nu weet ik niet welk Sta-
tenlid in Doorn woont, maar het is zeer tricky. In Kamerik waar ik woon, zijn elf klachten ingediend
door één persoon. Ik zeg natuurlijk dat ik het niet heb gedaan, maar ja, bewijzen kan ik het niet.

Terug naar het voorstel. Het CDA had wat moeite met de aanloop van dit voorstel, vooral zoals het
met de financiën is gegaan. Ik zal niet te veel in detail treden, maar ineens bleek dat wij toch een aar-
dig bedrag beschikbaar moesten stellen. In het voorstel staat zelfs dat er zoveel krapte is bij de provin-
cie, dat het geld onttrokken moet worden aan de Algemene Reserve. Dat is toch een hele affaire.
Gedeputeerde Binnekamp heeft ons in de commissie bezworen dat hij ruimte moest hebben om mee te
doen. Als barmhartige Samaritanen zeggen wij daar natuurlijk ja tegen. Dus wij gaan akkoord, dat de
provincie, samen met 35 gemeenten en nog wat andere provincies, in die commissie gaat zitten.

Ik wist het niet, maar ik dacht al jaren dat als het om vliegtuiggeluid ging, dat het lawaai werd geme-
ten. Dat is helemaal niet waar; het wordt nog steeds berekend. Dat betekent dat het ontwikkelen van
een systeem voor geluidsmeting in de verafgelegen gebieden, onder de twintig Ke, nog gebeuren
moet. Vandaar het voorstel daarvoor middelen uit te trekken. Eerlijk gezegd dacht ik dat dit wel erg
voortvarend was van onze gedeputeerde. De normen die namelijk in het regiomodel Schiphol worden
gebruikt, worden pas in 2005 herzien. Dan praten wij over geluidseenheden van boven de 35 Ke, dat is
veel meer, dus wij vroegen ons in eerste instantie af of wij wel akkoord moesten gaan. Anderzijds is
het te waarderen dat onze gedeputeerde c.q. de provincie daarmee aan de slag wil gaan.
Om aan de spanning een eind te maken: wij kunnen instemmen met het voorstel. Nogmaals: de finan-
ciële gang van zaken verdient volgens ons niet de schoonheidsprijs. Wij stellen de gedeputeerde voor
nog eens met de ambtenaren te kijken hoe het moet met de ontwikkeling van die eenheden na 2005.
Wellicht komt hij zelf tot de conclusie, met de 35 gemeenten, twee andere provincies, Schiphol en
luchtvaartmaatschappijen, dat het wellicht verstandiger is eerst het grote systeem te ontwikkelen en
daarna een meer fijnmazig systeem.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ter wille van de tijd en ter wille van het stillen van
onze trek, houd ik het kort. De VVD is van mening dat de wijze waarop een en ander financieel tot
stand is gekomen niet de schoonheidsprijs verdient. In de commissie is daarover al uitvoerig gespro-
ken. Edoch, als wij als provincie iets willen doen voor onze burgers en er vanaf het eerste moment bij
betrokken willen zijn, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden dan dat de bedragen
van € 10.000 en € 30.000 op een zorgvuldige wijze moeten worden benut door deel te nemen aan de
CROS en wij gaan ervan uit dat onze gedeputeerde daarin slaagt.
Wij geven dus onze goedkeuring aan het voorstel, maar wel met de opmerking dat het niet de schoon-
heidsprijs verdient voor de wijze waarop het tot stand is gekomen.

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van GL vindt deelname aan de CROS van
belang. Door extra meetpunten kunnen wij op een objectieve manier de ontwikkelingen in de geluids-
overlast volgen. Zoals de heer Jongsma al zei, is alleen het meten van klachten niet altijd een erg ob-
jectieve methode.
Zoals bij iedere uitgave die wij als provincie doen, moeten wij ook hier kritisch volgen of het geld
goed besteed is. Daarover zullen wij echter in de loop van tijd worden gerapporteerd.



Deelname aan de CROS vinden wij van belang om daarmee een compleet beeld te hebben van de
overlast in alle betreffende provincies.
Kortom: GL kan instemmen met het voorstellen.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ons standpunt sluit het meest aan bij dat van de
VVD. Het belang van participeren door onze provincie in de CROS ziet ook onze fractie; Schiphol
gaat ook onze provincie aan. Vandaar dat wij het belang zien hierin mee te doen.
De financiële onderbouwing – waar gaat die € 30.000 nu precies naartoe? – is ons niet duidelijk ge-
worden. Wij vertrouwen erop dat het college dat goed in de gaten houdt en geven het voorstel het
voordeel van de twijfel.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Omwille van de tijd sluiten wij ons
aan bij de woorden van de heer Damen van de fractie van de VVD.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Oud-gedeputeerde Rombouts heeft buitengewoon
veel aandacht en zorg besteed aan het overleg met Schiphol. Ik vind dat die werkzaamheden moeten
worden voortgezet op een verstandige wijze. Daarom zijn wij voor het voorliggende voorstel.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de SGP is ook voor dit voorstel.
De kritische noten die hierbij zijn gemaakt, worden door ons gedeeld. Wij gaan ervan uit dat de bevin-
dingen van de metingen er in de verdere discussie wel toe gaan doen, want anders heeft het weinig zin
daarvoor € 10.000 uit te trekken.

De heer BINEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wat ik nog zou kunnen zeggen is alle
fracties hartelijk te bedanken. Ik heb begrepen dat iedereen akkoord is. Wij hebben in de commissie
uitvoerig over een en ander gesproken, met name over de financiële onderbouwing. Misschien is het
nuttig in de commissie daar toch nog een keer wat nader op in te gaan. Het ligt allemaal iets anders
dan men vermoedt. Desalniettemin hebben de Staten gemeend statenbreed akkoord te gaan. Hartelijk
dank daarvoor. Ik ga aan de slag met de CROS.

De VOORZITTER: Ik constateer dat er geen behoefte is aan een tweede termijn.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2003BEM46
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2003 tot vaststellen van de 8e wijziging van de
begroting 2003.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig
het voorstel.

- Sluiting

De VOORZITTER: Ik nodig u uit voor het diner in het restaurant. Ik sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering te 18.50 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht op 8 december 2003.

De voorzitter,



De griffier,


