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- Opening.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open 

uw vergadering. Afwezig is de heer Bos. De eerste 

berichten zijn zeer gunstig voor hem. Verder zijn 

afwezig mevrouw Jonkers-Cornelisse en de heren 

Pollmann en Van Odijk. Mevrouw Fokker, me-

vrouw Dekker, mevrouw Das en de heren De Vogel, 

Rohof, Van Oostrum en Klarenbeek komen later. 

Ingekomen stukken.

1. Brief van de Raad voor Verkeer en Waterstaat 

d.d. 30 augustus 2004, betr. Advies “De waarde 

van het Openbaar Vervoer”.

2. Brief van Provinciale Klachtencommissie 

Jeugdhulpverlening Utrecht d.d. 31 augustus 

2004, betr. aanbieden slotdocument en jaarver-

slag PKU. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorgestelde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Vaststellen notulen vergadering 6 september 2004.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten het verslag van 6 september 2004 vast te 

stellen. 

De VOORZITTER: Ik wil de Staten verzoeken de 

bijdragen die op schrift staan of een kopie daarvan 

te overhandigen aan de notulist. 

PS2004BEM24

Halfjaarrapportage 2004.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de voorzitter! 

In deze tijden waarin wij bijna dagelijks worden 

vergast op dikke pakken papier, verstuurd vanuit 

het provinciehuis, hebben wij waardering voor het 

feit dat de Halfjaarrapportage alleen de afwijkingen 

behandelt. Dit bespaart ons het zoeken naar de 

verschillen tussen de Programmabegroting en de 

nu uitgebrachte Halfjaarrapportage. Met betrek-

king tot de Halfjaarrapportage willen wij echter 

nog wel een aantal kanttekeningen plaatsen, en wel 

de volgende.

Met betrekking tot de openbare orde en veiligheid 

waren wij onaangenaam verrast door recente be-

richtgeving in onder meer het Utrechts Nieuwsblad, 

dat naar aanleiding van de bijna-ramp vorig jaar 

met een lekkende wagon op het rangeerterrein in 

Amersfoort, dit niet heeft geleid tot een grotere 

veiligheid ten aanzien van het goederenvervoer over 

de rails. Dit geldt trouwens ook voor het vervoer 

over de weg en over het water. Wij vragen dan ook 

om een grotere controle en handhaving op dit ge-

bied, ander is er straks geen sprake meer van een 

bijna-ramp, maar van een echt ongeluk.

Ten aanzien van het PAIC (Provinciaal 

Archeologische Informatie Centrum) hebben wij 

ernstige twijfels of een en ander in het Fort Vechten 

zou kunnen worden gehuisvest. Ook het college is 

niet overtuigd en doet een haalbaarheidsonderzoek. 

Dit spreekt ons aan, echter wij spreken hierbij de 

hoop en verwachting uit, dat het ook een echt haal-

baarheidsonderzoek zal worden, zonder vooringe-

nomenheid.

Dan de fietsbrug over de Kromme Mijdrecht; een 

piramide van Austerlitz, maar dan in de Venen. Wij 

stellen voor om de ontwerper van de brug en de 

aannemer in gebreke te stellen vanwege het feit dat 

de brug zo storingsgevoelig is en/of onvoldoende 

hufter-proof is. Jammer dat de videobewaking nog 

niet geleid heeft tot het aanpakken van de vanda-

len.

Dan het OLM, het Openbaar Lichaam 

Muskusrattenbestrijding. Al een aantal jaren is er 

sprake van een slecht bestuur. De directeur eruit, 

een interim ervoor in de plaats. Een heel hoog ziek-

teverzuim onder de rattenbestrijders en nu weer 

een te optimistische kijk op de financiële proble-

men. Gelukkig zal door de provincie een beter toe-

zicht worden gehouden als de financiële problemen 

zijn opgelost. Wij noemen dit: het paard achter 

de wagen spannen. Dat een betere toezichtrelatie 

bezien zal worden in het geheel van relaties met 

gesubsidieerde of op afstand geplaatste organisa-

ties - zoals de waterschappen en de recreatieschap-

pen - waar de provincie een verantwoording draagt, 

is het enige lichtpuntje in dezen.

Van de opgelegde dwangsommen ten bedrage van 

€ 70.000 – dit betreft ook voor morele overtre-

dingen - in het eerste deel van 2004, zijn wij niet 

echt onder de indruk. Een beetje milieudelict leidt 
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al gauw tot enige tonnen winst voor bedrijven 

en vele miljoenen schade aan het milieu. In de 

Programmabegroting 2004 was nog sprake van de 

inzet van nieuwe instrumenten waar het gaat om 

de uitvoering van het milieubeleid. Hierbij werden 

genoemd: regelgeving, vergunningen, convenanten 

en financiële prikkels.

Ten slotte de baggerberging Zevenhuizen bij 

Amersfoort; een in onze ogen negatief risico. Als 

besloten kan worden om bagger uit onze provincie 

niet bij Smink te laten verwerken en opslaan, zal 

dit veel geld schelen. De kosten per kubieke me-

ter om een en ander elders te storten, zoals op de 

Maasvlakte bij Rotterdam, bedragen slechts een 

fractie van de kosten van Zevenhuizen. Wat hier-

van de financiële consequenties zijn voor de stad 

Amersfoort, die vergaande afspraken heeft gemaakt 

met Smink, is ons nog niet duidelijk.

En na mijn “ten slotte” en ook omdat het ook 

mijn vakgebied is, stel ik grote vraagtekens bij 

het maken van AO-procedures (Admìnistratieve 

Organisatorische procedures) voor de dienst 

Ruimte & Groen in verband met de invoering van 

het reorganisatiemodel Landelijk Gebied. Een en 

ander zal naar verwachting € 50.000 kosten en ui-

teraard dient hiervoor externe capaciteit te worden 

ingehuurd. Een en ander in het kader van de INK-

positiebepaling. 

Het leveren van kwaliteit binnen onze provincie 

schijnt bij ons dus veel geld te moeten kosten. In 

het bedrijfsleven moet het juist geld opleveren.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de voorzitter! Ik ben enigszins in verlegenheid ge-

bracht, in die zin dat wij de waarderende woorden 

van de kant van de SP voor de Halfjaarrapportage 

in helderheid en beknoptheid natuurlijk graag 

willen incasseren. Dit stuk is echter wat betreft 

de vragen over de detailonderwerpen uitvoerig in 

elke functionele commissie aan de orde geweest. 

Ik herinner mij soortelijke vragen zoals de heer 

Witteman die nu stelt en die in de commissies be-

sproken zijn. Nu kunnen wij alle portefeuillehou-

ders vragen nog even in te gaan op die vragen dan 

wel via de desbetreffende commissiesecretarissen 

vragen antwoord te geven aan de heer Witteman. 

Ik kijk even wat de beste regie is. 

De VOORZITTER: Het lijkt mij helder dat een 

schriftelijke uitwisseling plaatsvindt als er nog vra-

gen leven over de technische vragen die aan de orde 

zijn geweest in de commissie. Wij kunnen niet hier 

de commissiebehandeling opnieuw gaan doen. Als 

dit per saldo betekent dat u alleen de complimen-

ten met elkaar uitwisselt, is dat natuurlijk een mooi 

begin van deze dag. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de voorzitter! 

Dan zou ik inderdaad graag op mijn vragen en op- 

en aanmerkingen nog beantwoording krijgen via de 

commissies.

De VOORZITTER: Zo zullen wij dat doen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004BEM26

Voorstel van Provinciale Staten van 4 oktober 

2004 houdende aanwijzing van een accountant 

voor de controle van de Jaarrekening 2004.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2004BEM27

Voorstel van Provinciale Staten van 4 oktober 

2004 tot instemming met de voorgestelde be-

zuinigingen in het kader van de takendiscussie 

(Kwatta 2).

De VOORZITTER: Op dit onderwerp hebben 

de Staten, terecht, kaders gesteld. Dat brengt 

ons wel een beetje in de positie van: wie doet nu 

welk voorstel? Ik denk dat het goed is vanuit het 

Seniorenoverleg nog even te melden dat het ka-

rakter van deze vergadering zo is, dat de eerste 

ronde van de kant van de Staten een beschouwing 

zal opleveren op alles wat er over dit onderwerp 

gezegd is, inclusief de zaken die van de kant van 

Gedeputeerde Staten zijn gekomen. Het antwoord 

van Gedeputeerde Staten daarop is eigenlijk de 

aanloop naar de besluitvorming, zodat de Staten 

uit dat antwoord moeten kunnen afleiden wat 

Gedeputeerde Staten voor hun verantwoordelijk-

heid zouden willen nemen in de vorm van een 

voorstel. De tweede termijn kan dan gaan over 

de vraag of er overeenstemming bestaat tussen 
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Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Mocht 

dat tot verwarring leiden, dan is dat het goede 

moment nog even te schorsen. Het einde van die 

tweede termijn zou echter besluitvorming van de 

kant van Provinciale Staten moeten opleveren op 

het voorstel van Gedeputeerde Staten. Kaderstelling 

is namelijk niet hetzelfde als een initiatiefvoorstel. 

Als wij dit alles in het achterhoofd houden, zullen 

wij ontgetwijfeld nog leerzame momenten zien voor 

het dualisme. 

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

voorzitter! In het kader van Kwatta komen wij nu 

in Kwatta 2 – het heeft namelijk nogal een tradi-

tie – aan de finale behandeling van de voorstellen 

betreffende de bezuinigingen in de takendiscussie. 

Om een beetje met snelle stappen snel thuis te zijn, 

wil ik eerst namens de fractie van de PvdA een 

algemeen beeld neerzetten, ingaan op een aantal-

voorstellen en daarna tot een slotsom komen, zodat 

wij in eerste termijn een overzicht hebben. 

De PvdA vindt hetgeen hier ligt een goed resultaat. 

Ik denk dat wij als Staten onze verantwoordelijk-

heid genomen hebben. Om met een goede dualis-

tische traditie te spreken: de Staten bepalen. Dat 

gaan wij vandaag doen. Wij hebben de efficiency-

operatie gehad – de lucht uit de organisatie – en 

wij hebben nu een discussie gehad op takenniveau. 

En laten wij eerlijk zijn, het waren ook af en toe 

deeltaken. Die discussie heeft echter wel plaatsge-

vonden in ons midden, in ons aller vakcommis-

sies. Als je zo kijkt naar het proces, verdient met 

name die voorbereiding in zo’n Klankbordgroep, 

die in samenwerking met de diensten gewerkt 

heeft, een pluim. Maar ook aan het einde is dat de 

duidelijke en heldere beantwoording door het col-

lege. Dat heeft wat ons betreft een constructieve 

bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een 

eindresultaat. Daar zie je toch weer dat wij elkaar 

gewoon – dat vind ik ook dualisme – nodig hebben 

en dat wij elkaar moeten benutten. 

Als ik nu een beetje globaal terugkijk, vind ik dat 

er al een winstpunt te vinden is. Dat zit hierin, 

dat wij met ons allen een keer heel scherp gekeken 

hebben naar: wat zijn nu al die taken van dat werk-

apparaat? Dat is iets dat eigenlijk op gezette tijden 

sowieso zou moeten gebeuren. Wij hebben dat nu 

voor de eerste keer gedaan en ik vond het heel ver-

helderend. 

Wij moeten er ook geen misverstand over laten 

bestaan waarom die Kwatta-operatie er momenteel 

is. De coalitie heeft het volgende ingezet: midde-

len vrijspelen voor nieuw beleid. Ik was afgelopen 

zaterdag op het Museumplein. Ik ga ervan uit dat 

velen daar ook zijn geweest of dat van plan waren. 

Dit is echter geen voorbeeld van een rauwe kaalslag, 

maar er zit wel degelijk een blik op de toekomst in, 

er zit zelfs een visie op de toekomst in. Dat is iets 

anders dan datgene wat er momenteel in Den Haag 

gebeurt. Ik denk dat wij daar als Staten van Utrecht 

mee kunnen wegkomen. 

Er is al wat kritiek gespuid zo links en rechts. Als 

ik heel eerlijk ben, denk ik dat er wel enige grond 

is ons af te vragen: is dit nu echt een kerntaken-

discussie geweest? Nu, als je dat goed beschouwt, 

zeggen wij dat de manier waarop wij dat nu gedaan 

hebben, een dikke voldoende krijgt. Dat komt ook 

omdat wij op een aantal zaken zeer zorgvuldig 

geweest zijn. Kijken wij bijvoorbeeld naar de wet-

telijke taken, dan hebben wij heel scherp gekeken 

of wij het ambitieniveau om zo’n wettelijke taak uit 

te voeren, wel op de goede manier hanteren. Ik geef 

een voorbeeld. Rondom de bezuiniging op de open-

bare orde is uiteindelijk gezegd dat die beoogde be-

zuiniging gevonden kan worden. Op een heel ander 

terrein hebben wij gekeken naar de relatie met de 

burgers. Dat punt hebben wij bovenaan gesteld. Als 

wij deze taken schrappen, raakt dat die burgers dan 

direct? Daarvoor moeten wij niet weglopen, maar 

wij moeten het wel als een belangrijk argument ne-

men. Ik kijk naar mijn eigen portefeuille. Wij heb-

ben over de bezuiniging op de voorzieningen voor 

de recreatieschappen gezegd dat wij dat in deze 

fase niet moeten doen, want dat kan die burger die 

morgen wil recreëren niet hebben. 

Zo denk ik, ondanks de vraag of het nu een echte 

kerntakendiscussie is geweest, dat het proces toch 

een voldoende krijgt. Wat wij moeten doen, is eva-

lueren. Niet vandaag, maar zodra die implementa-

tie op stoom is. In de loop van volgend jaar zullen 

wij een evaluatie moeten inbouwen - als partij of 

misschien zelfs als Staten – om te kijken naar de 

rolverdeling PS – GS in dit soort situaties.

Ik zal nog enige opmerkingen maken over de voor-

stellen. 

Ik wil alvast aankondigen, dat het handig zou zijn 

om dit in een soort proces te zetten. Ik wil andere 

fracties zeker oproepen om te overwegen of wij met 
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een amendement moeten komen. Er ligt natuurlijk 

een bezuinigingsvoorstel, waarin nog een aantal 

openeinden zaten. Op een vijftal punten willen wij 

kort ingaan. 

Wij hebben gelezen dat GS in het antwoord op 

vragen over het beperken van de adviescapaciteit 

Europa heeft gezegd het niet wenselijk te vinden op 

dit moment te bezuinigingen, met name de link die 

gelegd werd naar het aantal fte’s dat im Frage was 

rondom de samenwerkingsverbanden Moravië en 

Surrey. De PvdA heeft al eerder in de commissie 

gezegd dat wij dit soort samenwerkingen misschien 

wel goed vinden, maar het moet wel ergens toe 

leiden. Het moet een doel hebben. Wij zijn op dit 

moment van mening dat wij toch genoodzaakt zijn 

de beperking van die adviescapaciteit, zoals die in 

het Statenvoorstel staat, te handhaven.

Agenda 2010 is een wat andere problematiek. Er is 

natuurlijk heel duidelijk aan het college de vraag 

gesteld, nu wij besluiten dat daarop bezuinigd 

wordt, naast het voorstaan van een systeemveran-

dering, of eens gezegd kon worden hoe wij dat het 

beste kunnen doen. De PvdA denkt dat de gedepu-

teerde een goede manier gevonden heeft om vanuit 

de projectensfeer reguliere gelden toe te kennen aan 

de bestaande organisaties. Wij denken ook dat een 

gebiedsgerichte benadering zorgt voor continuï-

teit en voor een visie die wij nodig hebben om dat 

kwetsbare gebied op een goede manier invulling te 

geven. Wij willen nog wel even zeggen over de be-

zuinigingsoperatie, dat er natuurlijk wel financiën 

moeten zijn voor de reguliere structuur. 

Over de reductie ecologische monitoring is veel 

gesproken, niet alleen in de Staten maar ook in 

onze fractie. Wij hebben uiteindelijk geconcludeerd 

dat er meer dan voldoende middelen beschikbaar 

blijven om de taak op een kwalitatieve en goed ver-

antwoorde manier te doen en daarin als provincie 

ook een zelfstandige functie te houden. In de dis-

cussies werd daarover gezegd dat dit misschien wel 

uitbesteed zou kunnen worden of dat het gedaan 

kon worden door andere provincies. Wij vinden het 

echter goed dat er uiteindelijk middelen blijven om 

dit als zelfstandige functie uit te voeren.

Nogmaals, wij ondersteunen het schrappen van 

het MAVI-budget (Milieu Aspecten Verkeer en 

Infrastructuur). Daar horen echter wel enkele 

woorden bij gezegd te worden. Er loopt op dit mo-

ment een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s 

over het wonen bij rijkswegen. Het is natuurlijk zo, 

voor specifieke gevallen waar zich gezondheidsri-

sico’s voordoen, dat de benodigde middelen in het 

investeringsprogramma gevonden zullen moeten 

worden. Dat is essentieel. Het vorige weekend heb 

ik in een aantal krantenartikelen gelezen dat ook 

de Europese wetgeving ons dat zegt. Laten wij ech-

ter wel zeggen dat het binnen dat investeringspro-

gramma een plaats moet krijgen. Dan denken wij 

dat op deze manier een goede oplossing gevonden 

is. 

Mijn laatste opmerking betreft een specifiek pro-

grammaonderdeel, de steunfunctie Schakels. Het 

voorstel is daarop een bezuiniging toe te passen 

van € 300.000. Dat ligt gevoelig, want het is een 

organisatie die in ontwikkeling is naar: nieuw, 

klein, compact en vitaal. Wij denken dat het goed 

is en dat het helemaal niet vreemd is dat je een 

soort van taakstelling meegeeft aan een organisatie, 

zowel in doel als in middelen. Wat je dan echter 

wel moet doen – ik denk dat daarvoor de ruimte is 

en dat je een betrouwbare partner moet zijn – is het 

volgende: als wij nu op een heel vreemde manier 

op overgangs- en frictiekosten uitkomen, dan zou 

je dat eens goed moeten bekijken. Ik denk dat dat 

het goede traject is, zodat je die nieuwe club niet 

automatisch opzadelt met allemaal oude lasten. Wij 

vragen namelijk nogal wat van hen. 

Hiermee heb ik een aantal punten neergezet, maar 

ik heb niet alle 25 voorstellen op een rijtje gezet. 

Mijn voorstel is te bekijken of wij in staat zijn in 

een tweede termijn eventueel met een amendement 

te komen. Daarin zouden wij dan een duidelijker 

beeld hebben van het oude Statenvoorstel en zou-

den wij heel specifiek alle onderwerpen tot aan de 

laatste cent kunnen benoemen. Dat is misschien 

iets voor een tweede termijn. 

Afrondend in deze termijn kijk ik even naar het 

college. Het college is nu aan zet. Er moet vaart 

gezet worden achter het implementatieplan. Daar is 

al over gezegd: begin volgend jaar. Je zou je kunnen 

afvragen of het niet wat sneller kan, maar aan de 

andere kant moet het wel goed zijn. Wij vinden ei-

genlijk ook dat er op dat moment al enige schetsen 

zouden moeten zijn van de notitie Kwatta 3, met 

daarin zaken als “gewenste omvang”, “de optimale 

mix tussen het zelf doen en uitbesteden” en “de 
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huisvesting”. Na deze beraadslagingen zou ik willen 

zeggen: college, aan het werk. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ter uwer informatie: ik was afgelopen zaterdag niet 

in Amsterdam. Zondag was ik er wel en het was 

zeer interessant, want er was een culturele activi-

teit die het bezoeken meer dan de moeite waard 

maakte.

De VOORZITTER: Is het u ontgaan dat er zaterdag 

een beurs voor beleggers was in Amsterdam?

(Hilariteit.)

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

begrijp dat u er wel geweest bent. 

Aan de orde is Kwatta 2. Daarover zijn al veel wijze 

woorden gezegd. Wij sluiten ons in elk geval aan bij 

het idee om de amendementen maar in enige vorm 

te gaan gieten, want anders wordt het niet bepaald 

overzichtelijk.

De VVD heeft in de functionele commissie in zijn 

algemeenheid het nodige over deze zaak gezegd. Ik 

wil daar namens mijn fractie kort op terugkomen.

Wij beschouwen dit proces als een leerproces. Ik 

zeg het in alle eerlijkheid: wij zijn nu van mening 

dat wij dit soort operaties niet meer als Staten 

moeten doen. Het dualisme is wat ons betreft te 

ver doorgeschoten, nu een Statenwerkgroep na vele 

bijeenkomsten alle mogelijke voorstellen doet, die 

vervolgens door GS worden beoordeeld en die dan 

weer voorzien moeten worden van onze mening en 

van onze besluitvorming. Wat ons betreft stellen 

wij in het vervolg dit soort operaties direct in han-

den van het college, al dan niet voorzien van kaders 

vanuit de Staten. Wij vrezen dan ook dat de behan-

deling vandaag er niet duidelijker op wordt. 

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

heer Swane verwijst naar het dualisme. Dan veer ik 

altijd op. Is het eigenlijk niet zo, dat wij als Staten 

een heel ingewikkeld proces wellicht vandaag tot 

een goed einde brengen? Als je kijkt naar alle on-

derliggende stukken, die ook de Klankbordgroep 

zijn gepasseerd en hoe die geordend en getrechterd 

zijn tot een duidelijk voorstel, waarop het college 

dan nog een aantal wijzigingsvoorstellen aanbrengt, 

dan geeft het toch een heel overzichtelijk geheel? 

Ik vind dit het tegendeel van onoverzichtelijkheid. 

De Staten hebben dit onderwerp wel degelijk goed 

opgepakt. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Daarover denken de heer Bijkerk en ik dan dui-

delijk verschillend. De Klankbordgroep heeft 

uitstekend werk verricht. Waar wij verschillend 

over denken, is de inzichtelijkheid van de operatie. 

Waarover wij ook verschillend denken, is dat wij 

uit het college van GS veel zaken halen die in de 

Klankbordgroep minder duidelijk waren en die 

ook tijdens de behandelingen minder duidelijk 

waren. Ik wijs op de commissie BEM (Bestuur en 

Middelen); er was een groot aantal voorstellen 

waarbij nog veel open vragen waren, waardoor de 

besluitvorming in elk geval daar niet kon plaatsvin-

den. Wij zijn het daarover kennelijk niet eens. Dat 

zal vandaag mogelijk wel vaker gebeuren. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het was inderdaad de eerste schermutseling. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn van mening dat het doel van Kwatta 2, de 

takendiscussie, gedeeltelijk bereikt is. Het voorlig-

gende voorstel betreft gedeeltelijk een takenvermin-

dering en gedeeltelijk een bezuinigingsoperatie. Wij 

constateren dan ook dat die takendiscussie eigenlijk 

niet afgerond is met dit voorstel. 

Wij nemen als uitgangspunt voor de behandeling 

van Kwatta 2 het commentaar van GS. Waar wij 

geen opmerkingen hebben over datgene wat GS 

daarover stelt, volgen wij ook de mening van GS.

Zojuist heeft de heer Van Bokkum al iets gezegd 

over de adviescapaciteit Europa. Wij hebben de-

zelfde argumenten. Wij sluiten ons daarbij aan; 

vermindering met 1 fte. Dus, het volgen van het 

Statenvoorstel.

Het college stelt dat in het kader van Agenda 2010 

een bezuiniging kan worden aangebracht van 

€ 1.350.000. Wij zijn het daarmee eens. Wij zijn 

van mening dat in het kader van Agenda 2010 het 

project Vrede van Utrecht nadere toelichting en 

planvorming behoeft. Het blijft ons onduidelijk op 

welke wijze dit project naar de toekomst ingevuld 

wordt en wij kunnen daarin tot op heden geen dui-

delijke lijn ontdekken. De VVD stelt dan ook voor 

het resterende bedrag dat in dit project zit, dus 

exclusief de reeds aangegane verplichtingen, in een 

voorziening te stallen totdat er een nader voorstel 
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naar de Staten komt. Daarin moet dan volstrekte 

helderheid worden gegeven omtrent de invulling 

van de Vrede van Utrecht. 

Het college stelt onder “Recreatieschappen” de be-

zuiniging van € 300.000 ter discussie. Verwezen 

wordt naar de zeer onlangs gevoerde discussie 

over het rapport van Boer & Croon. De fractie 

van de VVD volgt dit pleidooi in hoofdlijn, maar 

is wel van mening dat voor recreatieschappen een 

taakstellende bezuiniging moet worden opgeno-

men. Die stellen wij op € 100.000. Hierbij is het 

ons bekend, dat als vanzelfsprekend overleg met 

onze partners, bijvoorbeeld de gemeenten, in de 

recreatieschappen moet worden gevoerd. 

Wij blijven grote bezwaren houden tegen de 

reductie op de post “Beheer en onderhoud van 

provinciale wegen”. De toelichting van het college 

is naar onze mening onvoldoende. Het college is 

van mening dat een reductie van € 300.000 in 

plaats van € 500.000 verantwoord is. Hoe komt 

het college aan deze kostenbesparing? Ik citeer: 

“Kostenbesparing dient bereikt te worden door 

langere afschrijvingstermijnen op het materieel, 

op de wegverhardingen en de verlichting. Thans 

worden de landelijk gangbare termijnen gehan-

teerd.” De fractie van de VVD kan die insteek 

niet volgen. Feitelijk wordt er voorgesteld gewoon 

de afschrijvingstermijnen te verlengen, alsof dat 

zomaar kan. Alsof gangbare afschrijvingstermij-

nen gewoon uit de lucht komen vallen en al naar 

gelang de financiële positie verlengd of verkort 

kunnen worden. Als wij op deze wijze het finan-

ciële beleid gaan voeren, kunnen wij nog heel wat 

meer besparen. Waarom dan niet over de hele 

linie de afschrijvingstermijnen verlengen? Dan is 

er ineens geld genoeg. Verlenging van algemeen 

aanvaarde afschrijvingstermijnen betekent slechts 

dat wij voor de toekomst in vlees snijden. Wat 

zou er bijvoorbeeld gebeuren als wij de afschrij-

vingstermijnen van de automatisering eens met 

een paar jaar verlengen? Dat zou op korte termijn 

veel geld opleveren, maar vervolgens helemaal 

niets, of sterker nog: het zou voor door de VVD 

verwachte financiële tegenvallers zorgen. Kan het 

college uitleggen hoe het op deze redenering is 

gekomen en wat daarvan het gevolg is? Wat is de 

te voeren lijn naar de toekomst voor de overige 

afschrijvingen?

De post “Incidentele cultuurbudgetten”. GS merkt 

op dat het budget verminderd kan worden met 

€ 100.000 naar € 300.000. Het staat de VVD niet 

scherp op het netvlies waaraan het overblijvend 

budget nu precies wordt besteed en welke criteria 

daarvoor aangelegd worden. Naar ik meen, komt in 

de november de Cultuurnota. Wij gaan ervan uit 

dat daarin helderheid daaromtrent wordt gescha-

pen. Op dit moment houden wij ons het recht voor 

te zijner tijd daarvoor aanvullende voorstellen te 

doen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet 

door medewerkers van de provincie om een goed 

inzicht te bieden in het provinciale takenpakket, 

de grondslagen ervan en de kwaliteit waarmee deze 

taken worden uitgevoerd. Wij willen hen gaarne 

hiervoor danken.

Ik wil in dit verband collega Wim Bos noemen, 

zonder wiens aanhoudende zorg het proces ergens 

gestagneerd zou zijn. Wij denken daarover wat po-

sitiever dan de VVD. Dat hij hier nu niet aanwezig 

kan zijn is spijtig, maar gelukkig zijn de berichten 

die wij ontvingen over zijn gezondheidstoestand 

gunstig.

De inzet was te komen tot bezuinigingen ter groot-

te van circa van € 10.000.000, waarvan € 3.500.000 

door een efficiencyslag bereikt kon worden. De ove-

rige € 6.000.000 zou geen kaasschaaf mogen zijn en 

staat vandaag ter discussie.

GroenLinks is van mening dat Provinciale Staten 

deels deze ambitie waarmaakt om een inhoudelijke 

discussie te voeren over bezuinigingen. Het is zeker 

geen kaasschaaf geworden, want er liggen bezui-

nigingsvoorstellen op inhoudelijke grondslag en 

hiermee wordt wel degelijk ook iets gezegd over de 

taken en werkwijzen van de provincie. Toch delen 

wij de mening van diverse partijen dat de discussie 

over de taken van de provincie niet die dimensie 

gekregen heeft die wij ons oorspronkelijk voor ogen 

hadden gesteld. Wat voor provinciale overheid wil-

len wij zijn in de komende jaren? Wij vinden dat 

die discussie gevoerd moet worden. Dat daarover 

meningsverschillen kunnen ontstaan is ons al-

leen maar lief. Juist om de taakontwikkeling en de 

werkwijze op langere termijn te stimuleren, is het 

nodig daarover een goed debat te voeren .Wij den-

ken in concreto aan twee zaken:
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1. samenwerkingsmogelijkheden met andere pro-

vincies en eventueel met de Utrechtse steden op 

een aantal terreinen;

2. de verdere versterking van het gebiedsgericht 

werken; ook in het kader van de WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) is een derge-

lijke discussie zeer gewenst. 

Wij horen hierover graag de reactie van GS en de 

andere fracties.

GroenLinks heeft ingestemd met de bezuini-

gingstaakstelling. Dit, omdat nu niet bijsturen be-

tekent: een wissel trekken op de toekomst. Wat ons 

betreft is het nooit een serieuze optie geweest om 

de bezuinigingstaakstelling te halen uit het vermin-

deren van vernieuwing, om minder nieuw beleid 

te ontwikkelen. Juist nieuw beleid is een reactie op 

noden en vragen uit de provinciale samenleving en 

gaat in op zaken die van betekenis zijn voor onze 

inwoners. De projecten in het kader van Agenda 

2010 zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. 

In totaal lag er circa € 10.000.000 aan bezuini-

gingsmogelijkheden, waaruit € 6.000.000 gehaald 

zou moeten worden. GroenLinks heeft hierbij voor 

zichzelf keuzes gemaakt en is er daarbij uitgegaan 

dat de taken op de volgende gebieden zo veel mo-

gelijk ontzien zouden moeten worden: water, mi-

lieu, ruimte en Sociale Agenda. Het zijn terreinen 

die ook landelijk nogal onder druk liggen. In de 

commissie BEM heb ik al gezegd dat het met deze 

benadering mogelijk is ongeveer € 6.000.000 te 

besparen en deze sectoren grotendeels in de luwte 

te houden. 

Het traject heeft echter tot een aantal voldongen 

feiten geleid, waardoor ons oorspronkelijke wen-

senlijstje niet geheel gerealiseerd kon worden. Een 

aantal zaken evenwel dat daarin naar voren is geko-

men, heeft onze instemming. Wij zijn dan ook blij 

dat die zaken op een brede steun kunnen rekenen. 

Ik wil noemen:

- het provinciaal ISV-budget (Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing);

- het ecologisch onderzoek, hoewel ontdaan van 

franje maar dat is alleen maar goed;

- het LaMi-budget (Landbouw en Milieu);

- delen van het cultureel budget;

- het waterproject in Zuid-Moravië, althans als de 

tekst uiteindelijk wordt aangepast aan de me-

ning van de commissie en GS.

Dat neemt niet weg dat er een aantal zaken 

nog voor besluitvorming voorligt, dat wij als 

GroenLinks erg bezwaarlijk vinden en dat naar 

ons idee ook gespaard kan worden als een voor de 

handliggende bezuinigingsmogelijkheid wordt in-

gevoerd, die was opgevoerd op de groslijst, namelijk 

een bezuiniging op de aanleg en reconstructie van 

wegen. In de groslijst was hiervoor een voorstel 

voor een bedrag van € 1.250.000. Wij zijn in de 

commissie helaas de enige fractie geweest die daar-

voor heeft gepleit. Wij denken dat het toch goede 

argumenten kan hebben. Zeker gezien het voorne-

men in de begroting 2005, dat er meer geïnvesteerd 

zal gaan worden in wegen, trendbreuk wordt het 

genoemd, moet deze bezuiniging toch niet te zwaar 

vallen. Wij denken ook dat de marktontwikkeling 

in deze sector ertoe zal leiden dat aanbestedingen 

goedkoper kunnen zijn en dat daardoor ook de ef-

fecten minder zullen zijn dan wordt gedacht.

Kortom, wij zien dat als een reële mogelijkheid om 

een aantal zaken in het bestand te houden, dat nu 

nog worden voorgesteld als bezuiniging. Ik wil deze 

drie zaken even noemen.

Wij hebben grote moeite met de voorstellen om-

trent de bezuiniging op het Energiefonds. In het 

voorstel staat een bedrag van € 570.000. Als wij de 

inzet van GS volgen, komen wij uit op € 420.000. 

Dit fonds is bij uitstek bedoeld om energiebespa-

ring te stimuleren, te bevorderen. En het werkt. In 

dit verband wil ik ook verwijzen naar de brief die 

eind september is ontvangen van de Milieudienst 

Zuidoost-Utrecht, waarin het stimulerende karak-

ter nog eens wordt vermeld.

Ons tweede probleem is de voorgestelde bezuini-

ging op de Sociale Agenda. Er ligt een voorstel om 

€ 600.000 te bezuinigen. De inzet van GS en van 

de coalitiedragende partijen is te komen tot een 

bezuiniging van € 300.000. Dit bedrag wordt gere-

lateerd aan de reorganisatie van MIU (multicultu-

reel instituut) en Schakels. GS beargumenteert dat 

€ 600.000 niet realistisch is, gezien het feit dat er 

verplichtingen lopen, hoewel niet duidelijk is ge-

worden hoe groot die verplichtingen zijn. 

Wat GroenLinks betreft is een bezuiniging op de 

post Sociale Agenda niet wenselijk. Het is een be-

leidsterrein dat nog maar pas in ontwikkeling is 

gekomen, dat nog maar pas door de provincie is 

opgepakt. Nu bezuinigen is het verkeerde signaal. 
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Er komen juist taken bij, zoals GS ook meldt.

Erop vooruitlopend dat MIU en Schakels, of delen 

ervan, op een bepaalde manier worden onder-

gebracht in het Centrum voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling, is een zaak van te ver vooruitlopen. 

Volgende week pas zal hier een eerste presentatie 

over plaatsvinden in de commissie onder de titel: 

“voortgang projectvernieuwing steunfunctie”. Dat 

is allesbehalve een conclusie. Nu hierop bezuinigen 

is werkelijk een wissel trekken op het proces dat 

gaande is. En het zal ook niet de eerste keer zijn dat 

er vooruitlopend op eventuele besluiten, bezuinigd 

wordt op deze instellingen.

Ons derde punt betreft het voorstel om te bezuini-

gen op het PAC/PAIC (Provinciaal Archeologisch 

Informatie Centrum). De argumentatie van GS 

hierbij is heel beperkt. Wij zien die graag nog wat 

toegelicht. De enige opmerking die namelijk wordt 

gemaakt, is dat er geen PAC meer zal zijn als dit als 

bezuiniging wordt ingeboekt. Daarmee kan naar 

mijn idee ook een probleem ontstaan ten aanzien 

van de ontwikkelingen van Fort Vechten. Het PAC 

heeft een provinciale taak, namelijk het ontsluiten 

en toegankelijk maken van provinciaal archeolo-

gisch erfgoed.

Er zijn nog enkele voorstellen die niet onze voor-

keur hebben, maar wel onze instemming. Dat zijn 

de bezuinigingen op de 2010-projecten. Het verhaal 

over Veenweide, zoals GS naar voren brengt, vinden 

wij overtuigend, mits het op de goede manier is in-

gebed. Veenweide is al een langlopende bestuurlijke 

problematiek en het is goed dat wat serieuzer in de 

organisatie onder te brengen. 

Dan is er nog het MAVI-budget. Er is al iets over 

gezegd. GS stelt voor het onder te brengen in de 

reguliere investeringsbegrotingen. Wat ons betreft 

is dat ook zeker aanvaardbaar. Ik sluit echter graag 

aan bij de woorden van de fractie van de PvdA, dat 

gewaarborgd moet worden dat het zaken moeten 

zijn die ook daadwerkelijk worden uitgezocht. Ook 

onze fractie is niet onverdeeld gelukkig met de 

wijze waarop dit budget tot nu toe gewerkt heeft. Er 

is te weinig gekeken naar de kern van de problema-

tiek van verkeer en milieu. De recente uitspraak 

van de Raad van State echter over het voldoen aan 

eisen ten aanzien van luchtkwaliteit als voorwaarde 

bij de wegaanleg, toont aan dat er alle reden is dit 

heel nauwlettend te blijven volgen. 

Over deze twee laatste punten zouden wij graag een 

garantie van de gedeputeerde horen om zeker te 

weten dat het op de goede manier wordt onderge-

bracht.

Bewust heb ik mij beperkt tot enkele belangrijke 

zaken. Wij hebben sympathie met veel voorliggende 

voorstellen en in grote lijnen kunnen wij daarmee 

instemmen. Alleen, wat ons betreft, ligt het op een 

drietal punten erg bezwaarlijk. Ik noem: 

1. bezuiniging op het Energiefonds;

2. bezuiniging op sociale agenda;

3. bezuiniging op het PAC.

Afhankelijk van de verdere discussie en de reactie 

van GS overwegen wij een aantal amendementen in 

te dienen. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Aan 

de orde is Kwatta, een takendiscussie. In een taken-

discussie speelt geld een rol, maar het gaat vanzelf-

sprekend primair over de inhoud en de consequen-

ties van de inhoud en ook over het moment waarop 

die inhoud al dan niet wordt vormgegeven. 

Misschien is het goed over die inhoud het eerste 

statement af te leggen. 

Het zal duidelijk zijn, als wij praten over een 

Kwatta-operatie, dat wij praten over de operatie 

die bedoeld is als bouwsteen voor de begroting die 

wij nog gaan behandelen. Die begroting is op dit 

moment niet aan de orde, maar in de begroting 

speelt het budgetrecht en in het budgetrecht spelen 

de budgethouder en de budgetnemer. De Staten als 

budgethouder beslissen wat er gaat gebeuren. GS, 

als budgetnemer, beoordelen of zij in staat en bereid 

zijn die verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

De Staten geven de spelregels aan, de kaders. GS 

moeten beoordelen of zij in staat en bereid zijn het 

voldoende zorgvuldig te vinden om volgens die 

spelregels te werken, die onder meer uit Kwatta 

voortkomen. Ik zal zodadelijk een aantal vragen 

stellen, dat daarmee te maken heeft. In de tekst zou 

namelijk af en toe de indruk kunnen ontstaan dat 

er een aantal onderwerpen is, waarbij GS in feite 

aangeven die verantwoordelijkheid niet te kunnen 

dragen. Dat zou kunnen betekenen dat zij ons bij de 

begroting moeten meedelen dat zij die verantwoor-

delijkheid niet kunnen nemen. Dus beter enkele 

verduidelijkende vragen vooraf, dan dat er achteraf 

zaken blijken te zijn die niet op elkaar afgestemd 

zijn.
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Een takendiscussie is niet alleen een kwestie van: 

wat ga je niet doen? Het is ook een kwestie van: wat 

zou je anders kunnen gaan doen? Dat betekent dat 

onze fractie op bepaalde punten aangeeft zeer wel 

bereid te zijn de bezuiniging die geformuleerd is te 

dragen, sterker nog: aan u voor te stellen. De fractie 

is echter tegelijkertijd van mening dat het de moeite 

waard kan zijn als de Staten nog eens herijken of 

het beleid met het mindere geld niet totaal anders 

moet worden aangezet. Wij zullen een aantal voor-

stellen accepteren, maar wij zullen daarbij het ver-

zoek doen de inhoudelijke discussie daarover nog te 

voeren met de Staten voordat die gelden daadwer-

kelijk worden besteed. Het kan natuurlijk zo zijn 

dat het college zegt dat het lopende projecten zijn 

en dat de zorgvuldigheid er niet mee gediend is als 

die worden beëindigd. Dat kan echter keurig via de 

commissie worden aangekaart.

Ik wil enkele voorbeelden noemen, waarop wij 

graag een nadere toelichting willen hebben, zodat 

wij de intenties van GS, als budgetnemer, kunnen 

overzien. 

Een gemakkelijk voorbeeld is “reductie monitoring 

coalitieakkoord”. Wij delen de mening van het 

college dat dit geschrapt kan worden, zeker omdat 

wordt toegelicht dat het niet mogelijk is op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te 

verzamelen. Een wetenschappelijk verantwoorde 

informatie hoeft wat ons betreft niet, maar er moet 

natuurlijk wel de normale managementinformatie 

zijn die bij een traject hoort, los van de monitoring 

van het coalitieakkoord. Ik neem aan dat het dan 

kan weggaan, zonder dat daarmee de zorgvuldig-

heid van de procesbeheersing aan de orde is. 

Een ander punt betreft de adviescapaciteit Europa. 

Dat bestaat uit drie bestanddelen: het onderwerp 

aanvragen en begeleiden van Europese subsidies, 

het onderwerp Surrey en Moravië en de ondersteu-

ning van gedeputeerde Lokker als lid van het co-

mité voor de regio’s. Het zal u duidelijk zijn dat wij 

het van belang vinden, als wij de verantwoordelijk-

heid meegeven aan gedeputeerde de heer Lokker, 

dat dit ook moet worden geëffectueerd en dat on-

dersteuning daarvoor nodig is. 

Wat betreft Surrey en Moravië vinden wij en an-

deren het van groot belang om fundamenteel te 

spreken over de rol van PS in relatie met de lande-

lijke overheid, in relatie met Europa, tot dit soort 

projecten. Wij willen nadrukkelijk zeggen dat die 

discussie voor ons van groot belang is. Wij willen 

echter het geld daarvoor niet weghalen, maar het 

neerleggen in de vorm van een voorziening, zodat 

zowel de discussie daarover met de Staten gevoerd 

kan worden maar ook dat er geld in de portemon-

nee is zodra wij eruit gekomen zijn.

Een punt dat op ons wat zorgwekkender overkomt 

is, heeft betrekking op “Telebrains”. Daar staat een 

zin die wij niet vinden passen in de overdracht van 

verantwoordelijkheid van budgethouder naar bud-

getnemer. Er staat namelijk: “Zo zal minder of niet 

worden geoefend in gemeenten. En met name zullen 

enkele noodzakelijke, technische aanpassingen bij 

gemeenten niet of langzamer kunnen worden gere-

aliseerd.” Als dit met veiligheid te maken heeft, dan 

zal het college als budgetnemer zeggen dat het te 

zijner de begroting kan accepteren. Ik denk dat men 

deze tekst even goed moet bekijken en zeggen dat 

die verantwoordelijkheid wel gedragen kan worden.

Een lastig punt is vanzelfsprekend Agenda 2010. 

Wij zijn nadrukkelijk bereid het college te volgen. 

Wij kunnen echter niet precies overzien wat de zin 

betekent omtrent het toekomstige rendement dat 

in het in het provinciaal structuurfonds vloeit. Wat 

wij van belang vinden, is dat hetgeen als beleid ver-

woord staat ook gebeurt en dat het bedrag dat naar 

beneden wordt bijgesteld, zoals wordt voorgesteld, 

daadwerkelijk haalbaar is en geen consequenties 

heeft die wij vandaag niet kunnen overzien. Wij 

kunnen ons voorstellen als wij aan het bedrag van 

Agenda 2010 vasthouden en als wij daarover spre-

ken, dat dit bedrag echt in 2010-projecten te vinden 

moet zijn. Dus ook hier gaan wij akkoord met het 

bedrag, maar wel moet de discussie gevoerd wor-

den over waar het dan precies waargemaakt wordt 

en wat daarvan de consequenties zijn. Het gaat om 

nogal een groot bedrag dat vastgelegd wordt. Men 

moet het echter wel in de context plaatsen van: als 

het niet via die kant kan, dan via een andere kant, 

uit dezelfde pot. 

Over de “reductie handhaving” staat in de tekst: Dit 

betekent in de praktijk dat een aantal bedrijven met 

een goed naleefgedrag en een laag risicoprofiel niet 

meer bezocht zal worden. Zo’n zin lokt de volgende 

zin uit, namelijk: slecht naleefgedrag. Ik neem aan 

dat verantwoordelijkheid gedragen wordt voor de 

handhaving. Het college moet nooit van tevoren 

zeggen dat niet gecontroleerd wordt.
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Een ander onderwerp is “onderhoud provinciale 

wegen”. Voor mijzelf sprekend, zeg ik dat het gaat 

om een groot bedrag en daarop moet je altijd een 

paar procent kunnen bezuinigen. In die zin vind ik 

dat daar wel ruimte is. Het moet echter niet zo zijn 

dat je een financieel-technisch foefje toepast, name-

lijk door afschrijvingstermijnen te verlengen. Wij 

hebben geen bezwaar tegen het bedrag zelf, maar 

het moet wel op een ordentelijke manier plaatsvin-

den. Op het moment dat je dit soort instrumenten 

namelijk gaat benutten om begrotingen sluitend 

te maken, denk ik dat wij bij de komende begro-

tingsbehandeling met een zee aan amendementen 

te maken krijgen die hetzelfde foefje gaan uithalen. 

Dus ook hier graag een beleid, waarbij uitdrukke-

lijk wordt gezegd dat het gewoon onderhoudsmatig 

kan en dat het geen voorval is naar de toekomst 

toe.

De steunpuntfuncties van Schakels en het MIU. Dit 

is een onderwerp waarvan wij zeggen, bij herijking 

van beleid, dat je in elk geval moet zorgen dat het 

projectenbeleid van de grond komt. Dat hangt sa-

men met deze taakstelling die het college van ons 

meekrijgt: daaraan moet aandacht geschonken 

worden, zodat het de zaak optimaliseert voor de 

mensen die het betreft.

Een laatste punt waaraan wij onze mening hebben 

getoetst, betreft de “incidentele cultuurbudgetten”. 

Het college noemt een bedrag waarmee geredu-

ceerd kan worden. Wij zeggen dat het geld gewoon 

op tafel moet komen, maar ook hier maken wij 

een kanttekening over de inhoud. Het lijkt ons 

een goede zaak, als wij deze weg ingaan, en dat is 

nodig gezien de consequenties die spelen, dat heel 

nadrukkelijk op het restant van het bedrag – nog 

steeds een aardig bedrag – een beleid kan worden 

gevoerd, waarbij wij moeten bekijken of wij in 2005 

op een andere manier moeten gaan werken. Dat 

moet misschien wel op een stimulerende manier, 

focussend op gebieden waar ook ander provinciaal 

beleid speelt, en dat wij kijken of wij de win-win-

situatie kunnen houden. Ik kan u verwijzen naar 

het CDA-programma, waarin wij heel nadrukkelijk 

verwoord hebben dat een stuk identiteit voor de 

provincie van groot belang is. Het cultureel in-

strumentarium is daarbij een goed instrument. Als 

je vanuit een bewuste visie, misschien gericht op 

identiteit van regio’s binnen de provincie, komt tot 

een cultureel beleid en daarvoor budget inzet, dan 

denken wij dat wij daarmee een goede zaak aan-

pakken.

U heeft van ons gehoord dat wij in grote lijnen 

de voorstellen van het college kunnen volgen. Wij 

vinden daarbij zorgvuldigheid van het college van 

belang, als verantwoordelijke voor de operationa-

lisering in het duale stelsel. Onze fractie wacht het 

antwoord van het college af om te kijken of de door 

mij geciteerde zinnen daadwerkelijke remmen zijn 

in het systeem, waarbij wij zeggen dat het college 

dat zorgvuldigheidshalve niet kan doen. Het is ook 

mogelijk dat betreffende geciteerde zinnen door ons 

iets anders gelezen moeten worden.

U heeft ook van ons gehoord dat wij het van belang 

vinden dat wij kaders herijken. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp uit de woorden van collega Ruijs dat het 

CDA niet afwijzend staat tegenover het idee om 

bezuinigingen op de wegen, zoals die voorgesteld 

worden op de groslijst, op te voeren.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat heeft de heer Nugteren goed begrepen. Ik heb 

gezegd dat je bij de wegen 2% wel zou moeten kun-

nen halen. Ik vind dus dat die ruimte gevonden 

moet worden. Wij zeggen daarbij wel, als die ruim-

te op een financieel-technische manier gevonden 

moet worden, dat dat geen beleid is. Dan is het een 

foefje. De onderbouwing moet dus anders. Men zal 

ons echter geen bedragen horen intrekken.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Als de financieel-technische methode volgens het 

CDA geen beleid is, heeft dat dan de voorkeur bo-

ven het punt dat zo-even werd aangesneden over 

het bezuinigen van meer dan 10% op de organisa-

ties in het kader van de Sociale Agenda?

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het 

is goed dat wij daarop eerst de antwoorden van het 

college afwachten en dat wij dan die afweging ma-

ken. Het is niet de bedoeling om met een kant en 

klare mening te komen, maar om ook te luisteren 

naar collega’s. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wacht dit even af, samen met de heer Ruijs.
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De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Over het punt van de recreatieschappen ben ik een 

beetje in verwarring. De lijn die ons voorkomt, is 

dat die bezuiniging mogelijk is. Wat dat betreft 

heb ik tijdens de voorbereiding van dit traject dit 

als bedrag opgenomen. Ik zou graag van het col-

lege willen horen in hoeverre het een realiseerbaar 

bedrag is, mede gegeven de partners die daarbij een 

rol spelen en de consequenties die in de commissie 

aan de orde geweest zijn, juist over dit onderwerp.

Onze fractie is graag bereid de voorstellen in grote 

lijnen te steunen. U heeft onze kanttekeningen ge-

hoord. Ons definitieve standpunt zullen wij geven 

nadat wij het college hebben gehoord in zijn eerste 

termijn. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De hele operatie Kwatta 2 is helaas 

niet helemaal geworden wat wij ervan verwacht 

en gehoopt hadden, ondanks dat er door heel veel 

mensen heel hard aan gewerkt is. Dat laatste staat 

buiten kijf. 

Onze insteek is altijd geweest dat het hier moest 

gaan over een takendiscussie en niet over een be-

zuinigingsoperatie. De takendiscussie heeft niet of 

nauwelijks plaatsgevonden en het huidige resultaat 

is niet te onderscheiden van een bezuinigingsope-

ratie. 

In de commissie is het al gezegd: ook de burger 

begrijpt hier niet veel meer van. De verwarring is 

groot; Kwatta, begroting, bezuinigen wel of niet, 

waarom dan wel of niet? Tegelijkertijd richten wij 

dan weer een stimuleringsfonds op, waardoor het 

lijkt alsof de provincie helemaal geen financieel 

probleem heeft. Hoewel technisch allemaal juist, is 

het voor de inwoners van de provincie niet helder. 

Ook voor de mensen die werkzaam zijn bij onze 

provincie is het er niet duidelijker op geworden.

In het Kwatta-proces hebben PS niet alleen de 

kaders gesteld, maar in feite ook de eigen besluit-

vorming voorbereid. Het is de vraag of dit nu de 

bedoeling is van het dualisme. Pikant detail is dat 

de ex-fractievoorzitter de heer Ekkers, inmiddels lid 

van het college, de grote animator van dit initiatief 

is geweest. Hoe denkt hij er nu over?

In de commissies hebben we onze inhoudelijke 

standpunten bepaald ten aanzien van de opties. 

Wij gaan die hier niet herhalen. Wel herhaal ik de 

voorwaarden, waaraan de eventuele bezuinigingen 

zouden moeten voldoen volgens onze fractie:

Ten aanzien van de wettelijke taken, kijken wij 

vooral naar de mate van uitvoering, en soberheid 

willen wij graag waar mogelijk

Ten aanzien van het eigen beleid hebben wij de 

volgende punten:

- betreft het een maatschappelijk urgent pro-

bleem?

- zijn er andere overheden of organisaties die de 

handschoen oppakken of doen ze dat veel te 

traag?

- levert de provinciale bijdrage daadwerkelijk 

toegevoegde waarde en heeft het resultaat?

- kan de provincie door subsidie een stimulerende 

rol vervullen? 

- wordt bestuurlijke drukte voorkomen?

- wat zijn de keteneffecten bij terugtrekking van 

de provincie? 

Wij konden de portee van de gedane voorstellen 

vaak niet overzien. Er waren voorstellen bij, waar-

mee wij konden instemmen, die - op zijn minst in 

voldoende mate - voldeden aan de door en voor 

onszelf gestelde criteria. Bovendien was het gevolg 

van de procedure dat er veel vragen niet direct 

beantwoord konden worden en dat wij niet wisten 

wat GS zag als gevolgen van de eventueel te nemen 

besluiten door PS. Dat was dus een manco in het 

geheel.

Tenslotte was het nog een heel gepuzzel om het 

verslag van 13 september, het commentaar van GS 

en het Statenvoorstel tot één geheel van advies te 

krijgen. Omdat wij nog niet konden reageren op het 

advies van GS, zullen wij daarop ingaan, voorzover 

wij daar aanleiding toe zien.

Een klein puntje. In het Statenvoorstel staat iets 

genoemd over reductie van het aantal Statenleden. 

Dat punt wordt nu ineens weer opgevoerd. Volgens 

mij was dit afgevoerd door de Klankbordgroep. Wij 

kunnen hier niets mee en wat ik hierover denk, laat 

ik in het midden. 

Agenda 2010. Wij denken dat het goed is dat het 

project Veenweide structurele aandacht gaat krij-

gen. Wel bijzonder is het, dat die aandacht pas 
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gegeven kan worden als het project uit Agenda 2010 

weggehaald wordt, aldus de formulering van GS. 

Kennelijk kunnen echt belangrijke zaken niet via 

deze Agenda tot stand komen. Hiermee degradeert 

GS de eigen Agenda. Met bezuinigingen heeft dit al-

lemaal niet veel te maken, volgens ons. In de nieuwe 

opzet zal het Veenweidegebied ook geld gaan kosten, 

alleen is op dit moment nog niet bekend hoeveel. 

Pas nadat de nieuwe opzet gestalte heeft gekregen, 

zal duidelijk worden of hier sprake is van een reële 

besparing, als je dat al zou willen.

D66 is en blijft voorstander van het reduceren van 

het aantal projecten in de Agenda 2010, maar tot 

op heden is het niet gelukt de handen daarvoor op 

elkaar te krijgen. Ik hoor wel dat de VVD de Vrede 

van Utrecht nog eens aan de orde wil stellen. Dat 

willen wij ook. 

Er staat nu een bedrag van één komma zoveel mil-

joen, echter zonder een duidelijke invulling. Daar 

moeten wij het nog over hebben.

Er zijn enkele zaken waar onze fractie het niet mee 

eens is. Dat is bijvoorbeeld de bezuiniging van 

€ 300.000 op cultureel erfgoed. Wij denken dat dit 

echt een kortetermijnbeleid is. Denkt u alleen maar 

aan de molens als je daar geld van terughaalt. Dat 

lijkt ons ook niet goed voor de andere monumenten 

in de provincie. 

In punt 5.1, de economische ontwikkeling, wordt 

een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Dat 

vindt onze fractie helemaal geen goed idee. Heel 

veel dingen hebben te maken met kenniseconomie. 

Ik kom daarop nog terug bij de algemene beschou-

wingen. Wij vinden dat er eerst een vervanging 

moet zijn, een nieuwe kennismaatschappij of iets 

dergelijks, voordat je aan deze dingen gaat knab-

belen. 

Wat betreft de bezuiniging van € 300.000 op de 

steunfuncties ben ik het eens met de argumentatie 

van de fractie van GL. Ook wij denken dat het geen 

goed idee is nu al het proces te ‘sturen’ door deze 

bezuiniging. De fractie van de PvdA heeft gezegd 

vanmiddag te kijken hoe wij dit kunnen oplossen. 

Dat lijkt mij een goed idee. Het is een lastig punt. 

Wij kunnen namelijk ook zeggen de steunfuncties 

een taakstelling mee te geven en het verder door 

henzelf te laten uitzoeken. Middels voorstellen en 

amendementen kunnen wij dit echter nog eens be-

spreken. 

Wat betreft de cultuurbudgetten is het bedrag te-

ruggebracht van € 400.000 naar € 100.000. Daar 

zijn wij niet voor.

De fractie van D66 vindt dat wij als Staten deze 

procedure moeten evalueren. Misschien kan de 

Klankbordgroep daarin een rol spelen bij de voor-

bereiding. Hierbij moeten wij dan goed kijken naar 

de effectiviteit, de efficiency en vooral de democra-

tische aspecten van dit proces.

De directeur heeft ook voorgesteld een evaluatie 

over de gang van zaken rond Kwatta 2 te houden, 

maar dan binnen het ambtelijk apparaat, zo las ik 

in een van de nuttige DR-flitsen. Misschien kunnen 

wij op de hoogte worden gehouden, bijvoorbeeld 

in de commissie BEM, over de resultaten van deze 

evaluatie. Daarvan zullen wij vast iets kunnen le-

ren.

Kwatta is een hele klus geweest, maar wij zijn half 

tevreden over het resultaat. Wij hadden ons de 

takendiscussie echt anders voorgesteld. Taken zijn 

misschien wel iets anders geworden en versoberd, 

en er is wel kritisch gekeken naar subsidies, maar 

feitelijk is van geen enkele taak geconcludeerd dat 

die niet bij de provincie hoort. Kennelijk durven 

wij met elkaar die confrontatie niet aan. Wij moe-

ten toch eens bekijken of wij dat durven. 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Bezuinigen is wat wij doen met 

Kwatta. Dat is opgelegd als een wet van Meden 

en Perzen in het coalitieakkoord en vervolgens 

gekwantificeerd in de begroting 2004. Het is wel-

iswaar gelabeld als takendiscussie, maar is allengs 

verworden tot een heuse ombuigingsoperatie. Er 

worden lippendiensten bewezen aan de kwaliteits-

slag die hiermee gemaakt zou worden, maar de 

vraag is in hoeverre de kwaliteit gediend is met 

deze bezuiniging. Het grote leidmotief is de slag 

van € 6.000.000 die moet worden binnengehaald. 

Wat dat betreft gaat het meer om taken en bezuini-

gingen in plaats van om kwaliteit en had dit proces 

beter door het leven kunnen gaan als bèta of meer 

passend bij de weggesaneerde taken tabé.

De provinciale equivalent van het regeerakkoord, 

voornamelijk het coalitieakkoord, vermeldde dat 

het de doelstelling is in deze periode van onze pro-

vincie de mooiste van het land te maken. Maar hoe 

mooi en schoon wordt onze provincie als wij gaan 

snijden in de stimulering van afvalwaterakkoorden, 
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als wij gaat beknibbelen op het project Veenweide, 

als wij gaan korten op het ecologisch onderzoek en 

monitoring - vooral dat laatste punt was in Kwatta 

1 al de pineut voor 1,5 fte – en als wij ver voordat 

Agenda 2010 zijn intrede doet onze ambities gaan 

bijstellen in de projectenreeks waar de provincie 

haar gezicht zal laten zien met name naar de bur-

gers? Feit blijft dat wij gaan bezuinigen, hiertoe 

gedwongen door een verslechterde begrotingspo-

sitie. Tegelijkertijd echter is de vermogenspositie 

van onze provincie opmerkelijk riant te noemen. 

Er vinden wat paradoxale gebeurtenissen plaats. 

Nu hebben wij het over de bezuinigingsoperatie 

en straks bij de begroting gaan wij praten over het 

stimuleringsfonds, een ruimhartig gevulde pot voor 

eenmalige ondersteuning aan zaken waaraan wij als 

provincie belang hechten. 

Het college heeft in zijn beantwoording feitelijk ge-

zegd dat het verantwoord is, politiek en maatschap-

pelijk, om via de taakreductie met minder mid-

delen aan de slag te gaan. Het college van GS geeft 

hier met zoveel woorden aan dat het afgerekend 

mag worden op de resultaten die het zal gaan berei-

ken met het lage budget. Dat is goed om te weten.

Ik wil ingaan op wat losse onderdelen van het 

Kwatta-verhaal.

Wij constateren met instemming dat het nieuw-

jaarsfeest geschrapt wordt. Vredenburg verliest 

hiermee een trouwe klant, want op haar site staat 

prominent de provincie als vaste relatie bij de orga-

nisatie van het jaarlijkse nieuwjaarsfestijn. 

Het budget van de Rekenkamer gaat omlaag en dat 

kan onze goedkeuring wegdragen. Meerdere malen, 

ook bij de verleden programmabegroting, hebben 

wij duidelijk willen maken dat de Rekenkamer wel 

wat minder duur kon, ook gestoeld op ervarings-

cijfers bij lokale rekenkamers. Nu lijkt het breed te 

leven in dit huis. Dat stellen wij met instemming 

vast. 

Wat betreft de bezuiniging op de monitoring van 

het coalitieakkoord, willen wij die monitoring 

overlaten aan degenen die het moeten beoorde-

len, de burgers van deze provincie. Dat is een stuk 

betrouwbaarder dan monitoring via een extern 

bureau en wat ook meegenomen is: het is een stuk 

goedkoper. 

Wat betreft de reductie op het Energiefonds sluiten 

wij ons aan bij de opmerkingen die de fractie van 

GL hierover heeft gemaakt.

Agenda 2010. Wij menen dat hier ten principale de 

geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van onze 

provincie op het spel komt te staan. Niet alleen 

GS maar ook PS hebben veel ambitie getoond en 

hebben dat verbaal beleden; er zijn mooie folders 

uitgegeven in het nog niet zo verre verleden. Wij 

vragen ons af of dit een begin is van een kaalslag en 

of de Agenda een stuk dunner gaat worden. Gaan 

wij aftellen van tien naar beneden? Wij geloven 

niet dat na afgelopen zaterdag analoog daaraan een 

grote protestdemonstratie zal plaatsvinden in onze 

provincie als wij hierop gaan korten. Dat ontslaat 

ons echter nog niet van onze verantwoordelijkheid, 

ook jegens de burger. Samen met de burger en met 

organisaties zijn de Agendaprojecten namelijk vast-

gesteld. 

Wij vinden dat die discussie eigenlijk moet plaats-

vinden bij de jaarlijkse herijking als wij de financi-

ele rapportage krijgen van het college. 

In de commissie WEM en ook in BEM hebben wij 

de suggestie gedaan het operationele grondwater-

beheer en het waterwegenbeheer als niet-kerntaken 

van de provincie over te dragen aan de waterschap-

pen. Niet zozeer vanuit een kostenbesparing of 

bezuiniging, maar wel vanuit de oorspronkelijke 

gedachte achter dit Kwatta-proces, namelijk een 

heuse takendiscussie.

De Kwatta-bezuinigingen lijken een politiek fait 

accompli. Immers, het collegeakkoord stipuleert 

dit. Dat zien wij ook in het Statenstuk van vandaag. 

Onder de “Argumenten” staat dat dit bepaald is in 

het coalitieakkoord. Wij zeggen dan dat niemand 

tot het onmogelijke gehouden is, maar dat onmoge-

lijke is eveneens niet te doen voor de fractie van de 

ChristenUnie. Wij hebben getracht de vinger op de 

zere plekken te leggen en hebben gezegd waar wij 

ons al dan niet kunnen accorderen met de deelbe-

zuinigingen. Wij zien met belangstelling de reflectie 

van het college tegemoet. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij kunnen kort zijn. Wij willen de discussie uit de 

verschillende commissies niet dunnetjes overdoen; 

wij leren snel; u merkt het.

Kwatta 1 was gericht op de kwalitatieve versterking 

van de organisatie. Met Kwatta 2 hebben wij echter 

een soort ‘paard van Troje’ in huis gehaald. Het 

was de bedoeling de provinciale taken te herijken, 
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met als nevendoel te komen tot structurele bezui-

nigingen. Wat blijkt nu? Wij hebben het nu alleen 

nog maar over bezuinigingen. In het schrijven van 

21 september van het college gericht aan PS wordt 

Kwatta 2 gepositioneerd als een bezuinigingsopera-

tie. Niemand heeft het meer over het herijken van 

taken. Van het hoofddoel lijkt weinig meer over te 

zijn. Wij zijn daarom van mening dat de behande-

ling van het voorstel onvolledig is, ondanks dat 

schrijven. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is inderdaad niet de bedoeling de 

discussies uit de commissies over te doen. Toch is 

het goed een paar accenten te leggen bij het proces 

en bij de voorstellen.

Wat betreft het proces is het helder geweest, toen 

wij stonden voor dit proces, dat wij de tweeslag van 

efficiency en takendiscussie niet helemaal goed in 

de gaten hebben gehad. Wij hebben die efficiency-

operatie redelijk snel met elkaar kunnen afronden, 

met name door een uitstekende voorbereiding die 

ambtelijk door GS is gebeurd. Vervolgens kwamen 

wij tot de vraagstelling hoe wij Kwatta 2 zouden 

doen. Die behelsde met name een takendiscussie. 

Als Staten hebben wij in het kader van het dualisme 

toen soms gemeend een taak te moeten neerleggen, 

waarbij wij ons wat overspeeld hebben. De kader-

stelling die wij als insteek hadden, heeft gaandeweg 

geleid tot een uitvoeringsgerichte situatie. Daarbij 

hebben wij in de voorbereidende zin een buiten-

gewoon nuttige exercitie gemaakt als het gaat om 

het verkrijgen van inzage in het takenpakket van 

de provincie, in datgene wat wettelijk vereist is en 

in hetgeen in beleidsmatige zin een heroverweging 

zou kunnen krijgen. Dat heeft op zichzelf geleid tot 

een zeer nuttige oefening, alleen het lastige van de 

uiteindelijke afweging is de vraag welk voorstel hier 

voorligt: is het een voorstel van GS, van de Staten 

of is het een combinatie daarvan? Daarom is het 

goed in deze termijn een paar zaken in algemene 

zin aan te reiken, vervolgens met name de balans te 

laten opmaken door GS van datgene wat voorligt en 

wat de instemming krijgt van een meerderheid van 

de Staten. Bezien kan worden tot welk resultaat dit 

alles leidt.

Wij hebben buitengewoon veel waardering voor 

de inzet van de Klankbordgroep, want het is een 

enorm pakket geweest waar men doorheen geroeid 

is. In elk geval heeft de Klankbordgroep vanuit een 

stapel van taken toch de hoofdstroom voor ons op 

tafel gelegd. 

Als het gaat om het proces als zodanig, is het de 

vraag hoe het proces verder gaat. Ik denk dat het 

goed is met elkaar opnieuw vast te stellen wat in 

die Kwatta-discussie en in het proces ook van-

uit GS zelf is aangereikt als doelstelling. Het zou 

in feite moeten gebeuren van een strategische 

overweging naar een strategische nota, waarbij 

de eerdere nota’s – “2000 Voorbij”; “Presterende 

Provincie” – zouden moeten worden gelegd op de 

lange termijn en de vraag wat voor onze provincie 

het toekomstige profiel zou moeten zijn om een 

provincie te zijn waarvoor wij willen gaan. 

Welke provincie willen wij straks zijn? Dat moet 

leiden tot een visie op de besturingsfilosofie en de 

ambtelijke organisatie. Dat vraagt een visie. Dwars 

door alles heen is die visie in feite nog wat ‘onder 

de mat blijven liggen’. Op basis van hetgeen voor-

ligt en op basis van het inzicht dat verkregen is in 

het proces, zowel ambtelijk als bestuurlijk binnen 

het hetgeen zich in het takenveld van de provincie 

afspeelt, moeten wij niet volstaan met alleen een 

evaluatie. Het vervolgproces moet leiden tot de 

vragen: welke provincie willen wij zijn; wat zijn 

onze kerntaken; wat willen wij, ook gelet op het 

voorgaande en op de bezuinigingen die doorgaan; 

wat willen wij, ook gelet op de bestuurlijke verhou-

dingen, denkend aan de WGR-plus. Die vragen zijn 

voor ons straks heel belangrijk en tevens de vraag: 

welk profiel willen wij ontwikkelen. Dat willen wij 

heel graag, als het gaat om het proces en het ver-

volg, in ons midden neerleggen. 

Als het gaat om de afweging ten aanzien van de 

voorstellen die voorliggen, heeft het ook ons ver-

baasd dat er nu ineens een reductie van het aantal 

Statenleden wordt voorgesteld. Dit moet in feite het 

resultaat zijn van de vraag: welk profiel willen wij 

als provincies in IPO-verband neerleggen? Bij je 

taakstelling hoort namelijk de omvang van je pro-

vincie en daarbij is het een wettelijk traject, waarop 

wij op dit moment nog geen enkele invloed hebben. 

Dan vind ik het een boterzachte bezuiniging. 

Ik wil een paar voorstellen noemen, waarbij wij wat 

vragen willen stellen. 

Agenda 2010. Iets heb je met veel nadruk ingezet, 

als profilering in nieuw beleid naar maatschap-
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pelijke organisaties, burgers en gemeenten. Dan 

moet je je afvragen op welke wijze je een majeur 

project als het Veenweidegebied in een keer in deze 

bezuinigingstaakstelling en in de ombuiging mee-

neemt. Andere fracties zijn daarover nogal positief 

geweest. Wij verbaasden ons daarover. Op dit mo-

ment willen wij onze beslissing nog niet op tafel 

leggen, maar vragen het college op welke wijze het 

project en de voortgang daarvan in financiële zin in 

feite wordt gegarandeerd. Op welke wijze ontstaan 

er dan inkomensbronnen, die niet leiden tot een 

vestzak-broekzakoperatie of tot een draaideurcon-

structie? Wij moeten als betrouwbare overheid op 

dit moment onze ambities bij dit project niet weg-

schuiven in een wat vaag borgingsverhaal. Wij vra-

gen het college dus nadrukkelijk naar de borging 

van de ambitie van dit project in financiële zin.

Wij willen voorstellen de reductie op de recreatie-

schappen niet zoals wordt voorgesteld te verlagen, 

maar die te handhaven op het oorspronkelijke 

ambitieniveau. Ook op dat punt denken wij dat de 

burger zelf een stuk verantwoordelijkheid heeft in 

financiële zin.

Het is niet helemaal helder wat er nu gebeurt met 

het waterproject Zuid-Moravië. Wij steunen in elk 

geval anderen als het gaat om het continueren van 

dit project. Het is een financieel klein project, maar 

de uitstraling daarvan in het wegbezuinigen is veel 

groter. Wij plegen anders een heel slechte operatie.

Met GL en anderen willen wij het Energiefonds 

graag in de lucht houden. Het milieu staat flink 

onder druk en ik denk dat dit een project is dat veel 

positieve energie en milieuwinst oplevert. Ik zou 

dat graag willen continueren. 

Het MAVI-programma. Als het college duidelijk 

kan maken dat projecten die met name gericht zijn 

op de kwaliteit van de leefomgeving, op een andere 

wijze zouden kunnen doorgaan, dan kan onze frac-

tie daarin meegaan. Als echter bekend is, ook in de 

organisatie, dat er rondom Amersfoort en Utrecht 

een tiental punten is waar door toenemende mo-

biliteit sprake is van ernstige luchtverontreiniging, 

moet er ruimte overblijven voor onderzoek om die 

vervuilingsblackspots op een goede wijze aan het 

daglicht te stellen. Wij willen graag horen van het 

college hoe dat gegarandeerd is.

Er is al gesproken over het onderhoud van de 

provinciale wegen. Dit is een financiële move, 

die wij wat merkwaardig vinden. Het verlengen 

van de afschrijvingstermijn als resultante van een 

ombuiging, vinden wij een financiële operatie die 

beleidsmatig ook op andere punten een insteek kan 

vragen die toch nog tot andere bezuinigingen leidt. 

Wij vinden dat beleidsmatig niet een inhoudelijke 

bezuiniging. 

Wij hebben ook de volgende vraag: heeft de provin-

cie in de zorgplicht op de goede wijze gehandhaafd?

Men kent onze visie als het gaat om cultuur. Wij 

zijn geen cultuurbarbaren. Als het gaat om kunst- 

en cultuuruitingen hebben wij vanuit onze prin-

cipiële overwegingen dusdanige bezwaren bij een 

deel van deze paragraaf, dat wij het bedrag van 

€ 400.000 zouden willen handhaven als bezuini-

ging. 

Tot zover onze bijdrage. Wij wachten de verdere 

discussie af. 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil graag een ander geluid laten horen met name 

over de sociale paragraaf die speelt bij operatie 

Kwatta. Wij vinden dat het uiteindelijke resultaat 

van de operatie Kwatta bij voorbaat, in personele 

zin gesproken, onvoldoende is voor het tot stand 

brengen van een optimaal functionerende en ef-

ficiënte organisatie. Ik herinner mij nog voordat 

deze Staten geïnstalleerd werden, dat er een be-

richt circuleerde over het voornemen binnen de 

provincie een personeelsreductie te gaan toepas-

sen van 20 tot 30% in de komende jaren. Wij zijn 

bang dat er in deze zittingsperiode onvoldoende 

aan wordt gewerkt om dat percentage zelfs maar te 

benaderen. Overigens, de met de vakorganisaties 

gesloten arbeidsrechtelijke overeenkomsten geven 

geen of nauwelijks ruimte om verder te gaan dan de 

Kwatta-resultaten van nu. Indertijd zijn er namelijk 

non-ontslagafspraken gemaakt met de vakorgani-

saties voor het geval er reorganisaties moesten gaan 

plaatsvinden. Die ontslagregeling behoeft geen eeu-

wigheidswaarde te hebben naar onze mening. Voor 

een lerende organisatie, die zo efficiënt mogelijk wil 

functioneren, zijn flexibele arbeidsregelingen nodig. 

Dat wil zeggen dat zo’n regeling met vertegenwoor-

digende organen ter discussie gesteld kan worden 

als er alsnog gevolg gegeven gaat worden aan ver-

dere reductie van het personeelsbestand. 

Naar onze mening passen dit soort afspraken van 

ontslagregelingen niet meer in ons bestel van van-
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daag. Elke voorgenomen organisatieaanpassing 

wordt door een dergelijke afspraak bij voorbaat 

onhaalbaar. Overigens, bij het bewerkstelligen van 

meer organisatie-efficiency en het verminderen van 

het kwantitatieve personeelsbestand, moet onvoor-

waardelijk worden nagedacht over de kwalitatieve 

sterkte van de organisatie. Met de toenemende 

eisen immers voor het ontwikkelen van strategische 

visies en productenbeleid en ook voor de toene-

mende Europese activiteiten, is naast minimalisatie 

van het ambtenarenbestand ook het bevorderen 

van professionalisering van het ambtenarenbestand 

een vereiste. Eigenlijk zeggen wij: minder ambte-

naren en bevorderen van het personeelsbestand 

met een hoog kwalitatief karakter. Daarvoor is een 

hoogwaardige begeleiding van HRM-deskundigen 

(Human Resource Management) nodig, naar onze 

mening. Wij willen wat dat betreft het college vra-

gen of P&O daarvoor optimaal wordt ingeschakeld 

en of zij deelnemen aan de gedachten over verdere 

wijzigingen van de organisatie. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De Kwatta-operatie is niet zomaar 

een ‘tussendoortje’ gebleken. Dat moge duidelijk 

zijn. Bij de vaststelling van het coalitieakkoord 

hebben wij in de Staten, met name de collegedra-

gende fracties, besloten eventuele bezuinigingen 

die op ons zouden afkomen niet af te wentelen op 

het nieuwe beleid. Dat is natuurlijk gemakkelijker 

gezegd dan gedaan, want niemand kon bevroeden 

dat het uiteindelijk zou neerkomen op een niet 

eerder vertoonde omvang van € 10.000.000. En 

dat op jaarbasis. Er is natuurlijk nogal wat po-

litieke inzet voor nodig om met elkaar aan een 

dergelijk uitgangspunt vast te houden. Met zo’n 

taakstelling namelijk, red je het niet met het kap-

pen van ‘dor hout’ en zelfs niet met het ‘plukken 

van laaghangend fruit’, zoals een portefeuillehou-

der Financiën in Den Haag graag meldt. Nee, zo’n 

bedrag betekent dat je onvermijdelijk gaat snoeien 

in een aantal bloeiende taken – misschien moet je 

spreken van “bloeiende takken” – van provinciaal 

beleid. En dat is waar wij hier feitelijk voor staan. 

Op zich zinvolle taken komen plotseling ter discus-

sie of moeten noodgedwongen worden gereduceerd 

en hier en daar geherprioriteerd. Dat is politiek 

gezien een knap gevoelige en lastige operatie. 

Toch hebben de Staten de koe bij de horens wil-

len pakken – wat betreft die efficiencyoperatie, die 

60 formatieplaatsen heeft opgeleverd, of verkocht; 

het is maar net zoals je het bekijkt – en hebben een 

invulling willen geven aan de kaders waarbinnen 

die resterende € 6.000.000 moest worden gezocht. 

Het is van verschillende kanten gezegd, dat de 

Klankbordgroep wat dat betreft zeer waardevol en 

buitengewoon zorgvuldig voorbereidend werk heeft 

gedaan. Het college zegt dat de Staten graag na, ook 

voor wat betreft als het gaat om de voorzitter van 

de Klankbordgroep. 

Hoewel wij het over de spelregels misschien nog 

eens moeten hebben in ons duale puzzelen, zoals 

mevrouw Van Keulen zei, toch hebben de Staten 

zelf de verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is 

op zich heel bijzonder, want de Staten hadden na-

tuurlijk ook het college kunnen vragen te komen 

met voorstellen en dat dan wel gekeken zou worden 

hoe de Staten daarop zouden ingaan. Het feit dat de 

Staten in tweede instantie om nadere gegevens en 

een nadere invulling hebben gevraagd over reste-

rende bezuinigingsvoorstellen – de Staten kwamen 

daar nog niet aan toe, omdat er nog allerlei vragen 

lagen – doet aan die waardering niets af. In dat 

opzicht deel ik de opvatting van de heer Bijkerk. 

De Staten hebben dit traject gekozen. Over de spel-

regels moeten wij dus nog praten, maar daarmee 

is op een goede manier omgegaan. Ook hebben de 

Staten in feite voor het tweede deel, de vragen aan 

GS, wel degelijk het kader, het speelveld, aangege-

ven waarbinnen GS beantwoording moest zien te 

zoeken, afwegingen moest maken en een financiële 

invulling moest geven. De Staten hebben de taken 

nadrukkelijk benoemd. 

Ook het college heeft behoorlijk geworsteld om tot 

een evenwichtig en verantwoord resultaat ofwel 

pakket te komen. Het gaat natuurlijk toch om een 

gigantisch bedrag. Dat het dan niet voor iedereen 

zonder pijn zal verlopen, is natuurlijk een illusie. 

Een operatie met een dergelijke omvang snijdt 

gewoon diep, zowel in de organisatie als in de ef-

fecten naar buiten. Dat proberen wij natuurlijk zo 

goed mogelijk en zo verantwoord mogelijk in te 

vullen. 

Tegen D66 zeg ik dat ook het college zich heeft 

afgevraagd wat nu de criteria zijn bij die invulling, 

zodat met een verantwoorde reactie kon worden 

gekomen. Uiteraard was het eerste punt dat een be-

langrijke rol speelde de vraagstelling van de Staten 

aan het college en ook de politieke discussie die 

daaronder lag over de verschillende onderwerpen. 
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Op twee plaatsen hebben wij gekeken welke maat-

schappelijke effecten een bepaalde bezuiniging – je 

kunt ook zeggen taakherprioritering of vermin-

dering – zou opleveren en of dat verantwoord zou 

zijn. Ook het te verwachten domino-effect, met 

name jegens andere subsidiegevers of financiers, 

hebben wij meegenomen. Dat speelt bijvoorbeeld 

een belangrijke rol bij de recreatieschappen. Dit zeg 

ik tegen degenen die toch nog een bezuiniging wil-

len opvoeren bovenop de efficiencybezuiniging die 

Boer & Croon al bij hun studie hebben aangedra-

gen. Het college ontraadt dat, omdat je daarmee de 

derde geldstromen van gemeenten, waterschappen 

en instanties ter discussie stelt. Dat geldt ook voor 

andere terreinen waar derde geldstromen ons geld 

matchen. Denk bijvoorbeeld aan de cultuursector. 

Verder hebben wij onszelf gedwongen te kijken of 

wij tot een nadere prioritering binnen een bepaald 

taakveld zouden kunnen komen, zonder dat dit 

nu direct tot allerlei maatschappelijke onrust zou 

leiden. En in de laatste plaats – daarbij zitten wij 

op hetzelfde spoor als de Staten – hebben wij ons 

natuurlijk laten leiden dor het taakstellende bedrag 

van € 6.000.000. Dat is het kader waarbinnen wij 

het met elkaar moeten zoeken. 

Voorzover de invulling van de kant van het college 

is gekomen, is het college zich ervan bewust dat het 

gaat om forse ingrepen, die verre van plezierig zijn. 

Dat is heel lastig, want nogmaals, het kappen van 

dor hout is reeds lang gebeurd. Het ging nu echt 

wel om iets meer. 

Bij een aantal voorstellen van het college zijn na-

dere vragen gesteld. Het is goed dat het college 

daarop zal ingaan. Op hoofdlijnen zal ik dat probe-

ren zo goed mogelijk te doen, zodat de Staten bij de 

afweging in tweede termijn daarmee hun voordeel 

kunnen doen.

De “adviescapaciteit Europa” is een gevoelig punt, 

in de Staten maar ook in het college. Men heeft 

kunnen lezen in de korte annotatie bij dit punt 

dat het in totaal gaat om drie fts’s rondom Europa, 

waarvan 1 fte wordt ingezet voor allerlei subsidie-

trajecten die wij proberen vanuit Europa in onze 

richting te krijgen. Verder is het zo dat Europese 

regelgeving natuurlijk veel meer alertheid vraagt 

van onze organisatie. Daar is 1 fte zelfs een be-

scheiden invulling voor. Dan heb je nog een derde 

formatieplaats voor de ondersteuning van de rap-

porteur, voor allerlei kleinere deeltaken die tussen-

door op ons af komen en de ondersteuning van de 

partnerschaprelatie met Surrey en Zuid-Moravië. 

Wat dat laatste betreft ken ik ook wel de discussies. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik soms ook meedoe 

aan discussies in het college omtrent vragen over 

allerlei buitenlandse trajecten en reizen en derge-

lijke en of die nu allemaal nodig en nuttig zijn. Ik 

kan de Staten bekennen dat dit nuttig is. Wij heb-

ben met Zuid-Moravië en Surrey nu heel concrete 

projecten op de rails staan in de sfeer van het water, 

de kenniseconomie en de plattelandsontwikkeling. 

Dat is geen eenzijdige oriëntatie, maar dat gaat 

over en weer. De voordelen vanuit die landen, die 

regio’s, slaan in positieve zin terug op onze regio’s. 

Dus er is wel degelijk sprake van een wisselwerking. 

Ook met steden als Utrecht en Amersfoort liggen er 

partnerschappen in die betreffende regio’s. Het is 

dus iets meer dan een zaak van het provinciaal be-

stuur alleen. Dat kun je niet op een effectvolle ma-

nier doen, als je daarbij niet een zekere ambtelijke 

begeleiding en ondersteuning geeft. Het college wil 

dan ook vragen deze voorgestelde bezuiniging – een 

reductie met 1 fte – niet in overweging te nemen. 

Het college zegt graag toe sowieso over het buiten-

lands beleid van deze provincie eens te komen met 

een korte notitie naar de Staten, waarin wij de vra-

gen kunnen stellen: wat beogen wij daarmee; welke 

beperkingen leggen wij onszelf op. Wat die laatste 

vraag betreft: het buitenland is erg groot en voor je 

het weet verdrink je. Wij beperken ons dus echt tot 

een paar regio’s en vragen ons dan af wat het nut 

en de noodzaak daarvan zijn. 

Agenda 2010, een punt waarover velen hebben 

gesproken. De fractie van de ChristenUnie vraagt 

of wij inleveren op onze ambities. Nee, wij leve-

ren niet in op onze ambities. Bij dit project is echt 

sprake van een herdefiniëring, omdat wij voor een 

aantal nieuwe feiten staan. 

Het Agenda 2010-project gaat in feite om incidente-

le injecties. Het is eenmalig geld, waarbij je niet een 

structureel blijvende impuls kunt geven aan bij-

voorbeeld structuurversterkende maatregelen voor 

de landbouw of voor andere ontwikkelingen in een 

gebied. In die zin vinden wij dat het moet gebeu-

ren, maar dat kon niet met dit Agenda 2010-project. 

Dat is ook gebleken in de oriëntatie om tot een in-

vulling van dit project te komen, want dat bleef een 

beetje steken in incidentele en ad-hocbijdragen voor 
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slootkantbeheer, weidevogelproblematiek, streek-

eigen producten. Kortom, het ging niet om die 

elementen die je bij een structuurversterking voor 

een gebied voor ogen hebt staan. Het mooie is dat 

wij een maand geleden, na een lange voorbereiding, 

met de minister voor LNV, minister Veerman, en 

de provincies Noord- en Zuid-Holland voor het 

hele Groene Hart een convenant hebben afgesloten, 

waarbinnen het Veenweidegebied een zeer domi-

nante plek heeft. Dan gaat het voor wat betreft dit 

gebied over een gebiedsgerichte benadering, over de 

structuurversterking van de landbouw, over ade-

quaat waterbeheer, over ontwikkeling van natuur 

en recreatie. Kortom, je moet bijna denken aan een 

gebiedsgerichte benadering, zoals wij die bij het 

Hart van de Heuvelrug met elkaar en met alle part-

ners in de regio invullen. Wat betreft de financiële 

kant van de zaak, hebben wij het over het totaal 

van de Groene-Hartinjectie, waarin gelden komen 

van het ministerie van LNV – de zogenaamde 

ILG-gelden (Investeringsbudget voor het Landelijk 

Gebied) – waarover inmiddels instemming is. Wij 

hebben het over een aantal mogelijke rood-voor-

groenimpulsen; geldgenererende ontwikkelingen 

rond bepaalde kernen. Wij hebben het natuurlijk 

over de grondposities, het Stimuleringsfonds dat 

daarin voorziet voor een deel, het streekplanuitvoe-

ringsprogramma en reguliere middelen die daar-

voor ingezet kunnen worden. Ons voorstel is dit 

project met € 500.000 projectkrediet – zodat het 

direct goed neergezet kan worden – in te schuiven 

in het grotere geheel dat ik zojuist heb genoemd. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De reactie van de gedeputeerde verbaast 

mij. Als je nagaat hoe vaak wij hebben gesproken 

over de projecten van Agenda 2010, de inhoudelijke 

kant daarvan en het perspectief daarvan, blijkt dat 

het nu wordt weggezet als een project dat eigenlijk 

wat incidenteel dingen doet aan de slootkant en 

dergelijke. Als dat de vertaalslag is van dit pro-

ject, heb ik wel enige vragen bij het totaal van de 

verslaglegging, ook inhoudelijk, ten aanzien van 

Agenda 2010. Ik maak mij toch enige zorgen over 

de wijze waarop de gedeputeerde ons in het ver-

leden beleidsmatig heeft geïnformeerd en ons nu 

omtrent dit project opnieuw informeert, maar dan 

bijna op een nul-niveau. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De Staten hebben eerlijk gezegd over 

dit project nog niet veel inhoudelijke gegevens 

gekregen om de doodeenvoudige reden dat die 

gegevens er niet waren. Het hele traject wordt op 

dit moment geëvalueerd. Het is zelfs in het laatste 

stadium. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. 

Die evaluatiegegevens kunnen uiteraard bij de com-

missie terechtkomen. 

Dit was om redenen die ik geschilderd heb, een van 

de meest moeilijk in te vullen projecten. In feite 

gaat het namelijk om structurele structuurmaatre-

gelen gaat, terwijl het Agenda 2010-project uitslui-

tend met incidentele middelen in te vullen is. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan mij een bijeenkomst herinneren 

in het gebied zelf. Ik kan mij zelfs een bijeenkomst 

herinneren met Tweede-Kamerleden, waarin een 

presentatie is gegeven en waarin materiaal is ver-

strekt. Dit Agenda 2010-punt, dit project, werd als 

een zeer kanshebbend en een zeer perspectiefvol 

project neergezet. Dan vind ik het toch wel merk-

waardig dat de gedeputeerde het nu op deze manier 

neerzet.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Van Leeuwen moet het ook 

zien in de breedte van het inmiddels vijf jaar ge-

leden afgesloten convenant met de verschillende 

departementen en de actoren in de regio, waar het 

ging om de veel bredere Veenweideproblematiek. 

Samen met de Agenda 2010-projecten – voorzover 

het al een invulling heeft kunnen krijgen – vind 

daarover op dit moment een evaluatie plaats. 

Misschien mag ik de Staten vragen die te betrekken 

bij de definitieve overwegingen over dit punt. 

Over Agenda 2010 heeft de heer Swane gezegd nog 

wat vragen te hebben over het project Vrede van 

Utrecht en heeft hij gevraagd eerst nog een con-

crete invulling te mogen zien alvorens er weer geld 

uitgegeven gaat worden in dat project. Voor 2004 

hebben de Staten het voorstel gezien en hebben dat 

geaccordeerd. Die gelden worden dus uitgegeven. 

Vanzelfsprekend worden alle middelen rondom de 

Agenda 2010-projecten neergelegd in de commis-

sie met de bijbehorende projecten en daar zegt de 

commissie ja of nee tegen. Wat dat betreft komt het 

college aan dat verzoek tegemoet. Dat behoort zelfs 

de manier van werken te zijn. 
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Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb de vraag gesteld of dit nu wel een 

bezuiniging oplevert. Wij staan niet te springen op 

alsmaar bezuinigingen, maar als dit als zodanig 

wordt voorgesteld wil ik dat wel weten. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Welk onderdeel bedoelt mevrouw 

Van Keulen?

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het Veenweidegebied. Als dat eruit 

wordt gehaald, moet er toch ergens geld voor van-

daan komen. Volgens mij is het een beetje een 

farce. Wij zeggen: hup, wij fietsen het eruit en dus 

hebben wij zoveel bespaard op Agenda 2010. Dan is 

het broekzak-vestzak, lijkt mij. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het Veenweidegebied levert wel dege-

lijk een besparing op, namelijk het budget Agenda 

2010 minus € 500.000. Dat gaat namelijk mee als 

projectkosten voor het Veenweidegebied ingebed in 

dat grotere geheel. De structurele financiering van 

structuurmaatregelen komt uit andere bronnen, die 

ik eerder genoemd heb.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Volgens mij hadden wij de afspraak 

gemaakt, als projecten niet meer doorgaan of als 

er geld overblijft, dat dit geld niet meer terug zou 

vloeien naar Agenda 2010, maar naar de Algemene 

Middelen. Daarin zit de gedeputeerde toch een 

beetje lastig, lijkt mij.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Niet meer doorgaat? Wij staan hier 

met elkaar voor de opgave om € 6.000.000 te vin-

den. Dat gaat natuurlijk van ‘au’, ook bij dit project. 

Wij zoeken met elkaar wat het het beste kan lijden 

en waar het de minste schade oplevert. Hiervan 

zeggen wij dat het een verantwoorde insteek is door 

middel van herijking in dat bredere project. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde zegt namens het college iets over 

de Vrede van Utrecht. Hij heeft het met name over 

de jaarprogramma’s in de Vrede van Utrecht. Onze 

vraag ging erover dat wij graag willen weten op 

welke wijze wij komen naar het doel dat uitein-

delijk met de Vrede van Utrecht is gesteld. Dus, 

meer een notitie waarin de lijnen waarlángs en de 

richting waarín worden vermeld. Vervolgens kan 

dit met jaarprogramma’s worden ingevuld. Het 

bezwaar is juist dat wij er nu steeds incidentele 

activiteiten in stoppen, die worden geschaard onder 

het hoofdstuk Vrede van Utrecht. Dat wij zo af en 

toe wel eens wat twijfelen – niet over de activitei-

ten zelf; die vinden wij allemaal prima – betreft de 

vraag of het nu wel in de goede orde is om dat on-

der dit project te scharen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het doel van het project Vrede van 

Utrecht is uitvoerig uiteengezet in de beginfase, 

waartegen de Staten ja gezegd hebben. De concrete 

invulling van jaar tot jaar, nogmaals, die leggen wij 

aan de Staten voor en dan is het aan de afzonder-

lijke fracties op onderdelen daarmee wel of niet in 

te stemmen. Ik weet ook dat een onderdeel van het 

project Vrede van Utrecht misschien een wat licht 

op dat project heeft geworpen, maar dat neemt niet 

weg dat het doel op zich, dat wij met elkaar heb-

ben geformuleerd en vastgesteld, recht overeind. 

Daaronder liggen diverse projecten van jaar tot 

jaar. Nogmaals, niet alleen onze projecten, maar 

projecten in samenhang met andere partners in de 

regio. Het is namelijk echt een ‘feestje’ voor de hele 

provincie om de Vrede van Utrecht tot een succes 

te maken. Daarbij zijn meerdere partners, ook fi-

nanciële partners, betrokken.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is nu net het probleem. Bij al die 

projecten van Agenda 2010 wordt gezegd dat wij 

betrouwbaar moeten blijven, dat wij afspraken 

hebben gemaakt, enzovoort. Het is wel leuk als de 

gedeputeerde zegt dat wij er van jaar tot jaar naar 

kunnen kijken, maar op het moment dat dit wordt 

gezegd wordt die uitspraak meteen afgeschoten 

met de woorden: nee, die afspraken zijn er en wij 

hebben al zoveel verplichtingen, enzovoort. Wij 

kunnen dus gewoon geen kant meer uit. Daar komt 

het op neer. Dat vind ik slecht van het project. 

Bovendien is het inmiddels een kerstboom gewor-

den; je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt 

het onder de Vrede van Utrecht schuiven. Dat vind 

ik helemaal verkeerd aan dit project. Daar gaat 

het mij om, en naar ik meen geldt dat ook voor de 

VVD. 
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De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nogmaals, alle projecten die ten laste 

gebracht worden van Agenda 2010 worden ter be-

spreking en vaststelling voorgelegd aan de Staten. 

Op dat moment is het een kwestie van een politieke 

afweging tussen fracties van instemming of niet 

instemmen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Als het gaat om de uiteindelijke afwe-

ging vind ik het van belang te kunnen vaststellen 

of het ambitieniveau financieel zal worden gehand-

haafd doordat het college geldstromen van elders 

genereert. Hoe hard is dat?

In een van de stukken staat dat een deel van de re-

sultaten van deze operatie incidenteel geld is. Daar 

komt het college later nog op terug bij de algemene 

beschouwingen. Dit is natuurlijk wel een behoorlijk 

forse post, waarvan zo-even werd gezegd dat het 

incidenteel geld is. € 1.250.000 Kwatta-operatie: is 

dit al incidenteel geld?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ja. 

De derde geldstromen zijn bij alle projecten in 

beeld. Bij elk Agenda 2010-project hebben wij een 

ambitie geformuleerd omtrent de hoeveelheid geld 

van derden dat erbij moet voordat de provincie 

haar middelen inzet. 

Er is een vraag gesteld over de “monitoring ecolo-

gie”. Het doel staat recht overeind, ook bij het col-

lege. Het gaat om een totaal budget van € 726.000, 

zoals vermeld staat op pagina 100 van de produc-

tenbegroting. Van dat totaal acht het college het 

verantwoord daarop € 100.000 te korten. Door 

middel van een scherpere herprioritering zullen wij 

ervoor zorgen dat de doelstelling overeind blijft. 

Dat geldt ook voor de handhaving, waarover het 

CDA een vraag stelde. Men heeft kunnen lezen 

dat wij van de nood een deugd maken en dat wij 

integraal willen gaan kijken naar allerlei handha-

vingaspecten. Niet alleen als het gaat om milieu, 

waarop hier voor een deel wordt gekort, maar ook 

als het gaat om de veiligheid, de woonschepen, de 

verordening Natuur en Landschap en vult u maar 

in. Wij komen dus met een integrale notitie en wij 

willen daaraan een integrale taakstelling verbinden 

van € 100.000.

MAVI-projecten. De fracties van de PvdA en GL 

hebben het specifieke gevoel verwoord, als het echt 

gaat om uit studie blijkende negatieve effecten van 

de mobiliteit op het milieu, dat er wel degelijk in 

de investeringen – als het gaat om de inpassing in 

het investeringsprogramma – rekening mee wordt 

gehouden. In die zin komen wij tegemoet aan die 

opvattingen daarover. De lopende verplichting ko-

men wij uiteraard na.

De reductie van € 500.000 op “beheer en onder-

houd wegen”, is ook een gevoelig punt. Op pagina 

241 van de productenbegroting is precies te zien 

hoe groot het budget is wat in deze sector op dit 

onderdeel omgaat en welke onderdelen daarvan 

deel uitmaken. Als je van het totale budget heel 

veel afhaalt, blijft er voor de uitvoeringskosten nog 

€ 5.500.000 beschikbaar. Het college acht het ver-

antwoord daar € 300.000 van af te halen. Daarmee 

is wat ons betreft de zorgplicht voor het wegenon-

derhoud en de verkeersveiligheid niet aan de orde. 

Die wordt niet aangetast. 

Ik begrijp de opmerkingen over de langere afschrij-

vingstermijnen en dat je daarmee moet oppassen. 

Ik ben dat met de sprekers eens. Wij zullen in dit 

verband ook eens kijken naar aanbestedingsvoor-

delen en in hoeverre het bedrag dat hier wordt 

ingeboekt, kan worden opgehoest. Mocht dat niet 

helemaal lukken via aanbestedingsvoordelen – dat 

zijn zaken die je toch straffeloos daarbij kunt 

betrekken – dan pas zullen wij kijken of die langere 

afschrijvingstermijnen in beeld komen. Dat lijkt 

ons een goede invulling. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als wij het hebben over aanbestedingen, is het in-

derdaad als suggestie van GL interessant om daar-

naar eens te kijken. Immers, de aanbestedingen 

vallen op dit moment lager uit. Het zegt niets over 

de structurele kant van de aanbestedingen. Het 

houdt dus in dat je op korte termijn daarbij mo-

gelijk een voordeel hebt, die op dit moment in de 

jaarrekening valt. Niemand heeft echter enig idee 

hoe dat op de wat langere termijn gaat.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mee eens.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat houdt dus concreet in, kijkend naar aanbe-

stedingen en je gaat daarvoor een structurele post 

inboeken op die basis, dat je moet vaststellen dat je 



- 4 oktober 2004, pag. 33 -

een ‘blind date’ maakt. Daar zou je wel eens flink 

van terug kunnen komen, vooral op het moment 

dat alles duurder wordt. Wij kiezen daar dus om 

die reden niet voor.

Verder zegt de gedeputeerde, stel dat die aanbeste-

dingen niet lukken – waarvan ik zeg dat het eigen-

lijk incidentele baten zijn – dat het college dan nog 

eens gaat kijken naar die afschrijvingstermijnen. 

Dat is echter in strijd met hetgeen de gedeputeerde 

eerder heeft gezegd, namelijk dat je daar niet in al-

gemene zin naar moet kijken. Dat is nu precies wat 

mijn betoog inhoudt: waarom gebeurt dat hier dan 

wel? Het zijn landelijk aanvaarde richtlijnen. Ook 

de fractie van het CDA heeft hierover een en ander 

gezegd. Wij beschouwen het als korte-termijnpro-

blematiek. Wij zien dus dat de gedeputeerde in zijn 

beantwoording enerzijds spreekt over afschrijvings-

termijnen, vervolgens krijgt hij daarop enige kritiek 

en wijkt uit naar meevallende uitbestedingen en 

als die niet meevallen dan gaan wij weer terug naar 

de afschrijvingstermijnen. Wij willen graag precies 

weten waar het over gaat en of wij niet in ons vlees 

snijden. Wij onderstrepen namelijk wat de gedepu-

teerde zegt: als je afschrijvingstermijnen gaat ver-

lengen, moet je in een goed financieel beleid daarin 

zeer terughoudend zijn. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil daaraan graag een vraag toevoegen, ook 

gericht aan collega Swane. Hij gaat er kennelijk van 

uit dat het aanbestedingsniveau van de afgelopen 

jaren een eeuwig gegeven is, terwijl ik het vermoe-

den heb dat de marktprijzen de afgelopen jaren 

gemiddeld hoger lagen dan in de jaren daarvoor 

en mogelijk geldt dat ook voor deze jaren. Dus dat 

“incidenteel” is relatief. Hoe kijkt de gedeputeerde 

daartegen aan? Vindt hij dat de marktontwikkeling 

de laatste jaren hoger was dan gemiddeld of zegt 

hij dat het wel een gemiddelde is dat werkelijk be-

trouwbaar is, ook voor de komende jaren?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb een ontzettende hekel aan een 

‘blind date’, en niet alleen als portefeuillehouder 

Financiën. (hilariteit.)

De VOORZITTER: Als het om geld gaat, bedoelt u?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Daar is hier dus ook zeker geen spra-

ke van, zeg ik tegen de heer Swane. Waar hebben 

wij het hier namelijk over? Wij dekken bezuinigin-

gen af – die € 6.000.000 of, als je de efficiencyope-

ratie erbij telt, die € 10.000.000 – in deze college-

periode. Voor deze collegeperiode moeten wij dus 

dit bedrag inboeken. Of het na deze collegeperiode 

op deze wijze door moet gaan, is iets waarover wij 

het aan het eind van deze collegeperiode een nieuw 

gesprek met elkaar zullen hebben. Als je dat als 

raamwerk neemt, vindt het college het absoluut 

verantwoord die € 300.000 te vinden, linksom of 

rechtsom. Tegen de heer Nugteren zeg ik dat ik op 

dit moment de aanbestedingsvoordelen niet paraat 

heb. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, maar 

het lijkt mij dat daarvan een overzicht kan komen, 

zodat de commissie ook beschikt over die gegevens. 

“De reductie financiering steunfuncties”, Schakels 

en MIU. De Staten hebben begrepen dat op het 

totale bedrag van € 2.700.000 een efficiencykorting 

kan worden ingeboekt van € 600.000. Die is niét 

nodig voor het opvangen van frictiekosten, zeg ik 

speciaal tegen de fractie van de PvdA. Voor de fric-

tiekosten is een afzonderlijk bedrag gereserveerd 

van € 400.000. Daarmee kunnen mogelijke frictie-

kosten opgevangen worden. Hier gaat het dus om 

het inboeken van een voordeel bij deze fusie. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is toch inmiddels € 300.000 wor-

den? 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Hier staat € 600.000. Het college 

stelt voor € 300.000 daarvan te gebruiken, con-

form de opmerkingen uit de verschillende fracties, 

om tot een projectenkrediet te komen voor maat-

schappelijk welzijn. Daar gaat het in feite om. Wij 

verdienen € 600.000 in door middel van die fusie. 

Het college zegt daarvan dat het verantwoord is 

voor deze operatie, waarbij eigenlijk alle sectoren 

in beeld zijn, € 300.000 in te boeken. Resteert 

nog € 300.000, die wij kunnen benutten om die 

subsidieregeling projectenkrediet Maatschappelijk 

Welzijn in te boeken. Dat is een mooi bedrag, naast 

de Sociale-Agenda-middelen die wij jaarlijks voor 

€ 2.000.000 beschikbaar hebben. 

Het PAC. De fractie van GL vraagt wat het gevolg 

is voor Fort Vechten. Het schrappen van het PAC 

betekent dat Fort Vechten niet meer in beeld is. 
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Sterker nog, het betekent dat het PAC niet meer in 

beeld is en dat uitsluitend het wettelijk verplichte 

depot voor archeologische fondsen resteert. 

De “incidentele cultuurbudgetten”: in totaal 

€ 400.000. Het college denkt door middel een 

scherpere prioriteitstelling en inderdaad ook 

door het wegstrepen van een paar onderdelen die 

€ 100.000 te kunnen vinden en dat dit verant-

woord is. Inderdaad zullen wij in het cultuurpro-

gramma dat over een maand tot de Staten komt, 

duidelijk maken wat van het resterende bedrag nog 

wel kan. Met andere woorden: wat er sneuvelt ten 

gevolge van die korting met € 100.000.

Door verschillende fracties is gevraagd of dit nu wel 

een takendiscussie is. Is dit misschien gewoon een 

bezuiniging? Durven wij gewoon niet te kiezen? 

Het college vindt dat hier absoluut sprake is van 

een takendiscussie. Het kost ons niet voor niets 

zoveel moeite om met elkaar te kijken waar het nog 

wat minder kan of waar wij door herprioritering de 

maatschappelijke effecten zoveel mogelijk binnen 

de perken kunnen houden. Wij realiseren ons dat er 

nogal wat effecten zijn. Aan nog weer een takendis-

cussie hebben wij absoluut geen behoefte, want dan 

blijven wij elkaar bezig houden. Wat wij ons wel 

voorstellen – dit zeg ik vooral tegen de fracties van 

de SGP en GL – is dat wij het komende voorjaar bij 

de Staten terugkomen met een soort kaderstellende 

notitie in concept. De Staten maken er immers 

een kaderstellend stuk van. Daarin gaat het om de 

vraag: wat voor provincie willen wij zijn, mede in 

het licht van de discussie over de WGR-plus, mede 

in het licht van de discussie over het gebiedsgericht 

werken en ook mede in het licht van de vraag wat 

samenwerking, op welke onderdelen, kan opleveren 

samen met andere provincies? En niet in de laatste 

plaats – ongeacht de uitkomst van de WGR-plus-

discussie in Den Haag – wat een bepaalde manier 

van samenwerken met het BRU kan opleveren. Dan 

krijgen de Staten een wat meer visionaire discussie 

met elkaar over de vraag hoe de provinciale over-

heid, de provincie Utrecht, daarop wil inspelen.

Samenvattend. Alle vragen, onzekerheden en moge-

lijke twijfels kan ik niet helemaal wegnemen. Ik heb 

geprobeerd de Staten namens het college zo goed 

mogelijk te bedienen. Ik realiseer mij echter uiter-

aard dat het hier in essentie gaat om een stevige 

politieke discussie, om politieke keuzes, waar de 

verschillende fracties op een verschillende manier 

in staan en waarin wij elkaar ook zullen respecte-

ren.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik omhels graag de laatste opmerking van de gede-

puteerde over de provincie die wij willen zijn in de 

toekomst. Ik mis in zijn reactie evenwel één punt, 

namelijk het Energiefonds. In het begin zei de ge-

deputeerde iets over domino-effecten waarnaar ge-

keken was. Ik wil hem over dat Energiefonds graag 

een vraag voorleggen. Als daarop bezuinigd wordt 

zoals nu wordt voorgesteld, welke domino-effecten 

voorziet de gedeputeerde dan? Ik verwijs hem nog 

een keer naar de brief die de Milieudienst Zuidoost 

Utrecht, waarin een aantal gemeenten participeert, 

heeft gestuurd. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik neem aan dat de heer Nugteren 

mij wil vergeven als ik die details niet ken. Ik zeg 

hem toe dat de effecten van deze voorgestelde be-

zuinigingen via de commissie worden aangereikt. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil de situatie vermijden dat die bezuiniging 

wordt doorgevoerd. De gedeputeerde heeft gezegd 

dat het college heeft gekeken naar mogelijke domi-

no-effecten en heeft eventueel andere zaken daarbij 

betrokken. Is dat bij het Energiefonds ook aan de 

orde geweest?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Jazeker. Het gaat nagenoeg om uit-

sluitend provinciale middelen die daar ingezet 

worden voor projecten die, zogezegd, niet altijd in 

volle getale op ons afkomen, eerlijk bekennend. 

Toen PS en GS drie jaar geleden dit Energiefonds 

in de benen hielpen, hadden wij op het oog dat er 

zeer spraakmakende projecten uit de samenleving 

op ons zouden afkomen. Dat is echter wat minder 

ambitieus gebleken dan wij gehoopt hadden. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

In de brief die ik zo-even noemde, wordt vermeld 

dat er een aantal projecten wel degelijk op die ma-

nier tot stand zijn gekomen. Die zouden niet kun-

nen functioneren zonder dit fonds. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 
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de Voorzitter! Het laat ook onverlet de successen 

die geboekt zijn. Daar had ik mee moeten begin-

nen, maar dat spreekt voor zich. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb een aantal vragen gesteld over de consequenties 

van de voorstellen van het college met betrekking 

tot de inhoud van het beleid. Ik heb gezegd dat ik 

niet met akkoord kan gaan met de inhoud van de 

tekst, maar als de tekst anders bedoeld is, kan ik 

er eventueel wel mee akkoord gaan. Ik zit met een 

dilemma: vraag ik de gedeputeerde die vraag nu 

te beantwoorden, of stel ik hem iets anders voor, 

namelijk dat hij ervan uitgaat dat vandaag niet het 

budgetrecht en de kaderstelling van de Staten aan 

de orde zijn, maar dat die zaken aan de orde komen 

bij de begrotingsbehandeling? Bij de begrotings-

behandeling willen wij dan wel graag het beleid 

verwoord horen, dat als zodanig passend is bij de 

bedragen die wij op dat moment in het kader van 

het duale stelsel beschikbaar stellen aan GS. Ik doel 

bijvoorbeeld op het punt dat ik heb genoemd over 

“reductie handhaving” en het simpele feit dat een 

aantal bedrijven met een goed naleefgedrag en een 

laag risicoprofiel niet meer bezocht zullen worden, 

wat een slecht naleefgedrag als gevolg zal hebben. 

Deze en andere teksten zullen misschien niet zo 

bedoeld zijn, maar staan wel in het stuk. Als de ge-

deputeerde zegt dat het alsnog kan gebeuren bij de 

begrotingsbehandeling en dat op dat moment het 

budgetrecht van de Staten geldt, dan heb ik daar-

tegen geen bezwaar. Zo niet, dan kom ik er in de 

tweede termijn op terug en dan wil ik mijn vragen 

uit de eerste termijn wel beantwoord zien. 

Dus het is aan de gedeputeerde: geeft hij vandaag 

die uitleg of wil hij die liever geven bij de begro-

ting? Dat betekent dat hij de koppeling van geld en 

beleid nog een keer aan de orde stelt. Ik wil hem 

wel meegeven dat wij achter het geld staan, maar 

met een andere tekst dan nu verwoord staat in het 

stuk.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het is wel degelijk de bedoeling 

met elkaar vandaag deze discussie af te ronden. 

De Staten zijn er al heel lang intensief mee bezig 

geweest, evenals het college. Naar mijn gevoel kan 

duidelijkheid gecreëerd worden. Als er nadere 

vragen gesteld zijn, heb ik die naar eer en geweten 

proberen te beantwoorden.

De heer Ruijs zegt dat ik niet heb gereageerd op het 

punt handhaving. Het college heeft er nadrukkelijk 

van afgezien nog verder terug te gaan in het aantal 

bezoeken aan milieu-inrichtingen. De frequentie 

is nu 1,8 per jaar en dat gaat terug naar 1,35. Dat 

vinden wij absoluut verantwoord, maar om het nog 

verder naar beneden bij te stellen, achten wij …

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het 

gaat mij niet om een geldelijke discussie, maar om 

het feit dat de teksten die ik in eerste termijn heb 

voorgelezen op een beleid wijzen waar noch GS 

noch PS achter kunnen staan. Het zal waarschijn-

lijk een probleem met de verwoording zijn, maar 

misschien kan het college daarop in tweede termijn 

op terugkomen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het probleem is dat wij het niet hele-

maal begrijpen.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Neemt u bijvoorbeeld de tekst waar het gaat om de 

afschrijvingstermijnen, dan heeft de gedeputeerde 

zojuist iets anders gezegd. Dan mag ik toch aanne-

men dat de tekst als toelichting op de bezuiniging 

wordt aangepast. In het begin heb ik gezegd dat 

de consequentie is dat er niet meer gecontroleerd 

gaat worden bij bepaalde bedrijven. Ik heb daarbij 

gezegd dat het heel onverstandig is om dat hardop 

te zeggen. Er moet gewoon bekeken worden wat op 

dat moment nodig is. Het is natuurlijk wel de be-

doeling dat handhaving plaatsvindt. 

Bij een ander onderwerp heeft de gedeputeerde 

gezegd dat gemeenten als zodanig een bepaalde 

noodzakelijke maatregel niet meer kunnen nemen. 

Dat kan natuurlijk niet. 

Over dit soort teksten heb ik in eerste termijn ge-

zegd dat ik die niet voor mijn verantwoordelijkheid 

wil nemen in relatie met de bedragen die het col-

lege heeft genoemd. De bedragen zijn echter niet 

mijn probleem. Het gaat om die teksten en als die 

kunnen worden aangepast, heeft het college een be-

leid dat mij wel aanspreekt. Ik vraag alleen aan de 

gedeputeerde, op die punten waarvan hij zelf aan-

geeft dat die onacceptabel zijn, die aan te passen.

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is een toelichting gegeven door GS. 

Misschien is dat niet voldoende. Dat zou kunnen. 
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Dan zou de heer Ruijs echter die vragen duide-

lijk beantwoord moeten krijgen van het college. 

Vervolgens moeten wij als Staten zeggen hoe wij 

uiteindelijk in de tweede termijn, eventueel via een 

amendement, de zaak willen aanpassen. Het gaat 

dus niet zozeer om de tekst van GS, maar om de 

tekst van ons als Staten. Ik zeg het maar even: GS 

heeft ons geholpen.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! In 

de eerste termijn heb ik geprobeerd het verschil 

duidelijk te maken tussen budgethouder en bud-

getnemer. Degene die het aanneemt, moet er ook 

achter kunnen staan. Ik kom er echter in tweede 

termijn op terug. De interrupties verworden teveel 

tot een discussie. Blijkbaar ben ik in eerste termijn 

niet duidelijk genoeg geweest.

De VOORZITTER: Dat bent u eerlijk gezegd niet. 

U zegt dat de fractie eventuele bezuinigingen wel 

accepteert als het gaat om de bedragen, maar het 

college moet er niet bij zeggen welke consequenties 

het heeft. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

mag wel gezegd worden, maar als het onacceptabel 

is, moeten wij een ander bedrag vinden.

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Een ander punt is, als wij vandaag 

afspreken dat wij het eens zijn met een lijst aan 

bezuinigingen, dat over een paar maanden – in 

het kader van het budgetrecht – niet door het CDA 

gezegd kan worden dat het volgens die fractie niet 

mogelijk is. Vandaag maken wij klip en klaar af-

spraken over wat wij gaan doen.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik deel die mening. Vandaar dat ik mijn vragen 

gesteld heb. Als die vragen positief beantwoord 

waren geweest, was die duidelijkheid die de heer 

Van Bokkem en ik bedoelen gegeven. Ik zal straks 

die vragen herhalen en als daarop een duidelijk 

antwoord wordt gegeven, kan ik vandaag tot een 

afweging komen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil de Ruijs toch een verhelderende vraag stel-

len. Ik heb namelijk het idee dat het hem vooral 

om teksten gaat en niet meer om bedragen. In zijn 

eerste termijn sprak echter ook over bedragen. Hij 

deed een vrij heldere uitspraak over de kwestie 

rondom de wegen. Ik begrijp dat hij daarop nu 

terugkomt, omdat de tekst belangrijker is dan het 

bedrag. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat ik zeg is iets dat bij begrotingen en budgetten 

altijd aan de orde is. Een begroting en een budget 

bestaan nooit alleen uit bedragen, maar ook uit 

de consequenties van de inhoud van de uitvoering 

en uit een tijdschema. Die punten heb ik in eerste 

termijn ook genoemd. Wij moeten letten op de 

inhoud, het tijdsschema en het geld. Ik heb gezegd 

dat ik met het geld en het tijdsschema akkoord kon 

gaan. Ik heb echter drie concrete punten genoemd, 

waarvan ik begrijp dat het college, als toekomstig 

budgethouder, een mening heeft die op mij negatief 

overkomt. Daarover wil ik duidelijkheid hebben 

en als die gegeven wordt, kan ik de rits dichttrek-

ken tussen tijd, geld en inhoud van beleid. Dat heet 

begroten.

De VOORZITTER: U legt zelf de koppeling tussen 

beleid en geld. Er kan hier toch niet over geld ge-

sproken worden zonder dat wij daarbij zeggen wat 

de consequenties zijn voor het beleid?

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

weet ik. Vandaar mijn vragen in de eerste termijn.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Niet alleen de tekst uit de brief van 

21 september als reactie van GS, maar ook het ge-

sproken woord van vandaag in reactie op de vragen 

van de heer Ruijs, is namens het college vermeld. 

Wat dat betreft is de heer Ruijs in die combinatie 

bediend. Als dat niet volledig is, hoor ik dat graag. 

Op het punt van de handhaving heb ik inmiddels 

een nadere toelichting gegeven. Op het punt van 

Telebrains is inderdaad de consequentie dat wij 

minder met gemeenten kunnen gaan overleggen. 

Die consequentie neemt het college. Je kunt niet 

blazen en het meel in je mond houden. Dat lukt 

niet. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het ging mij alleen om het woord “noodzakelijk”. 

Als het noodzakelijk is en het gebeurt niet, dan is 

er een probleem. Ik begrijp nu dat die overleggen 
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minder zullen gebeuren, maar dat het niet als zo-

danig. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het toenemen van het aantal zinnen dat wordt ge-

sproken, draagt niet bij aan een toenemende duide-

lijkheid. Ik blijf zitten met de vraag of de heer Ruijs 

akkoord gaat met de bedragen of dat hij zegt dat hij 

niet akkoord gaat zolang de tekst niet akkoord is.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ga per definitie alleen akkoord in een takendiscus-

sie als het gaat om een combinatie van bedragen en 

beleid. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Die staan er echter. De heer Ruijs zegt dat hij ak-

koord gaat met de bedragen, maar dat hij het niet 

eens is met de teksten.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

zeg ik niet. In mijn eerste termijn heb ik gezegd 

dat de bedragen akkoord zijn, mits de tekst op een 

drietal punten – ik heb die punten concreet ge-

noemd – wordt toegelicht. Ik vond die teksten voor 

de burgers in deze provincie niet positief. Bij twee 

punten is die tekst toegelicht en op het resterende 

punt kom ik in de tweede termijn terug. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de heer Ruijs gevraagd of er bij hem de be-

reidheid was te spreken over een bezuiniging op 

wegen. Dat was al een ander antwoord dan hetgeen 

hij nu zegt. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb ja gezegd. In tweede termijn zou ik op die pun-

ten terugkomen. In mijn eerste termijn heb ik vra-

gen gesteld aan het college. De heer Nugteren heeft 

mij vragen gesteld. Voor wat wij als fracties zeggen, 

krijgen wij de tweede termijn. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 11.47 – 13.01 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! In de eerste termijn heb ik al aangekon-

digd dat het misschien handig zou zijn het geheel te 

stroomlijnen in de vorm van een amendement. Ik 

heb dan ook een amendement voor mij liggen, dat 

zodadelijk aan allen uitgereikt zal worden.

Amendement A1 (PvdA, CDA, VVD) 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004;

behandelende het Statenvoorstel “Bezuinigingen 

in het kader van de takendiscusise Kwatta 2”;

overwegende:

dat in het ontwerpbesluit nog een aantal onder-

werpen is opgenomen waarover Provinciale Staten 

nadere informatie gevraagd hebben aan Gedepu-

teerde Staten;

kennis genomen hebbende van die informatie en 

van de discussie in Provinciale Staten;

besluiten in het ontwerp besluit de volgende voor-

stellen te schrappen:

- reductie aantal Statenleden met ingang van 

2007 tot 47 (€ 180.000);

- reductie capaciteit ontwikkelingsplanologie in 

samenhang met versterkte Randstadsamen-

werking (€ 100.000 apparaatskosten);

- reductie subsidie recreatieschappen 

(€ 300.000);

- vaarwegenbeheer;

- onder 5.1, Economische Zaken: reductie op 

advisering en stimulering (€ 100.000 appa-

raatskosten);

- verschuiven van de sibsidie WAO-beraad ad. 

€ 75.000 ten laste van het beschikbare budget 

voor de Sociale Agenda;

- benutten overschot 3 (pag. 38 Voorjaarsnota 

2004) ad. € 435.000;

- schrappen budget Streekplan actualisering 

bestemmingsplannen (pag.38 Voorjaarsnota 

2004) ad. € 450.000;

besluiten in het ontwerpbesluit de volgende voor-

tellen aan te passen:

- “reductie op het programma Agenda 2010 

(€ 1.250.000)” vervangen door “reductie op 

het programma Agenda 2010 (1.350.000)”;

- “reductie op onderzoek en monitoring ecologie 
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(€ 450.000)” vervangen door “reductie op on-

derzoek en monitoring ecologie (€ 100.000);

- “reductie van € 40.000 budget op de stimule-

ringsbijdrage voor Utrechtse gemeenten inzake 

het opstellen van gemeentelijke waterplannen” 

vervangen door “beëindigen stimuleringsbij-

drage voor Utrechtse gemeenten inzake het 

opstellen van gemeentelijke waterplannen 

(€ 68.000)”;

- onder 3.2 Milieu “reductie op uitvoering van 

wettelijke taken in het kader van handhaving 

(€ 300.000 apparaatkosten)” vervangen door 

“reductie op uitvoering van wettelijke taken 

in het kader van handhaving (€ 130.000 ap-

paraatskosten)”;

- “reductie Energiefonds (€ 570.000)” vervan-

gen door “reductie Energiefonds (420.000)”; 

- onder 4.3 Beheer en onderhoud provinci-

ale wegen “reductie van € 500.000 op het 

programma” vervangen door “reductie van 

€ 50.000 op het programma (apparaatskosten 

en groen)”;

- “stoppen van subsidie OASE (€ 65.000 bud-

get)” vervangen door “reductie van subsidie 

OASE (€ 45.000 budget)”;

- “reductie subsidie MIU/Schakels ad. 

€ 600.000” vervangen door “reductie subsidie 

MIU/Schakels ad. € 300.000”;

- onder 5.4 Culturele Agenda “reductie subsidie-

budget € 400.000” vervangen door “reductie 

subsidiebudget € 100.000”’;

besluiten aan het ontwerpbesluit het volgende 

voorstel toe te voegen onder rubriek 3.2 Milieu: 

- Algemene taakstelling i.v.m. integraal handha-

vingsbeleid € 100.000;

besluiten op de navolgende onderdelen definitieve 

besluitvorming op te schorten:

- waterproject Zuid-Moravië (€ 20.000) en 1 

fte Europa (€ 60.000) tot een integrale discus-

sie over het buitenlands beleid heeft plaatsge-

vonden;

- ten aanzien van het Agenda 2010-project 

Vrede van Utrecht worden geen nieuwe uitga-

ven gedaan totdat een integrale discussie over 

het project heeft plaatsgevonden;

- reductie van het programma “beheer en 

onderhoud provinciale wegen” (€ 250.000) 

nadat het college bij de begrotingsbehandeling 

een nieuw voorstel heeft voorgelegd, waarbij 

geen sprake is van verlenging van de gangbare 

afschrijvingstermijnen;

- uitgaven ten aanzien van het subsidiebudget 

cultuur (€ 300.000) worden pas gedaan na 

een integrale discussie over het programma,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij willen nog een paar zaken onder 

de aandacht brengen. 

Na de beantwoording zijn er enkele zaken over-

gebleven. Daar kunnen wij vandaag met goed 

fatsoen, met zorgvuldigheid en indachtig de doel-

stellingen van Kwatta niet uitkomen. Het zijn de 

volgende vier punten:

Het waterproject Zuid-Moravië en de fte Europa 

adviescapaciteit: wij vragen daarvan opschorting 

totdat er een integrale discussie over het buiten-

lands beleid heeft plaatsgevonden. Wij hebben 

vanmorgen al gezegd dat die discussie in de com-

missie BEM zou moeten plaatsvinden. Het lijkt 

ons raadzaam dat op dat moment integraal te 

benaderen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Betekent dit nu dat het waterproject 

Zuid-Moravië wordt stilgezet voor the time being? 

Er zijn volgens mij verplichtingen aangegaan.

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Als wij geen besluit nemen, kan er 

volgens mij niet zomaar heel snel iets stopgezet 

worden. Dat integrale debat moeten wij echter wel 

heel snel aangaan. Dat zou op dit moment mijn 

tussenoplossing zijn.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat is dan de inhoud van de brief die 

naar Zuid-Moravië wordt gestuurd?

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Die brief ga ik niet schrijven, dus dat 

weet ik niet. 
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Ten aanzien van het Agenda 2010-project Vrede 

van Utrecht worden er geen nieuwe uitgaven 

gedaan – lees: “verplichtingen aangegaan” – totdat 

er een integrale discussie over het project heeft 

plaatsgevonden. Wij hebben vanmorgen uitgebreid 

gesproken over de manier waarop wij daarmee 

willen omgaan en wij hebben het als een specifieke 

aanname in het amendement opgenomen.

Als derde punt hebben wij als opmerking dat 

reductie van het programma “beheer en onder-

houd provinciale wegen” niet aan de orde is – wij 

hebben daarvoor een pot van € 250.000, en ik 

zal zodadelijk uitleggen hoe wij aan dat geld 

komen – voordat het college bij de begrotingsbe-

handeling een nieuw voorstel heeft voorgelegd, 

waarbij geen sprake is van de verlenging van de 

gangbare afschrijvingstermijnen. Om u te helpen 

in dit woud van cijfers: in het officiële voorstel 

stond € 300.000. Dit was als volgt uitgesplitst. 

€ 35.000 was te vinden in het apparaat. Er was een 

geringe mogelijkheid om bij de groenvoorziening 

geld te halen, dat wij hebben geschat op € 15.000. 

Wij hebben dus in het amendement opgenomen 

dat er € 50.000 op dit moment al wordt ingezet. 

Conform deze afspraak, zoals hier net verwoord, 

willen wij graag – dat is een opdracht aan de 

gedeputeerde – dat er voor de € 250.000 in dit 

onderwerp gezorgd wordt voor een daadwerkelijke 

onderbouwing. Wij hebben er vertrouwen in dat 

dat gaat lukken. 

Het laatste punt in deze wat specifieke catego-

rie: uitgaven ten aanzien van het subsidiebudget 

cultuur ten bedrage van € 300.000 worden pas 

gedaan na een integrale discussie over het pro-

gramma. Ook daarvan is vanochtend al gezegd dat 

wij eerst exact voorstellen willen krijgen voor dit 

bedrag, om vervolgens daarmee verder te gaan.

Nogmaals, het amendement heeft verder in zich 

twee categorieën van te schrappen onderwerpen 

ten opzichte van het eerste voorstel. Wij hebben 

dus niet het GS-voorstel gevolgd. Er is namelijk 

een voorstel van 4 oktober en dat voorstel moet 

gevolgd worden. Dan krijgen wij twee categorieën: 

te schrappen voorstellen en aan te passen voorstel-

len. Rondom die voorstellen hebben wij nog twee 

specifieke opmerkingen. 

Over de voorstellen die gedaan zijn over de 

“reductie handhaving” en de “Multibrains”, de 

€ 50.000 rondom openbare orde, zegt het college, 

als je naar de beleidsmatige kant van die voorstel-

len gaat kijken, dat de zorgvuldigheidscriteria meer 

dan gevolgd zijn. Wij benadrukken in ons stuk dat 

dat van essentiële waarde is.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is altijd mooi als coalitiepartijen tot een ge-

zamenlijk amendement komen. Ik vind het in het 

geval van Kwatta 2 ook de taak van de coalitie; de 

coalitie heeft zelf de verplichting op zich genomen 

om tot die bezuiniging te komen. Dus dat men 

daaraan via een amendement invulling geeft, lijkt 

mij terecht. 

Ik mis een belangrijk element en dat is Veenweide. 

Als wij namelijk bij het Agenda 2010-project “Vrede 

van Utrecht” zeggen dat wij daarover nadere invul-

ling willen ontvangen, kan ik mij voorstellen dat 

wij hetzelfde zeggen over Veenweide. Niet dat het 

gaat om het schrappen van dit project uit Agenda 

2010, maar wel vanwege de vraag hoe dit project 

financieel wordt geborgd in de begroting. Het is 

natuurlijk naïef te veronderstellen dat het ministe-

rie dat allemaal zal betalen. Dat zal dus in financi-

ele en in structurele zin een plek moeten vinden in 

onze begroting. Vanuit de oppositie zou ik willen 

zeggen Veenweide hierbij te betrekken. 

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik een voorstel doen? Als wij over 

Veenweide nu eens op zouden nemen dat dit van 

belang blijft, dat het project Veenweide geen risico 

loopt en dat het in de meerjarenbegroting qua be-

leid kan worden gecontinueerd. Is dat een beetje de 

juiste beschrijving? Volgens mij dekt het de lading 

die de heer Bijkerk bedoelt.

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

essentie is dat wij het ambitieniveau van Veenweide 

handhaven, inclusief de uitspraken die daarover 

zijn gedaan in Agenda 2010. Verder moet in de be-

groting dit onderwerp structureel een plek krijgen. 

Dat is namelijk de reden dat het van Agenda 2010 

wordt gehaald. Het is namelijk niet incidenteel, 

maar structureel.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Een opmerking over Veenweide. Ik heb van het col-

lege juist begrepen dat er allerlei nieuwe ideeën zijn 
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over Veenweide. Gedeputeerde Van Bergen heeft er 

heel globaal een toelichting op gegeven. Ik kan mij 

heel goed voorstellen dat wij het voorstel van de 

heer Bijkerk volgen. Geef informatie over de stand 

van zaken in de vorm van het coalitievoorstel, 

evenals over een aantal andere zaken. Dan kunnen 

wij onverkort tegemoet komen aan zijn wens en 

kunnen de nieuwe zaken die er spelen dan bedis-

cussieerd worden.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is op zich heel mooi, maar het betekent wel, 

zolang die informatie er niet is, dat een voorbe-

houd gemaakt moet worden over dit onderdeel van 

het besluit.

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan afsluiten met de laatste zin van 

het amendement: en ga over tot de orde van de 

dag. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor hetgeen 

hij heeft toegezegd met betrekking tot een verdere 

discussie over mogelijke samenwerking met andere 

provincies en het versterken van het gebiedsgericht 

werken. Wij zijn daar blij mee. 

Wij zijn ook content met zijn toezegging de com-

missie informatie te verschaffen over aanbestedin-

gen. Die aanbestedingen zijn al onderwerp geweest 

van een uitgereid debat in de Staten. Dat inzicht 

kan echter voor ons zeer verhelderend zijn, omdat 

ik denk dat daaruit zal blijken dat de zorg die door 

sommigen wordt uitgesproken, namelijk dat het 

riskant is om daarop wat te minderen, ongegrond 

zal blijken te zijn.

Enkele punten stuiten bij onze fractie op bezwa-

ren. Met de overige zaken kunnen wij in goede 

mate instemmen. Dat zijn de punten omtrent de 

Sociale Agenda, het Energiefonds en het PAC. 

Het spijt mij overigens te moeten constateren dat 

slechts de fracties van de ChristenUnie en GL de 

enige fracties zijn die daarvoor aandacht vragen. 

Dit is indertijd met veel tamtam is neergezet en is 

een belangrijk element in het cultuurbeleid. Er is 

kennelijk geen steun meer voor en het lijkt alsof 

het PAC is verdampt. Het zij zo, maar het is jam-

mer. 

Wat betreft de Sociale Agenda ben ik niet over-

tuigd geraakt van de reactie op mijn woorden 

en op de woorden van anderen hieromtrent. Hier 

wordt een oneigenlijke druk uitgeoefend op het 

hele proces dat gaande is rondom het tot stand 

komen van een Centrum voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling. Het gaat over meer dan 10%, wat 

een verkeerd signaal is voor een agenda die nog 

maar pas is gestart. In dat opzicht wil ik samen met 

de fractie van SP een amendement indienen, dat 

luidt als volgt:

Amendement A2 (GL, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004, ter bespreking van de 

bezuinigingen in het kader van de takendiscussie 

(Kwatta 2), zoals voorgesteld in ontwerpbesluit 

PS2004BEM27;

overwegende:

- dat de provinciale Sociale Agenda pas recent 

een expliciet provinciaal beleidsterrein is ge-

worden;

- dat er nog geen concreet besluit is met betrek-

king tot de inrichting van het Centrum voor 

Maatschappelijke Ondersteuning en de invoe-

ging hierin van Schakels en MIU;

constateren:

dat een bezuiniging op de Sociale Agenda voor-

barig is;

besluiten:

te schrappen in het ontwerp besluit I, “5.3: Sociale 

Agenda, Reductie subsidie MIU/Schakels ad. 

€ 600.000”, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Over het Energiefonds is gezegd dat er goede projec-

ten in zaten, maar dat de zaak wat onder de maat is 

gebleven. Dat laatste betwijfelen wij ten zeerste. Het 

gaat om de potentie die daar zit, de mogelijkheden, 

de toegankelijkheid ervan, het uitnodigend karak-

ter. Het gaat over een onderwerp waaraan de pro-

vincie zich nadrukkelijk heeft verbonden. Het geeft 

naar ons idee dan ook geen pas dat op deze wijze te 

schrappen. Wat dat betreft willen wij een amende-

ment indienen, mede namens de fracties van D66, 

de ChristenUnie, de SGP en de SP:
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Amendement A3 (GL, D66, ChristenUnie, SGP, 

SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004, ter bespreking van de 

bezuinigingen in het kader van de takendiscussie 

(Kwatta 2), zoals voorgesteld in ontwerpbesluit 

PS2004BEM27;

overwegende:

- de betekenis van het Energiefonds voor het sti-

muleren en ondersteunen van projecten in het 

kader van het Provinciaal Milieubeleidsplan en 

het Energiebeleidsplan;

- de betekenis van het Energiefonds voor gemeen-

telijke en regionale energieprojecten, zoals ook 

verwoord in de brief van het Algemeen Bestuur 

van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht d.d. 27 

september 2004;

constateren:

dat een bezuiniging op het Energiefonds ongewenst 

is;

besluiten:

te schrappen in het ontwerpbesluit I, onder 3.2, Mi-

lieu, het gestelde bij het laatste aandachtsstreepje: 

“reductie Energiefonds (€ 570.000)”,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ik wil mijn verhaal dat ik in eerste instantie mocht 

houden, nog even afronden. Wij hebben samen met 

de SP – het was mij even ontgaan dat de SP dit in 

de commissie naar voren had gebracht – bepleit een 

deel van de bezuinigingen op te vangen door het 

invoeren van de optie die is aangedragen door de 

Klankbordgroep, namelijk “bezuinigingen op aanleg 

en reductie van wegen”. Ik wil deze discussie graag 

afsluiten met het indienen van een amendement, sa-

men met de fractie van de SP. De in het amendement 

genoemde bedragen zijn overigens afgerond.

Amendement A4 (GL,SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004, ter bespreking van de 

bezuinigingen in het kader van de takendiscussie 

(Kwatta 2), zoals voorgesteld in ontwerpbesluit 

PS2004BEM27;

overwegende:

- dat in de groslijst van mogelijke bezuinigingen 

ook was opgevoerd een bezuinigingsmogelijk-

heid op “aanleg en reductie van wegen” ter 

grootte van € 1.250.000 per jaar;

- dat de marktontwikkelingen in de sector van 

wegenaanleg en onderhoud in de afgelopen 

tijd gunstiger zijn geworden, waardoor aanbe-

stedingen mogelijk goedkoper kunnen worden;

- om bezuinigingen op het Energiefonds en de 

Sociale Agenda te voorkomen, dat een be-

drag nodig is van € 1.170.000 (€ 570.000 + 

€ 600.000) ten opzichte van het ontwerpbe-

sluit (en € 720.000 ten opzichte van de inzet 

van Gedeputeerde Staten);

besluiten:

toe te voegen aan het ontwerpbesluit I, een punt: 

“4.2L Aanleg en reductie wegen: een reductie van 

€ 1.170.000 per jaar”, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ik wilde graag eerst de tekst doorlezen van het 

amendement van de coalitiedragende partijen, 

met name omtrent de toelichting op de wegen. Ik 

bespeur in de discussie een zekere verschuiving in 

inzicht, of beter gezegd: een verdieping in inzicht. 

Dat geldt zeker voor het CDA. De PvdA had al 

eerder uitgesproken dat wegen niet altijd overeind 

kunnen blijven, althans als wij spreken over de 

financiering daarvan. 

De VOORZITTER: De ingediende amendementen 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Een van de onderdelen waarover ik wat 

wil zeggen is in Categorie a, “de adviescapaciteit 

voor Europese aangelegenheden”. Die willen wij 

graag behouden. Wij maken daarbij wel de aan-

tekening dat het geld echt moet gaan naar lobby, 

naar het Huis van de Provincies en het Comité van 

de Regio’s. De PvdA heeft al iets gezegd over Zuid-

Moravië en Surrey. Deze zaken lopen een beetje 

door elkaar. Het ene is geld en het andere zijn de 

werkzaamheden binnen dit bedrag. Wij moeten 

nog even bekijken of wij dat door moeten laten 



- 4 oktober 2004, pag. 42 -

gaan nadat wij de kaders gesteld hebben voor wat 

betreft de buitenlandse relaties. 

Wij zijn tegen de punten 3.1 en 3.2 van Categorie a. 

Wij zijn ook tegen punt 5.1. Dit zijn allemaal zaken 

die de kennismaatschappij aangaan. Die kunnen 

wij nu niet opheffen. Wij moeten geen oude schoe-

nen weggooien voordat wij nieuwe hebben. 

Wij kunnen wel akkoord gaan met het bedrag van 

€ 20.000 dat overblijft voor OASE. Wij volgen het 

college, dat zegt dat het mogelijk moet zijn voor dat 

bedrag. 

Het verzamelamendement dat is ingediend door 

de fractie van de PvdA moeten wij eerst even op 

schrift zien. Ik kan niet een-twee-drie zeggen waar 

wij voor of tegen zouden zijn. Volgens mij is een 

ongeschreven regel in dit huis, als je tegen één be-

paald punt bent van zo’n verzamelamendement, dat 

het daarmee helemaal in elkaar stort. Ongeschreven 

regels zijn echter nooit helemaal duidelijk. 

Wij zijn tegen punt 1.2 uit Categorie b. Voor de 

duidelijkheid: als ik zeg dat wij tegen zijn, betekent 

het dat wij het er niet mee eens zijn dat het ge-

schrapt wordt.

Punt 1.5 is Agenda 2010. Daarover is al veel gezegd. 

Wij krijgen langzamerhand het gevoel dat dit punt 

hier helemaal uitgehaald moet worden. Wij zitten 

nog steeds te wachten op de financiële verant-

woording; hoe gaat het nu precies per project? Het 

Veenweideproject loopt er nu ook weer doorheen. 

Ons voorstel zou dus zijn het uit deze Kwatta 2-

operatie te halen en het een keer apart te behande-

len.

Wij zijn tegen punt 2.1.

Over 2.3 willen wij een amendement indienen. Het 

gaat over de bezuiniging op het Cultureel Erfgoed. 

Hoewel het bedrag inmiddels al is teruggebracht, 

kunnen wij niet akkoord gaan. Wij vinden dat 

het een heel kortzichtig beleid is om nu op het 

Cultureel Erfgoed te bezuinigen. Denkt u eens aan 

de molens en wat daarmee gebeurt. Wij kunnen er 

nu € 4.000.000 in stoppen. Wij zijn bang dat op de 

lange termijn het een veelvoud aan investeringen 

zal gaan kosten als nu dat bedrag aan de basis weg-

gehaald wordt. 

Wij zijn tegen de bezuiniging op “Recreatie en 

toerisme”, het bedrag van € 300.000, met dien 

verstande dat de discussie natuurlijk nog gaande is. 

Wellicht vindt op termijn een verzelfstandiging van 

de recreatieschappen plaats. Daarover moeten wij 

dus nog spreken en misschien wordt het wel meege-

nomen in het stuk dat het college ons heeft beloofd 

over uit te spelen zaken die in het laatste verhaal 

van het Statenvoorstel staan.

Wij zijn akkoord met punt 2.5, “Natuur en land-

schap”, het bedrag van € 100.000.

Wij zijn tegen punt 3.2, “Milieu”.

Wij zijn tegen punt 4.1, de bezuiniging op MAVI. 

Wij vinden dat het een kans moet krijgen, zeker 

omdat de relatie verkeer – milieueffecten nog niet 

goed belicht is. Wij vinden dat zeker nodig. 

Bij punt 4.3 willen wij het voorstel van 

Gedeputeerde Staten volgen. Wij zeggen daar na-

drukkelijk bij dat de veiligheid op de wegen over-

eind moet blijven.

Over het WAO-beraad vinden wij dat dit absoluut 

niet onder de Sociale Agenda moet vallen. Ook het 

college is die mening toegedaan, maar ergens moet 

dat bedrag van € 75.000 gevonden worden. Wij 

denken echter dat het geen provinciale taak is. 

Het punt MIU/Schakels blijft lastig. Wij hebben 

daarover heftig gediscussieerd binnen de fractie. 

Er wordt een beetje een vreemde draai gemaakt. 

Het college zegt: geen € 600.000 maar € 300.000. 

En die € 300.000 wordt dan meteen gestort in de 

Sociale Agenda, zodat daarvan straks weer gepro-

fiteerd kan worden. Het lijkt in eerste instantie een 

aardige move, maar volgens ons is het geen zuivere 

move. Dan zou het namelijk via de begroting moe-

ten lopen. Na ampel beraad gaat de fractie akkoord 

met het bedrag van € 600.000. Het blijft een moei-

lijk punt.

Punt 5.4 gaat over de Culturele Agenda. De PvdA 

zal daarover een amendement indienen. Dat zullen 

wij steunen. 

Wij hebben nog wel een opmerking over het PAC/

PAIC. Op termijn zou kunnen blijken dat dit be-

drag nog hoger is, omdat dit gerelateerd is aan Fort 

Vechten en dat is een heel dure operatie. Het is 

maar zeer de vraag of dat doorgaat en of niet een 

groter bedrag dan € 200.000 ingeboekt zou moeten 

worden.

Mijn aangekondigde amendement luidt als volgt:

Amendement A5 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004, ter bespreking van de 
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bezuinigingen in het kader van de takendiscussie 

Kwatta 2;

gelezen het Statenvoorstel van 4 oktober 

2004, dienst/sector Statengriffie, nummer 

2004PSU000105i;

overwegende:

- dat het kortzichtig is om te korten op het mo-

numentenkrediet, denk hiervoor bijvoorbeeld 

aan de molens;

- dat het risico reëel is dat er op langere ter-

mijn veel meer investeringen noodzakelijk 

zijn;

besluiten:

het bedrag ad. € 300.000 te schrappen in het 

ontwerpbesluit onder 2.3 “reductie op het monu-

mentenkrediet”,

en gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor zijn 

beantwoording in de eerste termijn. Dat Kwatta 

niet altijd alleen staat voor bezuinigingen is ach-

terhaald, namelijk in de Cultuurnota van de re-

gering wordt de theatergroep Kwatta opgevoerd. 

Die theatergroep is niet geballoteerd uit de leukste 

Statenleden van onze provincie, maar die groep is 

actief in de provincie Gelderland. Die groep wordt 

een subsidieondersteunend bedrag toegekend in 

plaats van afgenomen. Dus, zo zie je maar, het kan 

ook de andere kant op gaan.

In eerste termijn hebben wij onze bezorgdheid 

uitgesproken over herhaaldelijke bezuinigingen 

bij het “ecologisch onderzoek en monitoring”. De 

beantwoording van de gedeputeerde heeft bij onze 

fractie de bestaande inzichten niet doen veran-

deren, ook al stelt het college voor de ombuiging 

terug te brengen tot € 100.000. Dit wordt ook 

genoemd in ‘het amendement Van Bokkem’. Toch 

willen wij die bezuiniging van € 100.000 van tafel 

hebben. Daartoe dienen wij het navolgende amen-

dement in:

Amendement A6 (ChristenUnie)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004;

gelezen het voorstel voor bezuinigingen in het 

kader van de takendiscussie Kwatta 2;

besluiten in het kader van Kwatta 2 niet te bezui-

nigen op de afdeling Ecologisch onderzoek.

Toelichting:

Het ecologisch onderzoek van de provincie Utrecht 

is uiterst essentieel voor het maken van provin-

ciale plannen en voor adviezen van medewerkers 

van de provincie. Continuïteit in methoden en 

onderzoekers is daarbij van groot belang.

In het kader van Kwatta 1 is er reeds 1,5 fte 

bezuinigd bij de sector Ecologisch onderzoek en 

Groene handhaving. Het ging toen niet alleen om 

een efficiencyslag. Er zijn reeds taken geschrapt. 

Een nieuwe bezuiniging op het ecologisch onder-

zoek brengt de continuïteit van het ecologisch 

onderzoek ernstig in gevaar.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De discussie over Agenda 2010 tus-

sen de gedeputeerde en de Statenleden heeft dui-

delijk gemaakt dat voor dit onderwerp een bredere 

behandeling nodig is dan de behandeling zoals dien 

nu binnengeslopen is in het Kwatta-proces. De af-

spraak die wij eerder gemaakt hebben, is dat bij de 

jaarlijkse herijking met alle informatie en financiële 

onderbouwing van GS voorhanden, een integrale 

behandeling dient plaats te vinden over Agenda 

2010. Eerder is in de commissie BEM gevraagd naar 

de financiële rapportage. GS heeft gezegd dat die 

bekend gemaakt kan worden tot en met het derde 

kwartaal. Die krijgen wij dus binnenkort. Voor 

onze fractie is dat het moment om te spreken over 

te nemen stappen en consequenties. 

Wat verder van belang is, is dat de gedeputeerde 

opmerkt dat het om incidenteel geld gaat. Dat roept 

de vraag op waarom de projecten dan meegenomen 

worden in deze structurele bezuinigingsronde. Dit 
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college houdt op te bestaan in 2007, maar deze 

provincie niet. Daarom vinden wij het dus niet zo’n 

gelukkig idee om nu al te praten over die bezuini-

gingen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben een amendement van de 

drie coalitiepartijen, die wij nog even goed moeten 

bestuderen. Ik denk dat aan de hand daarvan de 

finale besluitvorming plaatsvindt. 

Met hetgeen wij al hebben gezegd hebben in de 

eerste ronde willen wij onze daarin handhaven. 

Wij vinden bijvoorbeeld het bedrag van € 20.000 

voor Zuid-Moravië schrappen voor een integrale 

discussie, kijkend naar het effect daarvan, bijna 

een non-discussie. Ik kan mij niet voorstellen dat 

dit zo zwaarwegend is in deze bezuinigingsopera-

tie, dat wij de verwachtingen die wij daar hebben 

gewekt – in een totaal nadere context dan hier - op 

deze wijze zouden doorschuiven naar een discussie 

die op enig moment gevoerd zal moeten worden. Ik 

zou niet weten welke brief wij naar onze partners 

daar zouden moeten schrijven. Misschien kan het 

opnieuw nog in discussie komen.

Ik heb ook behoefte aan het vragen van aandacht 

voor de discussie die ook al vanochtend is ontstaan 

rondom de Ronde Venen. Er is een toezegging ge-

daan door de heer Van Bokkem, maar ik weet niet 

of die namens zijn partij is gedaan. Ik hecht eraan 

de afspraak die met name door de heer Bijkerk 

is aangekaart heel helder vastgelegd te hebben in 

dit amendement. Het gaat ons met name om de 

ambitie. De betrouwbare overheid in combinatie 

met een structurele wegzetting van de gelden in de 

begroting moet heel helder worden vastgelegd. Ik 

hecht eraan daarover een heldere besluitvorming te 

nemen, anders kunnen wij op dat punt niet mee-

gaan.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank alle fracties voor hun reactie 

op het stuk van GS, de antwoorden en de sugges-

ties. Het is natuurlijk jammer dat je niet iedereen 

kunt overtuigen in je beantwoording op de ver-

schillende vragen, maar dat hoort erbij. Wij hebben 

ons best gedaan en wij doen ons best als college 

om tot een evenwichtig eindpakket te komen. Met 

die ogen kijkend naar het amendement dat door de 

heer Van Bokkem is ingediend, kan het college in-

stemmen met dit amendement, met name voor wat 

betreft de concrete bedragen bij de diverse onder-

delen. Ik heb nog een opmerking over het besluit, 

waar het gaat over het opschorten van definitieve 

besluitvorming. Ik loop de vier besluitpunten nog 

even na. 

Het eerste besluit bestaat uit twee delen: het water-

project Zuid-Moravië € 20.000 en de 1 fte Zuid-

Europa. Wat betreft het waterproject Zuid-Movavië 

heeft het college buitengewoon grote moeite – ik 

wil ook wel het woord “bezwaren” uitspreken – om 

dat een andere wending te geven. Heel nadruk-

kelijk op basis van uitspraken door de Staten zijn 

er inmiddels vérgaande afspraken gemaakt met de 

regionale autoriteit in Zuid-Moravië en met het 

waterschap voor dit heel concrete waterproject. Er 

zijn daarbij duidelijke verwachtingen verwekt en 

acuut stoppen met dit project zet heel grote vraag-

tekens bij de geloofwaardigheid van deze provincie. 

Ik moet zeer ernstig naar de Staten kijken. Wij 

ontraden de Staten ten zeerste dat onderdeel van 

die € 20.000 te schrappen. 

Over de formatieplaats Europa hebben wij de over-

wegingen gehoord. Het heeft absoluut consequen-

ties indien een van de drie formatieplaatsen moet 

verdwijnen. Wij zeggen de Staten toe voor het eind 

van dit jaar een wat bredere discussie met elkaar te 

hebben in de commissie over ons buitenlandbeleid 

waarin deze formatieplaatsen passen. De Staten 

kunnen dan voor het eind van het jaar definitief 

beoordelen of het verantwoord is deze formatie-

plaats en dit bedrag ingaande 2005 in te boeken.

Het Agenda 2010-project “Vrede van Utrecht”. Er 

zijn lopende uitgaven, gedaan met instemming van 

de Staten. In april is voor een aantal onderdelen 

een driejarig convenant gesloten. Dat betreft niet 

het hele jaarbedrag van dit project, maar er liggen 

voor drie jaren enkele projecten vast. Over elke 

jaarschijf opnieuw, voorzover nog niet ingevuld, 

wordt uitvoerig met de Staten gecommuniceerd. 

Dat betekent ook voor besluiten over nieuwe uit-

gaven dat die bij de Staten langskomen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het college heeft onze termijn gehoord. Het doel 

is niet een jaarschijf te krijgen. Het doel is ook niet 

om de lopende uitgaven te frustreren; die worden 

als vanzelfsprekend gerespecteerd. Het doel is een 

integrale discussie over het project. Voordat wij 

daarover misverstanden krijgen: dat betekent dus 

meer dan jaaruitgaven. 
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De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb die opmerking van de heer 

Swane gehoord. De reactie daarop is dat het hele 

project elk jaar opnieuw, zoals bij alle andere 

projecten, bij de commissie langskomt; dus ver-

trekkend vanuit de doelstelling, in aanmerking 

nemend wat er al aan verplichtingen is afgesproken 

en met een discussie over de resterende ruimte die 

er is. Dat geldt dus ook voor dit project. Het is dan 

aan de Staten hoe breed zij die discussie willen 

trekken. Als de heer Swane het zo wil uitleggen, 

dan kan dat uiteraard.

Het punt van de wegen en het verlengen van de af-

schrijvingstermijnen verdient niet de schoonheids-

prijs in de ogen van de Staten. Er komt een ander 

dekkingsvoorstel. In de eerste termijn heb ik al la-

ten merken dat voor wat het college betreft gezocht 

zal worden in dekking uit aanbestedingsvoordelen. 

De openheid daarover zal via de commissie worden 

aangereikt. Dat zal ook allemaal nog voor het eind 

van het jaar gebeuren, want dit jaar moet inge-

boekt kunnen worden voor het jaar 2005.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn erg blij met deze toezegging. 

Stel echter dat er een beeld uit voortkomt dat meer 

dan € 250.000 oplevert, wat stelt het college de 

Staten dan voor?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wil daarop niet vooruitlopen. Ik 

ken de uitkomst van die exercitie die bij de dienst 

Verkeer en Vervoer gaande is natuurlijk niet. Ik 

neem aan dat de portefeuillehouder dan met een 

voorstel bij het college komt, waarna het naar de 

commissie en uiteindelijk naar de Staten gaat. 

Bij het cultuurbudget gaat het om € 400.000, 

waarvan wij zeggen dat € 100.000 ervan af kan. 

Het spreekt voor zichzelf dat ik terugkom bij de 

commissie Cultuur om aan te geven wat er uit deze 

incidentele kredieten verdwijnt en wat er resteert. 

Ook over die invulling kom ik bij de Staten terug. 

De fracties van GL en D66, al dan niet in samen-

werking met andere fracties, zijn er amendementen 

ingediend. Het is aan de voorzitter te bekijken 

zodadelijk hoe wij dat op de beste manier kunnen 

inpassen. Het college neemt daar kennis van, maar 

constateert tegelijkertijd dat het niet spoort met 

de reactie van het college in de brief van 21 sep-

tember. In die zin wijzen wij deze amendementen 

inhoudelijk af. 

Bij het Veenweidegebied heb ik al uitvoerig stil-

gestaan in eerste termijn. Het is nadrukkelijk de 

bedoeling die ambitie overeind te houden, maar 

ook in te passen in een breder kader, zoals ge-

biedsgericht beleid, het Groene Hart. Met Zuid-

Holland, Noord-Holland en het ministerie van 

LNV is inmiddels een convenant gesloten. Dat zal 

echt niet altijd op voorhand betekenen dat het een 

verruiming vraagt van de Algemene Middelen. 

Er zijn namelijk bestaande middelen en er komen 

middelen binnen via de ILG; ook deze laatste mid-

delen zijn overigens provinciale middelen. Wij 

kunnen nog eens kijken wat rood-voor-groen kan 

opleveren. Het streekplanuitvoeringsprogramma 

moet nog ingevuld worden. Wellicht dat daar ook 

onderdelen van zijn die hiervoor in aanmerking 

komen. Dan is er nog het onderdeel Grondposities, 

zoals wij dat in het Stimuleringsfonds hebben. Er 

dient zich dus een scala aan mogelijkheden aan. 

De portefeuillehouder is voornemens in het voor-

jaar van 2005 bij de desbetreffende commissie te-

rug te komen om precies duidelijk te maken waar 

die inkadering van de Veenweideproblematiek 

uit bestaat. Dan krijgt de commissie inzicht en 

ik neem aan dat de evaluatiegegevens van het 

Veenweideproject zoals het tot nu toe heeft ge-

functioneerd, daarnaast liggen.

Tegen de ChristenUnie zeg ik dat de voortgangs-

rapportage Agenda 2010 binnenkort aan u wordt 

gestuurd. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 13.39 – 14.01 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Ik stel voor de amendementen in stemming te 

brengen. Ik kijk of er nog wijzigingen op komen. 

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De schorsing is benut om nog prag-

matischer naar de amendementen te kijken. 

Voorgesteld wordt het amendement van de fracties 

van de PvdA, het CDA en de VVD te splitsen in 

twee nieuwe amendementen. Die amendementen 
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houden qua strekking nagenoeg hetzelfde. Wij 

vonden het namelijk belangrijk een duidelijk on-

derscheid te maken. 

Na de beantwoording van het college hebben wij 

de keuze gemaakt de verplichtingen rondom het 

Waterproject Zuid-Moravië te honoreren. Wij zijn 

tot het inzicht gekomen dat wij nog op een zo laat 

moment deze samenwerking in de wielen kunnen 

rijden. Dat punt is dus weggevallen uit het tweede 

gedeelte van ons amendement dat wij in eerste 

instantie hebben ingediend. Daar blijft alleen nog 

het punt over dat er een integrale discussie over 

het buitenlands beleid gevoerd wordt, waarbij nog 

wel wordt gekeken naar de 1fte Europa. Dat wordt 

amendement A1.b. Wij hebben daarbij de zin toe-

gevoegd: “besluit: dat het project Veenweide wordt 

ingepast in de reguliere meerjarenbegroting en qua 

ambitieniveau en beleid kan worden gecontinu-

eerd”.

Dat betekent dat er twee nieuwe amendementen 

liggen. De dekking is overigens hetzelfde. 

De VOORZITTER: Het aanvankelijke amende-

ment A1 wordt ingetrokken. Daarvoor in de plaats 

komen amendement A1.a, als ongewijzigde eerste 

pagina van het oorspronkelijke amendementen, en 

amendement A1.b.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! U zegt “als ongewijzigde 

pagina”. Is het juist dat in amendement A1.a bij 

de eerste opsomming onder “besluiten in het 

ontwerpbesluit de volgende voorstellen te schrap-

pen” expliciet moet staan dat de bezuiniging van 

€ 20.000 voor Zuid-Moravië wordt geschrapt?

De VOORZITTER: Die wijziging is meegenomen. 

Daar is aan gedacht, hoor ik.

Het amendement A1 wordt dus ingetrokken. Ik 

stel voor dat de beide vervangende amendemen-

ten worden rondgedeeld. Amendement A1.a is de 

voorpagina van het oorspronkelijke amendement, 

met die toevoeging die de heer Van de Groep be-

doelt. Amendement A1.b. wordt dan datgene wat 

op de achterzijde van het oorspronkelijke amende-

ment stond, met dien verstande dat het onderwerp 

Zuid-Moravië eruit verdwijnt en dat wordt toe-

gevoegd de zinsnede die werd gememoreerd over 

Veenweide.

Amendement A1.a (PvdA, CDA, VVD) 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004;

behandelende het Statenvoorstel “Bezuinigingen 

in het kader van de takendiscussie Kwatta 2”;

overwegende:

dat in het ontwerpbesluit nog een aantal onder-

werpen is opgenomen waarover Provinciale Staten 

nadere informatie gevraagd hebben aan Gedepu-

teerde Staten;

kennis genomen hebbende van die informatie en 

van de discussie in Provinciale Staten;

besluiten in het ontwerpbesluit de volgende voor-

stellen te schrappen:

- reductie aantal Statenleden met ingang van 

2007 tot 47 (€ 180.000);

- reductie capaciteit ontwikkelingsplanologie in 

samenhang met versterkte Randstadsamen-

werking (€ 100.000 apparaatskosten);

- waterproject Zuid-Moravië (€ 20.000):

- reductie subsidie recreatieschappen 

(€ 300.000);

- vaarwegenbeheer;

- onder 5.1, Economische Zaken: reductie op 

advisering en stimulering (€ 100.000 appa-

raatskosten);

- verschuiven van de subsidie WAO-beraad ad. 

€ 75.000 ten laste van het beschikbare budget 

voor de Sociale Agenda;

- benutten overschot 3 (pag. 38 Voorjaarsnota 

2004) ad. € 435.000;

- schrappen budget Streekplanactualisering 

bestemmingsplannen (pag.38 Voorjaarsnota 

2004) ad. € 450.000;

besluiten in het ontwerpbesluit de volgende voor-

tellen aan te passen:

- “reductie op het programma Agenda 2010 

(€ 1.250.000)” vervangen door “reductie op 

het programma Agenda 2010 (€ 1.350.000)”;

- “reductie op onderzoek en monitoring ecologie 

(€ 450.000)” vervangen door “reductie op on-

derzoek en monitoring ecologie (€ 100.000);

- “reductie van € 40.000 budget op de stimule-

ringsbijdrage voor Utrechtse gemeenten inzake 
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het opstellen van gemeentelijke waterplannen” 

vervangen door “beëindigen stimuleringsbij-

drage voor Utrechtse gemeenten inzake het 

opstellen van gemeentelijke waterplannen 

(€ 68.000)”;

- onder 3.2 Milieu “reductie op uitvoering van 

wettelijke taken in het kader van handhaving 

(€ 300.000 apparaatkosten)” vervangen door 

“reductie op uitvoering van wettelijke taken 

in het kader van handhaving (€ 130.000 ap-

paraatskosten)”;

- “reductie Energiefonds (€ 570.000)” 

vervangen door “reductie Energiefonds 

(€ 420.000)”; 

- onder 4.3 Beheer en onderhoud provinci-

ale wegen “reductie van € 500.000 op het 

programma” vervangen door “reductie van 

€ 50.000 op het programma (apparaatskosten 

en groen)”;

- “stoppen van subsidie OASE (€ 65.000 bud-

get)” vervangen door “reductie van subsidie 

OASE (€ 45.000 budget)”;

- “reductie subsidie MIU/Schakels ad. 

€ 600.000” vervangen door “reductie subsidie 

MIU/Schakels ad. € 300.000”;

- onder 5.4 Culturele Agenda “reductie subsidie-

budget € 400.000” vervangen door “reductie 

subsidiebudget € 100.000”’;

besluiten aan het ontwerpbesluit het volgende 

voorstel toe te voegen onder rubriek 3.2 Milieu: 

- Algemene taakstelling i.v.m. integraal handha-

vingsbeleid € 100.000;

en gaan over tot de orde van de dag.

Amendement A1.b (PvdA, CDA, VVD) 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 4 oktober 2004;

behandelende het Statenvoorstel “Bezuinigingen 

in het kader van de takendiscussie Kwatta 2”;

overwegende:

dat in het ontwerpbesluit nog een aantal onder-

werpen is opgenomen waarover Provinciale Staten 

nadere informatie gevraagd hebben aan Gedepu-

teerde Staten;

kennis genomen hebbende van die informatie en 

van de discussie in Provinciale Staten;

besluiten:

- op de navolgende onderdelen definitieve 

besluitvorming op te schorten:

- 1 fte Europa (€ 60.000) tot een integrale 

discussie over het buitenlands beleid heeft 

plaatsgevonden;

- ten aanzien van het Agenda 2010-project 

Vrede van Utrecht worden geen nieuwe uitga-

ven gedaan totdat een integrale discussie over 

het project heeft plaatsgevonden;

- reductie van het programma “beheer en 

onderhoud provinciale wegen” (€ 250.000) 

nadat het college bij de begrotingsbehandeling 

een nieuw voorstel heeft voorgelegd, waarbij 

geen sprake is van verlenging van de gangbare 

afschrijvingstermijnen;

- uitgaven ten aanzien van het subsidiebudget 

cultuur (€ 300.000) worden pas gedaan na 

een integrale discussie over het programma;

- dat het project Veenweide wordt ingepast 

in de reguliere meerjarenbegroting en qua 

ambitieniveau en beleid kan worden geconti-

nueerd, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De amendementen zijn vol-

doende ondertekend en maken derhalve onderdeel 

uit van de beraadslagingen. Ze kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Ik breng de amendementen zodadelijk in stem-

ming; eerst worden deze nog rondgedeeld. Zijn er 

nog verklaringen af te leggen of vragen te stellen? 

Ik wil namelijk enkele zaken afwikkelen gedu-

rende de tijd dat de amendementen worden rond-

gedeeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Hoe gaat u de amendementen in stem-

ming brengen? Puntsgewijs?

De VOORZITTER: De amendementen A1.a en 

A1.b worden het laatst in stemming gebracht. 

Amendementen brengen wij nooit puntsgewijs in 

stemming. 

De amendementen komen als volgt in stemming: 
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amendement A2, amendement A3, amendement 

A4, amendement A5, amendement A6 en vervol-

gens de amendementen A1.a en A1.b.

PS2004IME10

Wijziging Subsidieverordening Economische en 

Toeristische Ontwikkeling

PS2004CW09

Bijdrage restauratie Kasteel Amerongen

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

PS2004WEM06

Afstemming strategische plannen

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Een groot aantal zogenaamde strategische plannen 

nadert momenteel de voltooiing. Het is niet toeval-

lig dat dit allemaal tegelijkertijd plaatsvindt, omdat 

veel van die plannen elkaar beïnvloeden. Al deze 

plannen dienen door Provinciale Staten te worden 

vastgesteld. Wij zijn van mening dat hierbij onvol-

doende rekening is gehouden met de tijdbesteding 

en –belasting van individuele Statenleden en dat er 

te veel gekeken is naar de capaciteit van het ambte-

lijk apparaat. Ik spreek in dezen voor mijzelf, maar 

ik denk dat een groot aantal Statenleden zich in 

mijn woorden kan herkennen. Na een drukke dag 

werken of op het provinciehuis te zijn geweest, zie 

ik soms op tegen de post die is binnengekomen. 

Ook de mail, die bedoeld is voor korte informa-

tieve berichten, wordt steeds meer een plaag. Het 

was toch de bedoeling van het dualisme dat wij 

als Provinciale Staten ons met hoofdlijnen zouden 

bezighouden? Ik wil daarom het college voorstel-

len een onderzoek te doen naar de tijdbesteding 

van het individuele Statenlid. Wellicht kan een en 

ander onderdeel uitmaken van de evaluatie van het 

dualisme. 

Ten slotte wil ik de regiegroep, zoals die binnen 

het ambtelijke apparaat aan het werk is, veel succes 

wensen bij de afronding van de verschillende plan-

nen.

De VOORZITTER: Ik dacht even dat het dualisme 

er nu juist voor had gezorgd dat Statenleden over 

hun eigen tijd gaan.

Ik ga daarover graag het debat aan met de Staten. 

Mijn voorstel is dat te doen bij de evaluatie van het 

dualisme. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Misschien kunt u een weekje op de 

werkvloer zijn. 

De VOORZITTER: U veronderstelt dat ik niet zou 

weten wat het Statenwerk inhoudt.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nou ….

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! U 

heeft geen idee wat wij onszelf aandoen.

De VOORZITTER: De enige balans die ik zou kun-

nen opmaken: is het drukker dan de Eerste Kamer 

of niet? Die vraag ga ik echter ook maar uit de weg. 

Ik meen echter inzicht te hebben in de werkzaam-

heden van een vertegenwoordigend orgaan. 

Wij hebben elkaar een evaluatie beloofd van het 

dualisme. Dat is ook nodig. Ik neem de vrijheid om 

te zeggen dat het vooral nodig is, omdat ik denk 

dat wij als provincie Utrecht gunstig afsteken bij 

talloze andere provincies, omdat wij er wel werk 

van maken. Dat het echter tijdbesteding met zich 

meebrengt, is volstrekt helder. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004BEM23

Begrotingswijziging

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

De VOORZITTER: Wij wachten even op het uitde-

len van de amendementen. Het is misschien goed 

even een punt van orde bij u neer te leggen. Wij 

hebben ooit een vergaderschema gehad, waarin 

de 8e november a.s. een vergadering inhield die 

zou aanvangen om 09.30 uur. Dat hebben wij ooit 

gewijzigd naar 14.00 uur. Vanmorgen is dat in het 

seniorenoverleg nog even aan de orde geweest. 

Inmiddels is er ook onderling overleg geweest tus-

sen de fractievoorzitters en wordt de aanvangstijd 
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toch weer 09.30 uur. Ik heb dat niet kunnen voor-

komen. Ik zit namelijk om 09.30 uur nog in het 

vliegtuig. Met uw vice-voorzitter heb ik inmiddels 

afgestemd dat hij de vergadering start. Ik zal mij 

rond de klok van 12.00 uur bij u voegen.

Als u kunt instemmen met die wijziging dan 

doen wij dat zo. Het is misschien goed te zeggen 

dat dit ons nog even moet bepalen bij het feit dat 

wij eigenlijk niet aan het vergaderschema moeten 

sleutelen. Dat brengt iedereen in de war, zelfs uw 

voorzitter. 

Ik stel voor te schorsen. Als de amendementen zijn 

rondgedeeld, zal ik ze in stemming brengen.

Schorsing van 14.11 – 14.19 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Ik stel de verschillende amendementen aan de 

orde.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A2 te verwerpen. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van GL 

en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A3 te verwerpen. Voor het 

amendement hebben gestemd te fracties van GL, 

de ChristenUnie, de SP en de SGP.

De VOORZITTER: Amendement A4 zou de 

dekking zijn voor de amendementen A2 en A3. 

Blijft het amendement dan nog gehandhaafd? 

Amendement A4 wordt ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A5 te verwerpen. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van GL, 

D66, de ChristenUnie, de SP en de SGP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A6 te verwerpen. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van GL, 

D66, de ChristenUnie, de SP en de SGP.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Eén opmerking over amendement A1.a. Op de 

achterzijde staat bovenaan “rubriek 3.2 Milieu”. 

Dat moet echter zijn: rubriek 1.2. Die wijziging was 

nog niet doorgevoerd. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Een korte verklaring. Wij hadden graag voor dit 

amendement gestemd, met de aantekening dat twee 

punten hierin voor ons zo bezwaarlijk zijn dat wij 

daarop aantekening hadden willen vragen. Dat 

gaat om de korting op de Sociale Agenda en het 

Energiefonds. Bij een amendement moet je echter ja 

of nee zeggen. Het is om die reden dat wij nee moe-

ten zeggen, echter met de aantekening dat wij met de 

overige punten akkoord gaan.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor ons geldt hetzelfde. In dit amendement was een 

aantal punten waarin wij ons konden vinden. Toch op 

de keper genomen, moeten wij tegen het amendement 

stemmen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn tegen met dezelfde argumenten die de fractie 

van GL naar voren bracht. Ik overigens een niet-gete-

kend exemplaar van het amendement.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Tot 

uw geruststelling kan ik meedelen dat de VVD in elk 

geval achter het amendement staat.

De VOORZITTER: Wij zullen ervoor zorgen dat het 

getekende exemplaar in de archieven komt.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn tegen, zij het dat wij over de mees-

te punten positief kunnen zijn. Op een enkel onder-

deel kunnen wij helaas niet meegaan. Wij hebben ons 

vanmorgen uitgesproken op de onderwerpen waar wij 

voor waren.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna amendement A1.a te aanvaarden. Tegen 

het amendement hebben gestemd de fracties van GL, 

D66, de SP en de SGP.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn voor amendement A1.b met uitzondering van 

het vierde punt. Dat kan niet? Dan zijn wij voor.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna amendement A1.b te aanvaarden.
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De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het geamen-

deerde besluit.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij willen aantekening op het punt van de Sociale 

Agenda en het Energiefonds.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Datzelfde geldt voor ons. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij willen aantekening op het punt van 

het Energiefonds en de Culturele Agenda. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat geldt ook voor de SP.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De ChristenUnie wil een voorbehoud 

ten aanzien van het punt betreffende de ecologie; 

onderzoek en monitoring.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor de duidelijkheid nog even: het 

punt van de Sociale Agenda willen wij eruit, het 

punt van het Energiefonds erin.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel. 

PS2004BEM28

Programmabegroting 2005

De VOORZITTER: Afgesproken is een eerste ronde 

van zo’n tien tot vijftien minuten per fractie. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

“Vertrouwen is een werkwoord”, staat boven mijn 

bijdrage. Vertrouwen is het thema van de algemene 

beschouwingen van het CDA. Dit thema komt 

niet zomaar uit de lucht vallen. Het rapport naar 

aanleiding van het burgerinitiatief Maartensdijk 

heeft als titel meegekregen “Werken aan vertrou-

wen”. Als dat in de politiek ontbreekt of onvol-

doende aanwezig is, komt er niet veel van de grond. 

Gelet op de eerste reacties heeft de Commissies 

van Rapporteurs er alle hoop op dat alle betrok-

kenen bereid zijn aan dit vertrouwen te werken. 

De komende dagen zullen wij in dit huis hierover 

praten. Ook het kabinet sprak tijdens de troon-

rede over vertrouwen. En net zoals de gemeente 

De Bilt het vertrouwen terug moet zien te winnen 

van de burgers, moet ook het kabinet het vertrou-

wen terugwinnen. Ik was overigens zowel zaterdag 

als zondag niet in Amsterdam. En voor ons als 

Provinciale Staten geldt de constante opdracht om 

de burgers serieus te nemen, zodat zij ons vertrou-

wen. Wij, als gekozen volksvertegenwoordigers, 

hebben als opdracht ervoor te zorgen dat de burger 

vertrouwen blijft houden in de democratie en als 

de burger geen of weinig vertrouwen meer heeft, 

dit vertrouwen terug te laten komen. En dat is 

niet gemakkelijk. Belangrijk is dat wij als overheid 

betrouwbaar zijn; beloofd is beloofd. Dat geldt 

voor beloftes die in verkiezingstijd zijn gedaan, 

dat geldt voor ons verkiezingsprogramma en dat 

geldt ook voor het coalitieakkoord. Dat geldt ook 

voor de begrotingsbehandeling van vandaag. Wij 

moeten als overheid ook transparant zijn. Het 

blijft moeilijk uit te leggen voor de burger dat wij 

aan de ene kant € 10.000.000 moeten bezuinigen, 

terwijl wij aan de andere kant vandaag praten over 

€ 60.000.000 voor nieuwe plannen. Geld dat wij in 

het Stimuleringsfonds hebben gestopt, omdat onze 

reserves wel erg groot waren. Daar hebben wij met 

elkaar voor gekozen, maar wij moeten daarover 

ook helder zijn. Dat kunnen wij ook wel, omdat die 

€ 10.000.000 gaat om structureel geld, dat wij ieder 

jaar weer nodig hebben. Die € 60.000.000 gaat om 

eenmalige impulsen zonder structurele doorwer-

king, bijvoorbeeld in fte’s.

De programmabegroting 2005 is een helder en lees-

baar stuk. Wat betreft het meten van maatschap-

pelijke effecten en indicatoren zijn wij op de goede 

weg, maar zoals GS het zelf ook al schrijft, nog niet 

op de eindbestemming. Als CDA willen wij enkele 

onderwerpen speciaal belichten. Dan gaat het om 

jeugdzorg, mobiliteit, het platteland met de kleine 

kernen en het waterbergingsprobleem.

Het CDA is blij dat GS in de begroting de jeugdzorg 

als eerste bespreekt, maar het onderwerp baart ons 

zorgen. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg, waarbij 

iedereen recht heeft op zorg, gaat in op 1 januari 

2005 en wordt gedelegeerd aan de provincies. De 

regering heeft geen extra middelen toegezegd. Het 

probleem voor ons als provincie is dan ook: hoe 

betrouwbaar kun je zijn in het nakomen van je 

opdracht? Het wegwerken van de wachtlijsten heeft 
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voor GS gelukkig grote prioriteit. Wij roepen GS 

dan ook op alles in het werk te stellen alle wacht-

lijsten weg te werken. Positief is in elk geval dat 

als gevolg van de behandeling van de voorjaars-

nota het onderwerp “zorg” is toegevoegd aan het 

Stimuleringsfonds.

Het thema voor mijn bijdrage is: vertrouwen. De 

keerzijde is dat er ook misbruik van vertrouwen 

gemaakt kan worden. En misbruik van vertrouwen, 

een heel ander onderwerp, maken de zogenoemde 

‘loverboys’. Meisjes van zo’n jaar of vijftien, zestien, 

die niet zo stevig in hun schoenen staan, worden 

eerst met mooie cadeaus verleid, om ze, als ze van 

ouders en vriendinnen zijn losgeweekt, de prostitu-

tie in te dwingen. Om dit te illustreren laat ik ruim 

een minuut van een documentaire over loverboys 

zien. Denise, het meisje, besluit bij haar ouders weg 

te gaan om met loverboy Michael zogenaamd naar 

Ibiza te vertrekken. Zij heeft voor hem dan al als 

straatprostituee gewerkt. De loverboys bespreken 

hun manier van opereren.

(Videopresentatie)

Ieder van ons zal hopen dat dat je kind niet over-

komt.

Het aanpakken van deze jongens en het geven 

van voorlichting aan deze meisjes is van groot be-

lang. Tot nu toe gebeurde dat ook, maar tot onze 

spijt zien wij dat met ingang van 2005 een bedrag 

van ongeveer € 150.000 voor het project “Pretty 

Woman” niet meer op de begroting staat. De stad 

Utrecht betaalt nog wel, maar omdat de jongens 

weten dat ze worden aangepakt, verspreiden ze zich 

enorm snel. Op dit moment zijn ze volgens Stade in 

Veenendaal actief. U zult begrijpen dat wij in no-

vember met een concreet voorstel hierover komen, 

inclusief de dekking.

Mobiliteit. 

Utrecht is de infrastructurele draaischijf van 

Nederland. Om de infrastructuur te onderhouden 

en te verbeteren is het van groot belang dat het 

SMPU volgens planning wordt uitgevoerd. In de 

nota Mobiliteit die afgelopen week gepresenteerd 

werd, krijgt Utrecht een prominente plaats. Wij 

zijn blij met de reactie van gedeputeerde Mik in het 

Utrechts Nieuwsblad van afgelopen zaterdag, dat de 

aanpak van knelpunten sneller moet dan minister 

Peijs voorstelt. Het CDA is het eens met het voorne-

men van de heer Mik om als provincie Utrecht snel 

met het Rijk om de tafel te gaan zitten, om over een 

snellere uitvoering te praten. 

Het CDA ondersteunt de proef voor gratis OV met 

winkelbussen in Amersfoort. Wij willen in dit 

kader wel opmerken, dat wij het van groot belang 

vinden dat Amersfoort als belanghebber ook een 

bijdrage levert aan de financiering van deze proef. 

Naast verbetering in kwaliteit van het OV is het 

CDA van mening dat er meer aandacht moet ko-

men voor de bereikbaarheid van kleine kernen. 

Een goedbezochte conferentie over dit onderwerp 

is inmiddels geweest. Wij gaan ervan uit dat uit 

deze conferentie ook concrete plannen komen, die 

er voor kunnen zorgen dat het OV in kleine kernen 

verbetert. Een voorstel voor een verbetering die al 

op korte termijn haalbaar kan zijn en die tijdens 

die conferentie al is genoemd, is het instellen van 

een algeheel servicenummer voor ouderen in kleine 

kernen, waarin ook het OV opgenomen wordt.. Het 

lijkt ons goed om per regio of per kern een centraal 

servicenummer in te stellen, dat ouderen kan hel-

pen in de breedste zin van het woord. Dus zowel 

voor de aanvraag van tafeltje-dek-je, als informatie 

over thuiszorg, als de voor aanvraag van oproepaf-

hankelijk vervoer. Eigenlijk zou elke oudere dat 

nummer in zijn telefoon geprogrammeerd moeten 

hebben..

Ook wil het CDA meer aandacht voor de aanleg 

van fietspaden in de provincie Utrecht. Om de 

verkeersveiligheid te bevorderen pleiten wij voor de 

aanleg van vrijliggende fietspaden.

We willen hierbij specifiek aandacht vragen voor 

twee fietspaden. Het eerste is het fietspad langs de 

Grift; Veenendaal - Rhenen - Wageningen. Jaren 

geleden al toegezegd en voor een deel aangelegd, 

maar het middenstuk ontbreekt nog steeds. Ook 

pleiten wij voor een fietspad tussen Renswoude en 

Barneveld; een route die vooral veel door middel-

bare scholieren gebruikt wordt.

In het overzicht van beleidsvelden die door het 

Stimuleringsfonds uitgevoerd worden, staat verster-

king van de Utrechtse economie prominent boven-

aan genoemd. In de commissie IME is al een aantal 

projecten geïnitieerd. Naar onze mening moeten 

die eerst verder uitgewerkt worden. Het CDA vindt 
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het daarom op dit moment niet nodig om concrete 

uitgewerkte plannen te presenteren. Het CDA wil 

dat er in de commissie IME een integrale afweging 

gemaakt kan worden op basis van concrete voor-

stellen met bijbehorende kosten.

Ruimtelijke ontwikkeling.

Wij vinden het een goede zaak dat er een MAP 

(meerjaren actieprogramma Streekplan) wordt op-

gesteld. Wij delen de opvatting van GS dat op deze 

manier de hoofddoelen van het Streekplan beter 

worden bereikt. Van ruimtelijke ordening naar 

ruimtelijke ontwikkeling. De provincie presteert!

Wij zijn blij te constateren dat het overleg met ge-

meenten intensiever en integraler is geworden. Dat 

is ook noodzakelijk in verband met de herziening 

van de wet RO in 2006. Niet meer de beoordeling 

van de provincie achteraf, maar vooraf. Door goed 

te sturen en normen te stellen zullen doelen, effec-

ten en kwaliteit gezamenlijk bereikt kunnen wor-

den. Deze omslag in denken en handelen vergt wel 

flexibiliteit van de ambtelijke medewerkers.

Wonen en stedelijke vernieuwing.

In het woonruimteverdelingsbeleid is opgenomen 

dat kleine kernen tot 2000 inwoners via een lichte 

procedure toestemming krijgen voor een voor-

rangsregeling voor eigen inwoners. In de begroting 

wordt er ook over gesproken dat er voor de grotere 

kernen een zware procedure geldt en dat er bij hoge 

uitzondering wordt toegestaan woningen toe te 

wijzen aan eigen inwoners. Wij rekenen erop dat 

deze procedure de woningtoewijzing aan de eigen 

inwoners niet onmogelijk maakt en dat er voor de 

kernen die nauwelijks bouwmogelijkheden hebben 

ruimhartig wordt omgegaan met deze regeling.

Het platteland.

De provincie is verantwoordelijk voor de voorberei-

ding en de uitvoering van landinrichtingsprojecten. 

In onze provincie is nogal wat bestuurlijke drukte. 

Diverse besturen maken plannen en onderling 

wordt niet goed gecommuniceerd. Dat frustreert 

ook de communicatie naar het uitvoeringsgebied 

toe; plannen waarvoor de provincie verantwoorde-

lijk is. Want wat betekenen de plannen van het BRU 

om het Liniepark en een vierde kern bij Bunnik te 

ontwikkelen voor de uitvoering van de landinrich-

ting in die gebieden? Wij vertrouwen erop dat zo-

dra de ruimtelijke plannen duidelijk zijn geworden 

bij het vaststellen van het streekplan, de uitvoering 

van deze landinrichtingsprojecten voortvarend 

wordt opgepakt.

Agrarische zaken.

Om het platteland vitaal te houden zullen wij in de 

toekomst, nog meer dan nu het geval is, te maken 

krijgen met steeds meer aanvragen voor neventaken 

voor de boer om zijn bedrijf economisch rendabel 

te houden. Met andere woorden: boerenbedrijven 

zullen gaan verbreden. Dat is ook beleid dat de pro-

vincie voorstaat. Wij vertrouwen op een positieve 

grondhouding in dit provinciehuis bij aanvragen 

van de boeren. Dat betekent dat er met de boer 

gekeken wordt naar wat er wél kan en niet dat er 

allerlei obstakels opgeworpen worden. Obstakels 

zijn er om uit de weg geruimd te worden; uiteraard 

wel met de vinger aan de pols, want ook wij zien 

soms ongewenste uitwassen. Maar willen wij een 

vitaal platteland, dan zullen wij open moeten staan 

voor nieuwe ideeën.

Water en waterberging.

Inwoners van het Veenweidegebied voelen zich al 

lange tijd bedreigd in het voortbestaan van hun 

bedrijfsvoering, omdat er onzekerheid is over wat 

hen allemaal te wachten staat, zeker als het om 

waterberging gaat: wat het is; hoe het wordt uitge-

voerd; wat de consequenties hiervan zijn; hoe de 

schaderegeling zal worden. Gelukkig is statenbreed 

de belangstelling voor het gebied groot. 

Zowel in het ontwerp-Waterhuishoudingsplan 

(WHP-3) als in het ontwerp-streekplan worden 

allerlei randvoorwaarden opgesomd. Het komt erop 

neer dat in 2005 besluitvorming voor De Venen 

moet plaatsvinden, maar dat er nog geen duidelijk-

heid is over aard, omvang, locatie, op welke termijn 

waterberging nodig is, een adequate vergoeding en 

de evaluatie van Plan de Venen.

Gezien de bezorgdheid en de verontrusting en het 

gevoel van onveiligheid van de inwoners in deze re-

gio, maar ook gezien de randvoorwaarden en snel-

heid waarbinnen naar waterberging moet worden 

gezocht, zal enorm moeten worden geïnvesteerd in 

het informeren van en het communiceren met dit 

gebied. Het jarenlang slepende traject van Plan de 

Venen heeft het vertrouwen in de provincie aardig 

op de proef gesteld. Wees transparant en commu-

niceer met de betrokkenen, zodat het vertrouwen 

hersteld kan worden.
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Tot slot voorzitter. In het dualisme zoeken we nog 

steeds onze weg. Deze algemene beschouwingen 

worden op een andere manier georganiseerd dan in 

het verleden. Wij moeten kritisch naar onszelf blij-

ven kijken wat dat betreft. Ook als het om Kwatta 

gaat, moeten wij de gevolgen van onze werkwijze 

goed evalueren. De Staten hebben tot taak de ka-

ders aan te geven. En wij vertrouwen er op dat GS 

op basis van die kaders werkt. Want zoals ik begon: 

vertrouwen is een werkwoord.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Eind augustus nam ik een schriftelijk 

tentamen af. Nu doe ik dat al jaren, dus dat was 

niets bijzonders. Op een goed moment echter moest 

de uitslag gepubliceerd worden. En je hebt tegen-

woordig een merkwaardig privacyregel. De namen 

mogen namelijk niet meer worden gepubliceerd, het 

mogen alleen maar nummers zijn. Er was iets mis-

gegaan bij die publicatie en zo waren de verkeerde 

nummers aan verkeerde cijfers gekoppeld. Dat bete-

kent dat een heleboel studenten die dachten dat zij 

een voldoende hadden, een onvoldoende bleken te 

hebben, en omgekeerd.

De VOORZITTER: Dat beeld herken ik.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat gebeurde er? Ik heb dus een flink 

aantal mensen moeten informeren over het feit dat 

zij dachten dat zij een voldoende hadden, maar toch 

een onvoldoende kregen. 

Omgekeerd was het effect helemaal merkwaardig. 

Ik kreeg één studente bij mij om het tentamen in 

te kijken en zij zei te denken dat zij het hartstikke 

goed had gemaakt, want de vorige keer was dat in-

kijken heel effectief voor haar geweest en zij dacht 

dat zij het nu begreep. Toen moest ik haar vertellen 

dat zij geen onvoldoende had maar een vóldoende. 

Toen was zij zo ongelooflijk blij, dat ik haar echt 

heb moeten temperen om mij niet te bedanken. Ik 

was namelijk de oorzaak van de ellende en het was 

natuurlijk buiten proporties om daar de dank voor 

te aanvaarden. 

Nu, ik heb de heer Verhagen gehoord in de Kamer, 

nadat het kabinet die draconische maatregelen had 

neergelegd, de VVD zijn grijs kenteken had binnen-

gehaald en andere partijen hadden nog wat anders 

binnengehaald. Ik dacht: die hebben het goed 

begrepen, namelijk dat minder ongeluk ook een 

geweldig geluksgevoel geeft. Ik vind dat je op zo’n 

manier niet met de burger omgaat en ook dat je als 

coalitie niet zo met elkaar moet omgaan. Dit zijn 

mijn zesde algemene beschouwingen in de Staten 

en voor het eerst voel ik mij een beetje merkwaar-

dig om in een coalitie met het CDA en de VVD te 

zitten. Dat heeft niets te maken wat hetgeen wij 

aan het doen zijn, maar wel met alles wat er op dit 

moment in Den Haag gebeurt. Dan wil ik toch echt 

mijn coalitiegenoten even daarover onderhouden.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ze zullen sidderen in Den Haag en ik zal het door-

geven, maar ik ben benieuwd.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hadden dit jaar een nieuwe pro-

cedure. Wij hebben een begrotingsbehandeling à 

la de Tweede Kamer, dus daaraan kunnen wij ons 

spiegelen. Waar ik mij echter niet aan spiegel, is de 

manier waarop de regering in Den Haag omgaat 

met de burger. Ik denk dat er sprake is van grote 

vervreemding van de burger. Er is een nadruk op 

eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent: aan het 

lot overlaten, en: de eigen broek ophouden. Men 

lijkt er extra trots op te zijn als men impopulaire 

maatregelen kan nemen. Er is sprake van economi-

sche kaalslag. Het is van: u begrijpt het niet, en: wij 

zullen het nog eens uitleggen. 

Ik wil eigenlijk heel graag van mijn coalitiegenoten 

weten hoe zij aankijken tegen de manier waarop 

wíj dat doen. In deze Staten hebben wij een tijdlang 

wel de burger opgezocht. Wij hebben sinds jaar 

en dag het accent op interactief beleid gelegd. Wij 

nemen de burger serieus. Wij doen dat bijvoorbeeld 

uitgebreid in het kader van het streekplan. En kijk 

eens naar wat wij in het kader van het burgerinitia-

tief Maartensdijk hebben gedaan. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dacht dat wij hier algemene beschouwingen 

zouden houden. De heer Levering is er zelfs een 

voortrekker van geweest om onze filosofie over de 

provincie ten beste te kunnen geven. Kennelijk is 

het de bedoeling te praten over Haagse veren. Dan 

vind ik dat dat van tevoren gezegd moet worden, 

dan begrijpen wij tenminste waar het over gaat. Wij 

willen het graag hebben over de provincie. Als de 

heer Levering wenst te discussiëren over het Haagse 

en wat er in het Haagse gebeurt, heeft hij daarvoor 
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voldoende kanalen, tenzij hij slechte contacten 

heeft in het Haagse om zijn mening aan door te 

geven. Wij hebben er echter niet de minste be-

hoefte aan om deze Statenzaal te misbruiken voor 

discussies die op landelijk gebied gevoerd worden.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het komt er eigenlijk op neer dat ik 

mijn coalitiegenoten iets wil voorleggen. Ik wíl het 

namelijk hebben over de manier waarop wij wer-

ken, hier in de Staten van Utrecht, en inderdaad 

wil ik dat doen in de algemene beschouwingen. 

Het liefst zou ik willen dat mijn coalitiegenoten 

afstand nemen van de manier waarop men in 

Den Haag bezig is. Dat is één mogelijkheid. De 

andere mogelijkheid is dat ik graag van hen wil 

horen dat wij het hier gewoon goed doen in relatie 

tot de burger en dat wij daarmee gewoon moeten 

doorgaan en dat wij niet de aanpak van Den Haag 

overnemen. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is niet aan de oppositie mee te juichen met 

de coalitie, dat men het allemaal zo goed doet. Ik 

vind echter wel dat de heer Levering een terecht 

punt aansnijdt. Dat zal niemand verbazen, maar 

het CDA en de VVD vormen één partij. Je hebt 

lokale en provinciale afdelingen en landelijke 

partijorganen. Dan is het natuurlijk heel raar dat 

men landelijk een neoconservatief en enigszins 

autistisch beleid gestalte geeft, terwijl men provin-

ciaal uit een ander vaatje tapt, hoe blij wij daarmee 

soms ook kunnen zijn. Dat is echter heel raar en 

het geeft spanning en instabiliteit. Dat ben ik met 

de heer Levering eens.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Na de vergelijking van de 

heer Levering tussen de landelijke en provinciale 

politiek heb ik een beetje de neiging te zeggen dat 

dat dan maar eens concreet gemaakt moet worden. 

Wie zou er volgens ons allemaal een voldoende 

moeten hebben, hoewel dat eigenlijk een onvol-

doende is? Welke politici krijgen een voldoende 

die eigenlijk een onvoldoende zou moeten zijn?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind dat wij eigenlijk allemaal een 

voldoende krijgen. Dat meen ik echt, maar wel 

hier, op deze plek.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Daar was ik al bang voor: dat de 

prestatiemonitoring van het coalitieakkoord nu al 

beslist is.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Aan het eind van mijn verhaal heb ik gezegd dat 

wij nodig moeten evalueren wat wij vandaag aan 

het doen zijn. Ik moet zeggen, als ik dit allemaal zo 

hoor, dat ik heel snel klaar ben met mijn evaluatie. 

Ik vind dat als wij algemene beschouwingen hou-

den over de provincie, dat wij dat ook echt moeten 

doen. Wij moeten dat niet op deze manier doen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat betekent dat mevrouw Raven niet 

van plan is te reageren op datgene wat ik haar 

vraag? Ik vraag eigenlijk alleen maar of zij vindt dat 

wij het hier goed doen en of zij zichzelf een vol-

doende geeft. Of is zij van plan dat te veranderen, 

gegeven de ideeën die wij wat dat betreft uit Den 

Haag aangereikt krijgen?

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil daarop geen antwoord geven. De heer 

Levering zegt zelf dat wij het als coalitie goed doen. 

Dan moet ik hier een cijfer geven voor ons eigen 

functioneren? Laat de oppositie dat maar doen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

kan het haast niet beter zeggen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil het ook nog even over de inhoud 

hebben. 

Ik neem een paar hoofdpunten van beleid. 

Overigens moet ik zeggen – weer een punt van te-

leurstelling – dat wij nogal teleurgesteld waren over 

hoofdstuk 1 van de begroting. Dat biedt namelijk 

toch niet wat wij verwacht hadden. Er wordt heel 

trouw en veel beter dan vorig jaar een inleiding 

gegeven op de verschillende plannen die er liggen, 

maar het gebeurt vooral op een boekhoudkundige 

manier en niet op een politieke manier. Daar had-

den wij eigenlijk een beetje op gerekend. Vandaar 

dat wij nauwelijks het college aan te spreken heb-

ben op dit punt, dus zullen wij het maar proberen 

met onze collega-Statenleden.

De jeugdzorg heeft een prominente plek gekregen 
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in hoofdstuk 1 van de begroting. Daar moeten 

wij toch het een en ander over zeggen, met name 

omdat de nieuwe Wet op de Jeugdzorg per 1 janu-

ari van start gaat. Er is iets heel vervelends aan de 

hand. De jeugdzorg staat in een heel slecht daglicht. 

Als wij nota’s bespreken op dit terrein, zijn wij al-

tijd heel enthousiast over allerlei vormen van aan-

pak, over het ene loket, over de beperking van de 

wachtlijsten. Het lijkt een geoliede machine, maar 

wij worden in de pers voortdurend geconfronteerd 

met een slechte aanblik van de jeugdzorg. Ik wil 

het college vragen hoe dat nu toch kan. Is het mis-

schien alleen maar de buitenkant? Tovert de pers 

ons een verkeerd beeld voor? Hoe zouden wij dat 

beeld dan moeten veranderen en gaat het wel goed? 

Een andere vraag die wij willen stellen over de 

jeugdzorg, is inderdaad een financiële vraag. Wat 

nog steeds hangende is, en waar wij wel een beetje 

bang voor zijn, is dat recht op jeugdzorg en die 

openeinderegeling die er komt voor de provinciale 

begroting, gezien de overeenkomst tussen IPO en 

Rijk. Kunnen wij erop vertrouwen dat wij dat kun-

nen dragen? Hoe kijken wij de toekomst in? 

Wij zouden graag zien dat er een nauwere band 

ontstaat tussen jeugdzorg en jeugdbeleid. Wat ons 

betreft ontbreekt het daaraan zo hier en daar.

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren heel druk 

gemaakt over de woningbouw. Dat is een onder-

werp waarover wij ons blijvend druk moeten ma-

ken. De PvdA is niet de enige partij die dat doet, 

maar wij hebben flink wat voorstellen aan de Staten 

voorgelegd. Ik herinner u even aan de 30%-motie 

uit 2001. 

Het college van GS heeft een aantal actiepunten 

toegezegd als het gaat om die 30%-motie. Wij krij-

gen nog een rapportage van gedeputeerde Ekkers 

als het gaat om de afspraken met de minister. Wij 

hebben geprobeerd de plannen in het kader van 

de ISV om te buigen in meer ruimte voor sociale 

woningbouw. Dat is ons niet gelukt. Wij zijn met 

plannen gekomen voor een betere woonruimte-

verdeling. En, daar hebben wij natuurlijk voortdu-

rend mee te maken, wij hebben in het kader van 

het streekplan gekozen voor een beheerste groei, 

maar als je werkt met beheerste groei, dan kan het 

niet anders dan dat je ervoor moet zorgen dat je 

de goede woningen bouwt en dat je kwalitatief de 

goede verdeling maakt. 

De woningbouwproductie zit op een geweldige 

manier in het slop. Wij vragen ons af hoe wij die 

woningbouw uit het slop zouden kunnen krijgen.

Nogmaals, de 30%-motie. Als het gaat om stad en 

omgeving, is er iets merkwaardigs aan de hand. 

In veel gemeenten rondom Utrecht en Amersfoort 

wordt er door deze gemeenten zeer eenzijdig ge-

bouwd. Het gaat vaak om heel dure koopwonin-

gen. Al in de nota Zorg is er ook voor wat betreft 

wonen op aangedrongen dat er meer evenwicht 

ontstaat tussen stad en omliggende gemeenten. 

Er zijn gemeenten, zoals Zeist, die in dat opzicht 

goed presteren. Daarnaast zijn er gemeenten die 

de laatste jaren geen enkele sociale huurwoning 

hebben gebouwd, zoals de gemeente Maarssen. De 

provincie heeft in dat opzicht geen adequate cijfers. 

Voorgaande cijfers, waar ik het net over had, ko-

men bij het BRU vandaan. De eerste vraag zou dus 

kunnen zijn of het college zijn cijfermateriaal eens 

op orde kan brengen, zodat er daadwerkelijk gemo-

nitord kan worden. 

Belangrijk is of met de provinciale instrumenten 

adequaat beleid kan worden gevoerd. Daar twijfelen 

wij over. 

Wij krijgen overigens steeds meer steun voor het 

idee dat ook in de omliggende gemeenten echt 

voor die 30% sociale woningbouw gezorgd moet 

worden. Ik heb de afgelopen IPO-conferentie niet 

kunnen bijwonen, maar de vorige conferentie 

staat mij nog helder voor de geest en de rol die 

minister Remkes - voormalig staatssecretaris van 

Volkshuisvesting – daarin speelde. Uit deze onver-

dachte hoek pleitte hij er onverkort voor dat de om-

liggende gemeenten presteren waar het de bijdrage 

in de sociale woningbouw betreft. 

De PvdA heeft inmiddels een initiatief genomen 

jegens de corporaties. Je zou natuurlijk kunnen 

zeggen dat die grote projectontwikkelaars in de 

Vinex-gebieden, die niet verlicht kunnen worden 

om te presteren, achterover gaan hangen tot de tijd 

keert. Dat kunnen wij ons wel voorstellen; die kun-

nen wij moeilijk in beweging brengen. De woning-

bouwcorporaties – wij hebben er 50 in de provincie 

Utrecht - hebben echter een historische opdracht. 

Zij zijn er eigenlijk voor die sociale woningbouw. 

Wij hebben de woningbouwcorporaties alle aan-

geschreven. Wij zouden GS willen aansporen eens 

te overdenken om een platform op te richten, waar 

dat gesprek over financiering en het op gang bren-

gen van de woningproductie kan worden heropend 

en op een goede manier gevoerd kan worden. 
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Ik wil iets zeggen over het dualisme. Ik moet zeg-

gen tegen de heer Swane, dat ik absoluut niets heb 

tegen de VVD. Ik moet echter weer iets zeggen 

over de heer Ekkers. Anderen hebben het er ook al 

over gehad. Als het gaat over Kwatta bijvoorbeeld, 

vandaag afgesloten, dan is dat een prachtig proces 

geweest, maar ook een vreselijk onhandig proces. 

Wij hadden in de vorige Statenperiode een nota die 

heette: “Het woord is aan de Staten”. Ik heb toen 

altijd gezegd: het woord is aan de Staten, maar het 

werk is aan het college en de ambtenaren. Er is 

een aantal collega-Statenleden geweest dat onge-

looflijk veel werk heeft moeten verzetten voor de 

klankbordgroep om daarvan een Statenactiviteit te 

maken. 

Wij zullen nog evalueren, maar als ik er nu al op 

terugkijk, denk ik dat wij het niet goed hebben 

gedaan, vooral als je kijkt naar het resultaat. Wij 

hebben veel goede steun gekregen van de ambtena-

ren in de eerste periode. GS kon het eigenlijk veel 

beter, want GS was veel beter in staat de mogelijk-

heden – takenreductie – te vinden dan datgene wat 

de Staten in eigen beheer hadden kunnen doen. 

Ik noemde al de heer Ekkers. Ik had ooit met hem 

afgesproken: je blijft toch fractievoorzitter? Hij had 

nog niet voorgesteld Kwatta als Statenactiviteit te 

doen, of hij ging in het college zitten en was er toen 

van af. Maar goed, dat is een detail. Later heeft het 

college er als geheel natuurlijk echt werk van ge-

maakt. 

Het streekplan. Een aantal van onze collega’s moet 

op dit moment meer dan hele dagen draaien om 

het werk in het kader van het streekplan voor 

elkaar te krijgen. Dat is niet helemaal terug te 

draaien, want wij hebben ook met wettelijke taken 

te maken. Neem bijvoorbeeld de activiteiten bij 

hoorzittingen. Ik vind het een heel goede aangele-

genheid dat het college niet zijn eigen hoorzitting 

doet. Dan zou wel eens kunnen gebeuren wat wel 

eens vaker bij hoorzittingen gebeurt als er inge-

sproken wordt, namelijk dat de bestuurders naar 

buiten gaan zitten kijken. Daar moeten wij ze niet 

de kans voor geven. Het brengt echter wel erg veel 

werk met zich mee. Ook als het om het streekplan 

gaat volgend jaar vind ik dat wij eens goed moeten 

kijken of wij het op dezelfde manier moeten doen. 

Ik sta nog steeds achter het interactieve karakter.

Kort iets over water. Tijdens onze vorige algemene 

beschouwingen zijn wij uitgebreid op het water in-

gegaan. Toen zaten wij nog met de ramp in Wilnis 

en was er veel te zeggen over het water als ordenend 

principe. Er gebeurt op dit moment heel veel. De 

strategische plannen komen los en ook de vaktech-

nische nota’s op het gebied van water. Wij zijn een 

beetje bang dat de multifunctionele aanpak uit het 

oog verloren wordt. Al die plannen moeten aan al 

die verschillende facetten aandacht besteden: recre-

atie, natuur, landbouw en milieu. Dat moet vanuit 

dat water gecoördineerd worden. Wij willen het 

college vragen of dat allemaal wel goed komt en of 

het college ons wat dat betreft gerust kan stellen.

Ik heb het geprobeerd te voorkomen, maar ik 

mocht niet van mijn fractie. Ik moest toch iets 

zeggen over de WGR-plus. Ik deed dat liever niet, 

want wij hebben de algemene beschouwingen van 

vorig jaar er bijna aan versleten. Toen ging het ei-

genlijk alleen maar over die WGR-plus. Dat wilde 

ik nu voorkomen. Als wij nu kijken hoe het college 

de WGR-plus heeft weggedrukt, helemaal aan het 

eind van hoofdstuk 1, dan heeft het toch wel iets 

armetierigs gekregen. Je zou ook kunnen zeggen 

dat de eerste berichten die wij hebben gekregen uit 

de Kamercommissie bij de behandeling en de ma-

nier waarop de minister van Binnenlandse Zaken 

daarop heeft gereageerd en de wijze waarop onze 

zogenaamde amendementen ontvangen zijn, niet 

erg hoopvol stemmen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Vandaag de eerste begrotingsbehandeling in nieuwe 

stijl en namens de VVD zal ik een aantal hoofdon-

derwerpen noemen dat ons bezighoudt. Later in de 

commissies zullen wij nog voorzover nodig nader 

op die onderwerpen ingaan.

Allereerst wil ik iets zeggen over de programma-

begroting 2005. Het moet ons van het hart dat de 

fractie van de VVD teleurgesteld is als het gaat 

over de in hoofdstuk 1 door het college van GS 

neergezette inleiding. De heer Levering noemde 

dit punt ook al. Wij missen een toekomstfilosofie 

en het is jammer te constateren dat vrijwel alleen 

ingegaan wordt op de feitelijke stand van zaken van 

onderhanden werk. Alhoewel zulks natuurlijk zeer 

interessant is, zouden wij erop willen aandringen 

in de toekomst ook nadrukkelijk aandacht te beste-

den aan vraagstukken zoals de rol van de provincie 

in de toekomst en vooral aan de vraag met welke 

onderwerpen de provincie zich in de toekomst 
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moet bezighouden. Hierbij zal voor de VVD het 

uitgangspunt gelden dat steeds bezien moet worden 

wat de effecten van onze inzet zijn op de inwoners 

van onze provincie. 

De VVD zal zich vandaag met name richten op een 

vijftal hoofdonderwerpen. Het eerste onderwerp 

waar ik bij wil stilstaan, is de taak van onze pro-

vincie. Naar onze mening dient de provincie zich te 

richten op de zogenaamde corebusiness. De provin-

cie dient op te treden als een zakelijke en betrok-

ken overheid, die doet wat zij moet doen en die dat 

goed doet. Wat dat betreft is het uitgangspunt van 

de presterende provincie een prima aanzet. Wij 

vragen ons in dit kader regelmatig af hoeveel in-

zicht wij nu eigenlijk hebben op het effect van ons 

beleid op de inwoners van onze provincie. Wij zijn 

van mening dat bij elk zich daartoe lenend voorstel 

deze effecten van tevoren zoveel mogelijk in beeld 

moeten worden gebracht en dat deze effecten ook 

tussentijds en achteraf gemeten dan wel geëvalueerd 

zouden kunnen worden. Juist op deze wijze kan 

dan het effect van het beleid op onze inwoners ge-

toetst worden en indien nodig bijgestuurd worden. 

In dit kader wil de VVD nog een ander punt in 

beeld brengen en dat is de regelgeving. Zoals be-

kend, beschikt de overheid naar de mening van de 

VVD over een overdadige hoeveelheid regelgeving, 

waarvan steeds bij geregelde tussentijden geroepen 

wordt dat de regelgeving vereenvoudigd dan wel 

afgeschaft moet worden. Dit soort pleidooien, u 

begrijpt het, klinken de VVD steeds als muziek 

in de oren, maar relatief gebeurt er te weinig en 

wordt er in de praktijk steeds nieuwe regelgeving 

toegevoegd. Wij zijn dan ook van mening dat de 

provincie Utrecht een voorbeeld kan stellen en van 

vereenvoudiging en afschaffen van regelgeving een 

prioriteit moet maken. Dit houdt tevens bijvoor-

beeld in, in welke mate de provincie voorwaarden 

kan scheppen om procedures te bekorten. Een goed 

voorbeeld hiervan zijn de artikel 19-procedures in 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarvan een 

aantal provincies reeds tot sterke vereenvoudiging 

is overgegaan, waardoor de proceduretijd erg be-

kort kan worden. Dat betekent dat wij voorstellen 

een operatie uit te voeren, waarin systematisch 

alle regelgeving wordt getoetst op ondermeer de 

onderwerpen: noodzakelijkheid, vereenvoudiging 

en afschaffing. Daarmee zal naar onze mening de 

Kwatta-operatie vervolmaakt kunnen worden. 

Immers, naast efficiencymaatregelen in Kwatta 1, 

een takendiscussie in Kwatta 2 en een overhead-

discussie in Kwatta 3, zal de door de VVD gewens-

te regelgevingdiscussie een complementair effect 

hebben op deze operaties. 

Tevens zou naar de mening van de VVD de invoe-

ring van het zogenaamde horizonprincipe voor 

regelgeving moeten worden geïntroduceerd, waar-

bij de regelgeving na verloop van een periode au-

tomatisch vervalt als niet uitdrukkelijk is besloten 

dat de betrokken regelgeving blijft bestaan. 

Ten slotte verdient het de overweging nieuwe ta-

ken en uitbreiding van bestaande taken voorzover 

dat mogelijk is tevens aan een tijdslimiet te bin-

den, waarna uitdrukkelijk besloten moet worden 

of deze taken geleid hebben tot het gewenste effect. 

Dus, een nieuwe operatie, waarbij regelgeving voor 

inwoners, organisaties en bedrijfsleven kritisch 

wordt doorgelicht. Wij verwachten van u dat u 

deze door ons genoemde “Taskforce vereenvou-

diging regelgeving” voor de zomer van 2005 kunt 

afronden. Wij zijn benieuwd naar de mening van 

de diverse fracties in de Staten over dit voorstel.

Een geheel ander onderwerp is de financiële po-

sitie van onze provincie. Alhoewel ons vanzelf-

sprekend bekend is wat er is afgesproken in het 

coalitieakkoord, is het toch wat curieus wat er 

in de praktijk gebeurt. Zowel de fracties van het 

CDA als D66 hebben er vanmorgen al aandacht 

aan besteed. Enerzijds bezuinigt de provincie grote 

bedragen, anderzijds moeten wij vaststellen dat 

er enorme bedragen worden uitgegeven. Concreet 

valt het lastig uit te leggen dat er behoorlijk wordt 

bezuinigd, terwijl in hetzelfde jaar ongeveer een 

bedrag van € 60.000.000 aan extra uitgaven wordt 

gepland. Dat vergt een nauwkeurige communica-

tie. 

Heroverwegingen leiden tot het kappen van dor 

hout en alleen daarom al is het nuttig regelmatig 

te kijken naar de uit te voeren taken. Bedacht 

moet echter worden dat voor de oplossing van 

maatschappelijke en actuele problemen het niet uit 

te sluiten valt dat de discussie omtrent de financi-

ele spankracht van onze provincie in de loop van 

deze Statenperiode opnieuw gevoerd zou kunnen 

worden. Juist in het kader van bijvoorbeeld de 

ontwikkelingen binnen de NV Utrecht lijkt een 

dergelijke discussie zeer wel denkbaar. 
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Collega’s Statenleden, wij werken nu bijna ander-

half jaar in het dualistisch bestel. Het uitgangspunt 

daarbij is dat de Staten de kaders stellen en het 

college binnen deze kaders opereert. Het dualisme 

heeft veel werk opgeleverd voor de Statenleden. 

Ik hoef maar te verwijzen bijvoorbeeld naar de 

procedure rondom het streekplan en het vandaag 

behandelde stuk inzake Kwatta 2. Tegelijk met een 

toename van de werkzaamheden voor de Staten, 

speelt landelijk de discussie over de omvang van 

de Staten. Deze discussie spitst zich toe op de 

vermindering van het aantal Statenleden. Onze 

fractie hecht eraan dat in de komende tijd nog 

een keer kritisch wordt gekeken naar de rol van 

de Staten zoals die nu is opgepakt; dat kritisch 

wordt gekeken naar de vraag welke werkzaamhe-

den nu precies door de Staten worden opgepakt 

en hoe daarmee wordt omgegaan. Kritisch moet 

worden gekeken naar de spanning die er zit tussen 

de controlerende en de kaderstellende functie van 

de Staten versus de uitvoerende functie. Of, met 

mijn collega-fractievoorzitter de heer Levering te 

spreken: de Provinciale Staten stellen de kaders en 

Gedeputeerde Staten doen het werk. Onze fractie 

ziet de discussie hieromtrent dan ook met meer dan 

normale belangstelling tegemoet, waarbij tevens de 

rol en de taak van ondermeer de griffie naar onze 

mening een rol dient te spelen. 

Hiervoor heb ik gesproken over de effecten van 

het beleid van onze provincie op onze inwoners. 

Daarbij heb ik namens de fractie van de VVD de 

aandacht gevestigd op het belang dat wij hechten 

aan deze effecten en heb ik gesproken over de toet-

sing van deze effecten. Tevens heb ik gesproken 

over de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Wij 

hebben getracht in deze algemene beschouwingen 

met name aandacht te schenken aan een aantal 

grote lijnen, met de gedachte dat de individuele 

onderwerpen en voorstellen in de commissies be-

handeld zullen worden. Een uitzondering wil ik 

maken voor een onderwerp dat de inwoners in de 

provincie Utrecht ernstig bezighoudt, en dat zijn de 

windmolens. 

Als wij het hebben over meting van effecten van 

ons beleid op de inwoners, dan heeft het voorne-

men windmolens te plaatsen ons met de neus op 

de feiten gedrukt. Vele duizenden bezwaarschriften 

hebben ons bereikt en de maatschappelijke onrust 

over dit onderwerp is groot. Er is nauwelijks een 

plek te bedenken waar je in onze provincie niet een 

stroom van protesten tegenkomt. Protesten, die 

in essentie één ding gemeen hebben: wie bedenkt 

nu zoiets? Laten wij realistisch zijn: natuurlijk is 

er in een vorige periode een BLOW-convenant 

(Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling 

Windenergie) gesloten met de inspanningsverplich-

ting 50 Megawatt te plaatsen in onze provincie. Wie 

had toen enig idee welk effect van dit convenant 

zou uitgaan? Wie had toen gedacht waar die wind-

molens dan wel weggezet zouden kunnen worden? 

Is er wel goed nagedacht over de naar onze mening 

vervuilende effecten op het landschap?

Naar onze mening bestaat er nauwelijks enig maat-

schappelijk draagvlak voor de plaatsing van deze 

molens. Het beste dat erover gezegd wordt in de 

inspraakreacties is dat de beste plaats elders is. 

Een stroom van argumenten komt naar de Staten 

toe om de voornemens terug te draaien. De fractie 

van de VVD heeft twijfels over de daadwerkelijke 

plaatsing van windmolens in onze kleine en volle 

provincie Utrecht. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Is het niet een beetje onnozel als wij eerst met het 

BLOW-convenant instemmen en vervolgens tot de 

conclusie komen dat het betekent dat er windmo-

lens geplaatst moeten worden in onze provincie? 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb zojuist een betoog gehouden, waarbij ik zei of 

wij wel hebben overzien, toen wij het BLOW-con-

venant sloten, wat daarvan de gevolgen zouden zijn. 

Nu worden wij geconfronteerd met die gevolgen en 

zien wij de effecten. Daarom betoog ik dit juist. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Mij vraag is ook: is dat niet een beetje onnozel?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan natuurlijk wel zeggen dat degenen die het 

BLOW-akkoord hebben gesloten onnozel waren, 

maar ik ben er natuurlijk mee geconfronteerd. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De BLOW is met algemene stemmen in deze Staten 

aanvaard.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat klopt, maar wisten wij toen wat wij deden?
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De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij wel.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij niet.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Beterschap!

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is nu precies de discussie die wij aanzwengelen. 

Je kunt natuurlijk zeggen dat wij een BLOW-ak-

koord hebben gesloten in het verleden en dat wij 

ongeacht de gevolgen gewoon rigoureus doorgaan. 

Je kunt echter ook denken dat er wel een BLOW-

akkoord is gesloten, maar als je ziet wat de gevol-

gen daarvan zijn en kijkt naar de grote protesten 

daartegen, de maatschappelijke onrust en alle 

argumenten die er tegen zijn, dat je je daar iets van 

zou kunnen aantrekken en dat je voortschrijdend 

inzicht hebt. Dan zou je dus kunnen twijfelen en 

je afvragen wat je ermee aan moet. Ik begrijp best 

dat ik in dit kader een zeer omstreden onderwerp 

aansnijd.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het probleem is niet dat de heer Swane, zoals ook 

GL dat zal doen, serieus luistert naar de geluiden 

uit de samenleving. Het probleem is een beetje dat 

de heer Swane, althans de VVD, de vermoorde on-

schuld speelt. In de vorige Statenperiode is namelijk 

heel bewust deze keuze gemaakt. Volgens mij zijn 

er op coalitieniveau ook heel bewust afspraken 

gemaakt over dit beleidsonderdeel. Dan is het dus 

raar daarvan nu zo ineens zo gemakkelijk afscheid 

te nemen. Ik proef uit de woorden van de heer 

Swane niet alleen een discussie over locatie x of lo-

catie y, een heel legitieme discussie overigens, maar 

eigenlijk proef ik dat met één groot gebaar dit hele 

akkoord, dit hele onderwerp, wordt weggeschoven.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Bijkerk kan wel zeggen dat dit gemakkelijk 

is. Er is niets zo moeilijk als het terugkomen op 

besluitvorming die er in het verleden is geweest. 

Daarvoor is meer moed nodig dan die besluitvor-

ming te volgen. 

Het bestuurlijk dilemma is volstrekt helder. Er is 

een BLOW-akkoord, waarbij provincies en Rijk 

betrokken zijn en waar je je bestuurlijk aan moet 

houden. Vervolgens zit je met de inwoners van onze 

eigen provincie, die massaal in protest komen met 

op een groot aantal plaatsen prima argumenten. 

Mag je dan op enig moment zeggen: hebben wij 

dat allemaal wel verstandig gedaan en willen wij 

dat wel nakomen? Ik denk dat elke partij met een 

geweten ontzettend worstelt met de vraag: waar 

moeten wij daarmee naartoe? Dat hebben ook wij 

gedaan en die vraag leggen wij hier bij de algemene 

beschouwingen ter tafel. Wij zeggen inderdaad: 

hadden wij dat BLOW-convenant moeten aangaan 

als wij nú kijken naar de situatie?

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

en volgens mij alle andere fracties worstelen met dit 

punt. Ongetwijfeld zal er nog een felle discussie ko-

men over locatie x, y of z. Dat is het probleem niet; 

daarvoor is die procedure ingezet. De heer Swane 

maakt zich wel heel gemakkelijk van het akkoord af 

dat toen door de VVD, vertegenwoordigd met twee 

gedeputeerden in het college, met het volle verstand 

is getekend. Dat is mijn kritiek. 

Mijn tweede punt. De heer Swane vraagt niet al-

leen of wij nog eens moeten praten over bepaalde 

locaties. Eigenlijk is hij bezig het hele onderwerp 

af te serveren. Ik kan mij niet voorstellen dat dit 

in coalitieverband – er zijn toch afspraken over 

gemaakt? – zomaar kan.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb niet de indruk dat de heer Bijkerk de coali-

tieakkoorden hoeft te bewaken, maar dat terzijde. 

Ik vind het een buitengewoon realistische discussie 

over iets waar zo’n enorm maatschappelijke onrust 

is en waarmee wij voortdurend worden geconfron-

teerd. De andere kant van de zaak is, dat het te gek 

zou zijn als wij dit gewoon onbespreekbaar laten, 

alsof zo’n onderwerp niet bestaat. Wij houden hier 

algemene beschouwingen. Wij hebben het over Den 

Haag. Wij hebben het over allerlei onderwerpen, 

ook onderwerpen die hier niet aan de orde zijn. Het 

meest omstreden onderwerp dat op dit moment 

speelt onder de bevolking en in de provincie blijft 

onbesproken? Dat vind ik eerlijk gezegd ongekend.

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

heer Swane mag hier natuurlijk over praten. Het 

gaat over de portee van zijn betoog.

De heer R.E. DE VRIES (D66): Mijnheer de 
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Voorzitter! Ik ben buitengewoon verbaasd nu ik 

deze geluiden van de VVD hoor over maatschap-

pelijke onrust. Ik zou willen dat de Kamerfractie 

van de VVD ook enigszins gevoelig was voor maat-

schappelijke onrust. Dan was misschien de demon-

stratie in Amsterdam niet nodig geweest. Ik kon het 

niet laten deze opmerking te maken.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Had de heer De Vries nog een vraag voor mij of een 

relevante opmerking?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind dat het van politieke moed ge-

tuigt dat je je op enig moment als fractie, ook al 

heb je je indertijd gebonden aan een convenant, 

toch de principiële vraag voorlegt of je inderdaad 

wel op het goede spoor bent. Ik zal er straks bij 

mijn beschouwingen nog op terugkomen. Ik wil 

echter nu gezegd hebben, dat het ten principale 

mogelijk moet zijn dat een ingeslagen weg tegen het 

licht wordt gehouden - en dan niet die van Utrecht 

alleen en zeker als zich fundamentele alternatieven 

aandienen – als wij serieus willen omgaan met zo-

veel duizenden bezwaren. Ik kom er zodadelijk op 

terug. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De afweging of je nu moet voortgaan 

op de ingeslagen weg of dat er een keerpunt is, vind 

ik legitiem. Je moet je echter wel verantwoorden 

door aan te geven hoe je daartoe bent gekomen en 

ook door te zeggen welke alternatieven er zijn. Dat 

terzijde.

Ik wil de heer Swane vragen of hij het niet wat on-

tijdig vindt zijn opmerkingen hieromtrent te maken 

in het kader van de procedure die hier afgesproken 

is voor het streekplan en die wij allen keurig volg-

den. Straks komt de Statencommissie REG met een 

advies over hoe om te gaan met alle bedenkingen. 

Ik wil ervoor waken in een discussie hier even voor 

de vuist weg juist met het oog op de ingediende 

bedenkingen, die heel serieus gewogen moeten 

worden, een andere verwachting te wekken dan de 

verwachting die er op dit moment heerst. Dat is 

mijn waarschuwing daarvoor. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Het lijkt mij wat moeilijk worden als 

wij hier algemene beschouwingen moeten hou-

den als eigenlijk alles op slot zit. Er zijn zoveel 

beleidsontwikkelingen die nu spelen op commis-

sieniveau – denk aan de sociale woningbouw – dat 

je hier in feite niets meer zou kunnen zeggen. Die 

opening zou ik wel graag willen houden. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik zou willen zeggen: wacht eens 

even. Er zijn hier Statenbesluiten over genomen, 

dus als je het al los wilt maken, moet het goed 

beargumenteerd worden. Ten tweede loopt er een 

procedure voor de bedenkingen. Ik ben dus niet 

van oordeel dat hierover niets gezegd mag wor-

den, ook niet dat fracties erover nadenken, maar 

ik waak ervoor dat een debat hierover vanmiddag 

leidt tot ontijdige conclusies. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Met de heer Van Leeuwen is de fractie van de VVD 

van mening dat je dit soort zaken, zoals ik al eerder 

heb betoogd, in deze Statenzaal niet onbespro-

ken kunnen blijven. Wij hebben het wel eens over 

minder belangrijke onderwerpen en ook wel eens 

over onderwerpen waar het maatschappelijk veld 

minder mee bezig is. Dat is niet erg, maar men 

moet niet mij en de VVD verwijten dat op dit mo-

ment hetgeen tot de grootste onrust in de provincie 

leidt – mét de mobiliteit – door ons wordt bespro-

ken. Ik blijf van mening dat mijn fractie er goed 

aan doet positie te kiezen, zodat wij niet achteraf 

het verwijt krijgen dat wij er op het laatste moment 

mee kwamen. Wij willen zeggen dat wij zeer ernstig 

twijfelen over datgene wat daar moet gebeuren en 

of wij niet een historisch vergissing hebben begaan 

door het BLOW-akkoord af te sluiten.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb nog een nieuw element. Is de heer Swane 

van mening dat men lopende het spel zomaar de 

regels kan veranderen?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij constateren dat wij het in het BLOW-convenant 

hebben over inspanningsverplichtingen en dan kun 

je je geweldig inspannen, maar je kunt ook zeggen 

dat hier de wal het schip keert. Ik ken niet de af-

wegingen van andere fracties, maar het gaat er wel 

om dat het zich verbergen achter een BLOW-con-

venant, om daarmee te verklaren dat je zaken doet 

waarover toch al een afspraak bestond, voor onze 
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fractie te weinig argumentatie is. Voor ons geldt 

het volgende als argumentatie. Wij zitten hier voor 

onze inwoners en wij zitten hier om te besturen. 

Wij durven dan ook keuzes te maken en wij durven 

dan ook het college van GS naar Den Haag te stu-

ren en te zeggen: in het Utrechtse doen wij dit niet. 

Daar ligt wat ons betreft de duidelijkheid. 

Ik ben het eens met de heer Van de Groep dat wij 

daarover nog een heel ordentelijke procedure te 

gaan hebben. Wat ik zo-even heb trachten uit te 

leggen, is dat wij als vanzelfsprekend op basis van 

de inhoudelijke argumenten aan die procedure al-

len meewerken, en dat geldt in elk geval voor onze 

fractie. Het kan echter geen kwaad, juist daar waar 

de maatschappelijke discussie zo hoog oploopt, 

helderheid te scheppen in de posities waaraan je zo 

ongeveer denkt.

Een ander actueel onderwerp is de WGR-plus. Over 

dit onderwerp is reeds veelvuldig gesproken, zowel 

in de Staten als in de commissies. Argumenten zijn 

uitgewisseld en unanieme moties zijn aanvaard. 

Nu is het woord aan de Tweede Kamer, die bin-

nen afzienbare tijd de besluitvorming zal afronden. 

In dit verband is het interessant te vernemen met 

welke insteek het college van GS de boer opgaat 

en opgegaan is. Naar wij aannemen, is immers het 

college nog tot op het laatste moment druk doende 

de diverse fracties van onze mening te doordrin-

gen en zo mogelijk te overtuigen. Aan de ene kant 

spelen daarbij de amendementen een rol zoals die 

door GS zijn ingediend. Aan de andere kant speelt 

de optie om de bestaande kaderwetgebieden niet 

automatisch over te laten gaan in een WGR-plus-

gebied. Een optie derhalve, om per kadergebied de 

Kamer expliciet over de overgang te laten besluiten 

en daarvan geen automatisme te maken. 

In het geval het kaderwetgebied het met de be-

trokken provincie eens is over deze overgang, zal 

het zeer snel zijn beslag kunnen krijgen. Gewoon 

simpelweg door een besluit van de minister. In het 

Utrechtse geval zal dit in deze optie anders gaan. 

Immers, de provincie en het BRU zijn het oneens 

met elkaar over de overgang van het BRU naar 

WGR-plus. Zij zullen dit moeten overleggen en bij 

gebrek aan overeenstemming zullen zij de zaak 

moeten voorleggen aan de minister. De minister 

legt de zaak dan weer aan de Kamer voor, die na 

een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor 

haar oordeel velt. Via deze optie wordt derhalve 

voorkomen dat in de marge van het debat over de 

WGR-plus tevens wordt besloten over de positie 

in het Utrechtse. De fractie van de VVD wil graag 

weten of deze optie in het college van GS aan de 

orde is geweest en of deze optie in de lobby richting 

de fracties nog relevant is.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Met genoegen maakt ik namens GL gebruik van 

deze geboden mogelijkheid. Zonder beeldmateriaal. 

Ik heb het probleem dat een van de onderwerpen 

van mijn beschouwing reeds is vervallen. Dat be-

treft namelijk het onderwerp Veenweide. Ik ben 

echter bereid alle andere onderwerpen van mijn 

beschouwing te schrappen op het moment dat dit 

op voorhand leidt tot toezeggingen. Veenweide heb-

ben wij namelijk naar mijn idee op een heel goede 

manier kunnen regelen in het kader van Kwatta 2.

Anderen hebben het al gezegd: het college heeft de 

begroting gepresenteerd en het is vooral weer een 

technisch stuk als je kijkt naar de inleiding. Zich 

veel rekenschap geven van politieke en maatschap-

pelijke ontwikkelingen is er niet bij. Ik ben zelfs 

nog op zoek geweest naar een reactie van dit college 

op de Miljoenennota. Die heb ik niet kunnen vin-

den. Mij is ook door de Statengriffier verzekerd dat 

zo’n reactie niet bekend is. 

De VOORZITTER: Het is wellicht geen onderdeel 

van de begrotingsstukken, maar de reactie is er wel.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Die is dan in elk geval niet bij de griffie aanwezig. 

Waar het mij echter om gaat is het volgende. Als je 

kijkt naar die begroting, naar ons stuk, dan vind 

ik dat het college zich best meer rekenschap zou 

mogen geven van de politieke en maatschappelijke 

omgeving waarin wij functioneren. Daarom wil ik 

bij deze algemene beschouwing van de gelegenheid 

gebruik maken om daar expliciet bij stil te staan. 

Dat wil ik doen aan de hand van een drietal the-

ma’s en één groot actueel onderwerp. De thema’s 

zijn: publiek domein, de overheid als schild en de 

voortgaande verzakelijking en schaalvergroting. 

En dat natuurlijk allemaal mede in het licht van 

ons huidige kabinet Balkenende. Voordat mensen 

gaan vrezen dat ik in het weekend een boek te veel 

heb gelezen en dat ik met een heel abstract verhaal 
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kom; ik zal telkens heel snel een terugkoppeling 

maken naar het provinciale beleidsterrein. 

Een tweede hoofdonderwerp betreft het actuele 

vraagstuk van de mobiliteit. In het kader van steun 

en bijstand vanuit de fractie van GL, wil ik graag 

mevrouw Raven, de heer Swane en gedeputeerde 

Mik verder helpen bij hun ‘coming-out-proces’ aan-

gaande de kilometerheffing. Wij hebben dat vorig 

jaar besproken. Toen is men al een stukje opge-

schoven. Ik neem aan dat wij zodadelijk de ontkno-

ping van dit kleine drama zullen meemaken.

Voorts zal ik wat betreft de mobiliteit stilstaan 

bij de gezondheidsproblematiek die rondom de 

Utrechtse wegen en in het bijzonder rondom de 

snelwegen alsmaar groter wordt. 

Mijn eerste hoofdthema kun je samenvatten onder 

het thema “het ongelijk van nieuw rechts”. Als je nu 

kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen de-

cennia, dan zie je dat de private rijkdom is toegeno-

men, maar ook de publieke armoe. Individueel gaat 

het de mensen, als zij zich aan de goede kant van 

de samenleving bevinden, goed c.q. steeds beter. 

Als het echter gaat om collectieve voorzieningen, 

dan wordt er gekort, dan wordt er bezuinigd. Een 

klassiek voorbeeld is natuurlijk de volstrekte ver-

wording van de Nederlandse spoorwegen. Er zijn 

echter ook andere voorbeelden te noemen. Als je 

nu de burgers vraagt, en ook de Utrechtse burgers, 

of zij dat een goede ontwikkeling vinden, is het 

antwoord nee. Als je vraagt of zij desnoods bereid 

zijn iets meer belasting en premie te betalen voor 

betere collectieve voorzieningen, dan zeggen veel 

mensen: ja, liever betere collectieve voorzieningen 

dan weer een financieel meevallertje of een fiscaal 

voordeeltje. 

Wat ons betreft moeten wij ook als provincie de 

komende jaren meer en bewuster gaan investeren 

in wat ik noem: het publieke domein. Heel concreet 

doen wij dat op dit moment deels al met de voorfi-

nanciering van het Randstadspoor, maar wat onze 

fractie betreft voegen wij daar een aantal dingen 

aan toe. Wij zouden als provincie een extra inspan-

ning kunnen en moeten leveren als het gaat om het 

aanpakken van de achterstandswijken in de stad 

Utrecht en in de kleinere stedelijke gemeenten, zo-

als Woerden, Veenendaal et cetera. Wij zouden daar 

een tandje bij kunnen zetten.Als je kijkt naar de 

omgeving van de stad Utrecht, dan is er een grote 

achterstand op het gebied van natuur en recreatief 

groen. Wij weten dat; het Utrechts Landschap heeft 

het ook aan de orde gesteld. Wat ons betreft gaat 

daar ook een tandje bij. Dat hoeft niet eens om geld 

te gaan. Dat gaat om bestuurlijke duidelijkheid en 

om bestuurlijke inspanning. Als provincie kunnen 

wij achterstandswijken en recreatief groen aanpak-

ken en kunnen wij voor dat publieke domein meer 

betekenen dan wij nu doen. Ik krijg graag van het 

college en ook van de collega-fractievoorzitters 

daarop een reactie. 

Als je kijkt naar de rechtse ideologie, waarmee wij 

worden geconfronteerd sinds een aantal decennia, 

dan is het de gedachte van: ieder voor zich. Het 

idee, als je het fout doet, is dat het je eigen schuld 

is. “Eigen schuld, dikke bult”. Dat betekent dat 

wij feitelijk mensen, ook in deze provincie, sociaal 

afschrijven. Dan doel ik bijvoorbeeld op die men-

sen die niet in staat zijn arbeid in het bedrijfsleven 

of bij de overheid te verrichten. Die mensen waren 

afhankelijk van Melkert-banen, ID-banen. Die 

worden allemaal afgeschaft. Maar wat doen wij met 

die mensen? Schrijven wij deze mensen af? Dichter 

bij huis dan de provincie. De WMO komt eraan. 

Wat doen wij daarmee? Het zou wel eens kunnen 

zijn dat mensen met een laag inkomen en weinig 

sociale contacten – mensen die niet automatisch 

kunnen terugvallen op familiebanden – helemaal in 

de knel komen te zitten door dit beleid van ‘ieder 

voor zich’. Dan wil ik een vraag stellen aan mijn 

geachte collega mevrouw Raven van het CDA. Hoe 

kijkt nu de provinciale Statenfractie aan tegen dit 

soort ontwikkelingen? Zij maakt in de algemene 

beschouwingen een aantal opmerkingen, zoals de 

opmerking over het verschijnsel ‘loverboys’, een 

heel kwalijk verschijnsel. Het is natuurlijk ook zo, 

dat het huidige kabinet heel veel vangnetvoorzie-

ningen voor groepen die in dit soort problemen 

terechtkomen, onder druk zet of zelfs heeft afge-

schaft. Hoe kijkt het provinciale CDA tegen dit 

soort ontwikkelingen aan?

Mijn derde algemene punt, de verzakelijking en de 

schaalvergroting. Alles in dit leven wordt tegen-

woordig benaderd via de heilig verklaarde termen 

“product” en “winst maken”. Ook in sectoren waar 

het helemaal niet gaat om het bedrijfsleven en de 

daarbij behorende ethiek. Alles moet steeds groter. 

Wij drukken alles uit in geld. Het rekening houden 

met maatschappelijk nut of het persoonlijk geluk 
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van mensen, het kiezen voor prettige kleinschalig-

heid: wie dat bepleit wordt afgedaan met de woor-

den dat het niet realistisch is, dat het ouderwets is 

of nog erger “je bent soft”. En wie wil er in deze 

tijd soft zijn? Is het echter niet zo dat politiek uit-

eindelijk gaat om het bevorderen van persoonlijk 

geluk en maatschappelijk welbevinden? Moeten 

wij die kernwaarden niet eens terugbrengen in het 

debat?

GL staat niet voor een beleid van bloemetjes en bij-

tjes. Daar gaat het niet om. Kijk echter eens naar de 

zorgsector. Is het niet zo dat in de zorgsector, waar 

wij als provincie een grote speler zijn met tientallen 

miljoen euro’s die wij per jaar uitgeven, het ma-

nagementdenken volkomen op hol is geslagen? De 

managementtaal domineert. En ook de salarissen 

in de managementstructuur zijn op hol geslagen. 

Moeten wij dat punt als provincie niet eens agen-

deren? Dat wij die zorgsector aanspreken op die 

verkeerde zakelijkheid?

Ik was onlangs ergens in de provincie, in een ruim-

te die wordt gebruikt door de nachtwacht van een 

grote instelling. Daar zitten dan vier of vijf mensen 

de hele nacht 200 geestelijk gehandicapten te ‘mo-

nitoren’. Dat was een treurige ruimte; een zoldertje. 

Men had het er wel gezellig, maar het was shabby. 

Ik ken van diezelfde instelling de directieruimtes, 

waar ik als Statenlid wel eens wordt ontvangen 

als het gaat om beleidsdiscussies. Dan zie je in het 

klein wat er in het groot in die zorgsector in toene-

mende mate mis is; waar het gaat om cliënten, waar 

het gaat om het personeel en waar het gaat om het 

management dat in feite ‘los gezogen’ is van de 

dingen waar het werkelijk om gaat. 

Een heel ander voorbeeld van de schaalvergroting, 

denkend in zakelijk termen, is het onderwijs. Heel 

onze provincie is inmiddels één grote megaschool. 

Alles is aan elkaar gefuseerd in steeds anoniemere 

constructies. Willen wij dat? Is dat eigenlijk wel 

goed? Nee. Dat soort trends zouden wij als politiek 

moeten gaan agenderen. 

Dat bedoel ik met mijn algemene deel van mijn al-

gemene beschouwing: kijk eens of wij als provincie 

extra kunnen investeren in dat publieke domein; 

achterstandswijken, de natuur, het groen. Stel als 

provincie ter discussie de afbraak van een aantal 

verworvenheden, waardoor de overheid niet meer is 

wat zij moet zijn, namelijk óók een schild voor de 

zwakke, en stel eveneens ter discussie die schaalver-

groting en die voortgaande zakelijkheid, met name 

in de zorgsector als het gaat om de wanverhouding 

tussen management en personeel/cliënten.

Mijn tweede punt, de mobiliteit. Wij hebben van 

onze dappere verkeersminister vorige week de nota 

Mobiliteit mogen ontvangen. Daarover valt veel te 

zeggen, bijvoorbeeld over de verhouding tussen het 

aanleggen van nieuwe wegen en het investeren in 

openbaar vervoer. Dat komt nog aan de orde. 

Ik wil twee elementen eruit lichten. Dat is allereerst 

de kilometerheffing, of beprijzing zoals het heet 

in het Haagse jargon. Ik kijk natuurlijk in het bij-

zonder naar de heer Swane. Die kilometerheffing is 

eigenlijk een heel liberale gedachte. Het is namelijk 

zo dat je niet het bezit van een auto belast maar 

het gebruik daarvan en dat dan ook nog differen-

tieert naar tijd en plaats; op drukke trajecten of in 

de spits kost het iets meer dan buiten de spits. Een 

deel van die opbrengsten probeer je weer te gebrui-

ken om diezelfde automobilist een reëel en betaal-

baar alternatief te bieden via het openbaar vervoer. 

Iedereen met gezond verstand is het er allang over 

eens, dat het de enige oplossing is om de fileproble-

matiek werkelijk ten einde te brengen.

Vorig jaar heb ik dit punt bij de algemene beschou-

wingen naar aanleiding van de eerste contouren 

van de nota Mobiliteit ook aan de orde gesteld. 

Toen zag ik voorzichtige bewegingen. Bij de geachte 

gedeputeerde, die zei af te wachten waar de minis-

ter mee komt. Bij de VVD en het CDA, waar ook 

werd gezegd even af te wachten. Dat was een mooi 

moment, want in de vorige Statenperiode was kilo-

meterheffing volkomen onbespreekbaar. Wij herin-

neren ons allemaal nog de bijdrage van voormalig 

VVD-fractievoorzitter de heer Van den Oosten, 

die nu nog in de Eerste Kamer over dit punt na-

sputtert. Hij werd bij dit onderwerp altijd enorm 

emotioneel. Het was volkomen onbespreekbaar. En 

vorig jaar was voor het eerst in deze Statenzaal, ook 

bij het CDA en de VVD, bespreekbaar dat er mo-

gelijk een kilometerheffing zou komen. Nu hebben 

wij minister Peijs, die dit gebied goed kent, en zij 

zegt ronduit dat kilometerheffing onvermijdelijk is. 

Dat is nu het beleid van dit kabinet; men stelt het 

nog even uit voor wat betreft deze kabinetsperiode, 

maar het is onvermijdelijk.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Bijkerk zegt in alle vrolijkheid dat de VVD 



- 4 oktober 2004, pag. 64 -

hier aan het schuiven was – het is echter al een 

jaar geleden –  wat betreft die kilometerheffing. 

Dat is echter een feitelijke onjuistheid. De VVD 

heeft gezegd dat wij dit in het Utrechtse onder geen 

voorwaarde ingevoerd zouden willen hebben. Dat 

was de discussie omtrent het RVVP (Regionaal 

Verkeers- en Vervoersplan) van het BRU, dat ook 

dreigde geïntroduceerd te worden. De VVD heeft 

daarop gezegd de landelijke ontwikkelingen te 

zullen afwachten. Als het in het hele land wordt 

ingevoerd - een taak van het Rijk dus – dan komen 

wij er niet onderuit en dan zij het zo.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp dat het voor de heer Swane en voor de 

VVD een heel moeilijk punt blijft. Ik denk echter 

toch, als wij gewoon nuchter zijn en ook kijken 

naar het belang van de automobilist – ook GL kijkt 

daarnaar – dat je via de kilometerheffing het file-

probleem zou kunnen aanpakken. Naarmate de 

VVD en de heer Swane langer weglopen voor dit 

probleem, wordt het probleem van de automobilist 

niet opgelost en betekent het dat de regio Utrecht 

een beetje dwars blijft liggen en uiteindelijk iets 

opgelegd krijgt vanuit Den Haag; iets wat men mis-

schien in die vorm helemaal niet wil. Het is echter 

handiger in dat proces proberen mee te denken en 

je verantwoordelijkheid te nemen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben helemaal geroerd door het pleidooi van de 

heer Bijkerk namens de fractie van GL. Hij erkent 

dat er een geweldig probleem is dat opgelost moet 

worden. Ik ben dus geroerd over zijn grote compas-

sie met de automobilist, met de aanleg van de extra 

wegen die inderdaad noodzakelijk zijn. Ik ben per-

soonlijk geroerd dat wij het daarover nu eindelijk 

eens zijn. Dan gaat het uitsluitend nog om de fi-

nanciering, maar gelukkig zijn wij het eens over het 

uitgangspunt. Ik dank de heer Bijkerk: wij hebben 

vandaag veel gewonnen.

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Kijk, de heer Swane komt er niet uit. Dat begrijp 

ik ook wel, want het is een lastig en therapeutisch 

proces. De minister zegt echter dat het onvermijde-

lijk is. GL steunt deze minister niet als het gaat om 

al die nieuwe wegen; daar zien wij niets in. Wij zien 

echter het belang van de burger met betrekking tot 

bereikbaarheid en met betrekking tot het oplossen 

van de fileproblematiek, waarbij wij vooral willen 

inzetten op het openbaar vervoer. Waar het mij om 

gaat - zeg ik tegen de heer Swane, hoewel ik ook 

van het CDA haar standspunt wil horen – is dat 

men het gezond verstand moet gebruiken. Ga eens 

reëel nadenken over die kilometerheffing en wees 

ook zo realistisch, als Den Haag daarmee komt, om 

te zeggen dat het erg dom zou zijn van deze regio 

om op voorhand alleen nee te roepen en verder 

geen enkele rol van betekenis in de verdere besluit-

vorming te spelen.

Ik krijg hierover ook graag een ‘coming-out-ant-

woord’ van de gedeputeerde.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vind het nooit leuk om op de man te spelen. 

Vanmorgen was echter de heer Bijkerk te laat bij het 

fractievoorzitteroverleg, omdat hij in de file stond, 

terwijl de treinen en de bussen hier rijden. 

De beprijzing. Inderdaad hebben wij vorig jaar een 

lichte opening geboden, maar de discussie ligt nu 

wel anders. Het was altijd een kwestie van eerst 

beprijzen, eerst kilometerheffen, en dan komen er 

pas wegen. Nu ligt het andersom. Minister Peijs 

doet voorstellen: eerst wegen, eerst onderhoud van 

wegen en een duidelijk plan, en dan valt er te pra-

ten over kilometerheffing.

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

standpunt van het CDA is al aanzienlijk genuan-

ceerder dan het standpunt van de heer Swane van 

de VVD. Daarvoor dank. 

Over ons persoonlijk reisgedrag moeten wij maar 

niet discussiëren in deze vergadering. Dit, nog los 

van het misverstand dat mensen van GL geen auto 

zouden rijden. Ik kan mevrouw Raven verzekeren 

dat mijn fractie behoorlijk mobiel is. 

Mijn tweede punt als het gaat over mobiliteit, be-

treft de geluidsoverlast en schadelijke stoffen. Dat 

is een ander deel van de mobiliteit. Uit steeds meer 

onderzoeken blijkt, dat mensen die vlakbij snel-

wegen of andere drukke wegen wonen, schade aan 

hun gezondheid ondervinden, met name door de 

uitstoot van vrachtverkeer. In de nota Mobiliteit 

staat ook dat de hoeveelheid vrachtverkeer enorm 

zal toenemen, juist in Utrecht. Zo zal ook het aan-

tal rijstroken flink toenemen en de verkeersdruk 

daarop. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of hij 

het volksgezondheidsprobleem in het kader van het 
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almaar uitdijend verkeer en met name het vracht-

verkeer, eens helder in kaart wil brengen. Dat is 

min of meer mislukt met het MAVI-project, maar 

het probleem is er nog steeds en de klachten van de 

burgers, ook waar het geluidsoverlast betreft – denk 

aan de ring Utrecht – nemen alleen maar toe. Dus 

als provincie moeten wij daarmee iets doen, ook al 

omdat op Europees niveau er meetregels zijn waar-

door menig spitsstrook van minister Peijs in gevaar 

komt. Met andere woorden: is het college bereid dat 

volksgezondheidsprobleem en dat geluidsoverlast-

probleem serieus, politiek te agenderen? Een van 

de middelen daartoe is natuurlijk het invoeren van 

de 80 km/h-limiet in stedelijk gebied. Dat betekent 

enerzijds, zeg ik tegen de heer Swane, een betere 

doorstroming en anderzijds een aanzienlijke ver-

mindering van geluidsoverlast en uitstoot. Het is 

maar een klein deel van het verhaal, want andere 

problemen los je er niet mee op, maar is het col-

lege ook op dat punt bereid, bijvoorbeeld als het 

gaat om de ring Utrecht en om de snelwegen in het 

stadsgewest Utrecht, te denken aan die 80 km/h-li-

miet c.q. de bevordering daarvan?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Bijkerk heeft een beeld neerge-

zet over ‘zijn zorg over zorg’. Ik wil dat beeld nog 

even terughalen. Hij illustreerde zijn ‘zorg over 

zorg’ met de ruimte voor medewerkers en de ruim-

te voor het management, alsof het management in 

de zorg zich verrijkt ten koste van medewerkers. 

Dat beeld vond ik erg ongenuanceerd. 

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

wil even uitleggen wat ik bedoeld heb te zeggen. 

Dat was namelijk dat het management-denken, het 

denken in zakelijke termen in de zorgsector, te ver 

is doorgeslagen. Ik constateer dat mensen die in 

de zorgsector werken, dus de mensen aan het bed, 

vaak geconfronteerd worden met reorganisatie op 

reorganisatie, met adviesbureau op adviesbureau. 

Op de werkvloer zelf zijn er dan weinig financiële 

middelen en allerlei tekorten. Ik heb het geïllu-

streerd met het voorbeeld van die niet al te riante 

behuizing voor een nachtdienst. Anderzijds zie je 

dat in die zorgsector – daarover zijn landelijke pu-

blicaties geweest – in toenemende mate geld omgaat 

in de organisatie zelf, in het management van een 

organisatie. Ik vind dat een verkeerd effect van die 

zakelijkheid en van die grootschaligheid. Die wil 

ik graag ter discussie stellen. Dat is overigens iets 

anders dan de discussie over verrijking. Ik heb het 

over een verkeerd soort zakelijkheid, waardoor de 

gelden die beschikbaar zijn te veel op het niveau 

van het management blijven hangen en te weinig 

terecht komen op de plek waar het eigenlijke werk 

moet gebeuren.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Keuzes maken doe je een heel leven 

lang, elke dag. Elk moment een keuze maken bin-

nen een schier oneindige hoeveelheid aan mogelijk-

heden.

Laat er geen twijfel over bestaan: kunnen kiezen 

is een luxe. Daarvan zijn wij ons terdege bewust. 

De laatste weken trekken actuele zaken, zoals het 

streekplan en de daarbij behorende inspraakmoge-

lijkheden, de hele kwestie Kwatta 2, het burgerini-

tiatief en nog enkele zaken, een grote wissel op de 

gehele Staten, dus ook op mijn fractie. Om niet ten 

onder te gaan, heeft ook de fractie van D66 de af-

gelopen periode een veelvoud aan keuzes gemaakt. 

Wel of niet bij die of die bijeenkomst aanwezig 

zijn? Wie kan er naar welke inspreekdagen over 

het streekplan? Zijn wij voor of tegen windener-

gie? Wie kan er mee op werkbezoek? Voor welke 

opties gaan wij inzake Kwatta? Et cetera, et cetera. 

Daarom hebben wij de keuze gemaakt om tijdens 

deze algemene beschouwingen slechts twee punten 

iets uitgebreider te belichten, waarvan wij vinden 

dat die de meeste aandacht verdienen. Dat zijn de 

onderwerpen: kenniseconomie en de jeugdzorg.

Kenniseconomie is voor D66 een van de speer-

punten voor de regio Utrecht. En op dit punt zijn 

wij een beetje teleurgesteld in de voorliggende 

programmabegroting. Uit de begroting valt na-

melijk niet op te maken hoeveel geld er nu pre-

cies naar kenniseconomie in Utrecht gaat, terwijl 

daarnaast via de Kwatta-operatie het Buijs Ballot-

fonds verdwijnt, de voorziening Economische 

Ontwikkeling wordt gekort – daarin zat juist een 

aantal starterssubsidies – en de financiële bijdrage 

aan OASE wordt gekort. Bovendien wordt in het 

Stimuleringsfonds slechts € 5.000.000 gereserveerd 

voor een eenmalige impuls, terwijl eerder sprake 

zou zijn van € 10.000.000.

D66 kan niet anders dan somber gestemd zijn over 

de inzet van GS om echt iets te maken van ken-

niseconomie in Utrecht, terwijl het toch veelbelo-
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vend leek. In de commissie IME hebben wij deze 

vrees eerder geuit. D66 twijfelt zeer of de taskforce 

Innovatie genoeg voortgang maakt om voor het 

einde van het jaar een compleet nieuwe organisatie 

gereed te hebben, die de taken van onder andere 

Unité en KIRU kan overnemen. De activiteiten van 

Unité zijn ondertussen al een keer verlengd, maar 

het zou volgens D66 niet een beetje maar heel erg 

dom zijn om met Unité te stoppen wanneer er geen 

nieuwe organisatie klaar staat om deze activiteiten 

over te nemen of te incorporeren. Daarom wil ik 

de vraag stellen of het college bereid is de werk-

zaamheden van Unité nog een keer met een periode 

van drie of zes maanden te verlengen, indien de 

gewenste kennismaatschap of regionale ontwikke-

lingsmaatschappij niet per 1 januari 2005 van start 

kan gaan.

D66 is overigens ook niet tevreden over het uit-

blijven van informatie over de voortgang rond 

de taskforce Innovatie, waarin de provincie door 

gedeputeerde Mik is vertegenwoordigd. In de com-

missie worden geruststellende woorden gesproken, 

maar tot nu toe zijn er geen concrete resultaten te 

zien geweest en het is nu minder dan drie maanden 

voor het begin van 2005.

In de brief van GS van 9 september jongstleden 

over het Stimuleringsfonds wordt € 5.000.000 voor 

vier jaar toebedeeld aan kenniseconomie. Betekent 

dit dat GS verwacht dat na vier jaar de kenniseco-

nomie in Utrecht een feit is? Uit de omschrijving 

van het programma wordt niet helder welke rol GS 

nu voor de provincie ten aanzien van de kenniseco-

nomie ziet. GS klopt zich wel flink op de borst door 

zich als initiator en verbinder van respectievelijk 

regionale activiteiten en partijen te presenteren, 

maar de Kamer van Koophandel is toch de trekker 

van de taskforce Innovatie? Ook de opmerking dat 

het programma zo veel mogelijk binnen een nieuwe 

regionale organisatie wordt ondergebracht, maar 

dat ook los daarvan kan worden uitgevoerd, wekt 

niet de indruk dat GS helder voor ogen hebben 

welke kant het met de kenniseconomie in Utrecht 

op moet.

Het overzicht van mogelijke projecten voor het pro-

gramma Kenniseconomie lijkt nogal op nattevin-

gerwerk, is rijkelijk vaag en roept hier en daar vra-

gen op. Waarop is deze samenstelling aan projecten 

gebaseerd? Project 12 bijvoorbeeld behelst de regi-

onale organisatie “Kennismaatschap”, maar ondui-

delijk is welke rol de provincie ten aanzien van de 

organisatie wil gaan spelen. Slechts beleidsbepalend 

en monitoren of daadwerkelijk het roer ter hand 

nemen? D66 heeft daarom het initiatief genomen 

om met andere leden van de commissie IME een 

werkgroep te formeren om tot kaders en doelstel-

lingen voor een op te richten kennismaatschappij 

te komen. De reden hiervoor is dat naast D66 ook 

de fractie van de PvdA recent haar licht heeft laten 

schijnen over de kansen voor de life-science-sector 

in Utrecht en het is tijd om als Provinciale Staten 

zelf de kaders te stellen. Wanneer GS dan met een 

concreet voorstel voor een regionale ontwikkelings-

maatschappij of kennismaatschap naar de Staten 

komen, kan dit getoetst worden aan deze kaders. 

Een eventueel op te richten Utrechtse 

Kennismaatschappij is voor D66 op de eerste 

plaatst een míddel. Een middel om doelstellingen 

te realiseren. Voor de totstandkoming van een per-

manent opererende kennismaatschappij moeten de 

volgende vragen worden beantwoord:

- Wat zijn de doelstellingen die een kennis-

maatschappij wil realiseren? Naast het feit dat 

doelstellingen SMART (specifiek, motiverend, 

realistisch) geformuleerd moeten worden, gaat 

het erom op welke terreinen doelstellingen 

geformuleerd wórden. Moet de kennismaat-

schappij bijdragen aan meer innovatie; meer 

werkgelegenheid, betere concurrentiepositie van 

het – Utrechtse – bedrijfsleven; gaat het om een 

beter vestigingsklimaat voor bedrijven en werk-

nemers; gaat het over kennistransfer? Kortom: 

vragen te over. 

 Wat is de bedoeling? Wat moet die kennismaat-

schappij opleveren? Als dit alles niet volstrekt 

duidelijk is, dan is mijn fractie van mening dat 

afgezien moet worden van de oprichting van 

een kennismaatschappij. Het levert dan alleen 

de zoveelste intermediair op. 

- Verder moet de vraag worden beantwoord wat 

de meerwaarde van een permanente kennis-

maatschappij boven de huidige projectgewijze 

samenwerkingsvorm tussen onafhankelijke 

spelers is. Als deze meerwaarde niet kan worden 

aangetoond, is het onzin een kennismaatschap-

pij op te zetten.

- Kennis gaat over: innovatie, ondernemerschap, 

slimmer opereren en een verhoging van de toe-

gevoegde waarde per werknemer - op basis van 
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relevante benchmarks -, kennis commercialise-

ren en snel grenzeloos kunnen opereren, want 

concurrentievoordelen van innovaties worden 

steeds korter. Draagt een kennismaatschappij 

hieraan niet bij, dan is het advies van D66: niet 

doen.

De jeugdzorg is een van de kerntaken van de pro-

vincie. Voor D66 zijn er drie speerpunten binnen 

de jeugdzorg:

- bestrijding wachtlijsten;

- aansluiting op de preventieve jeugdzorg;

- een cliëntvolgsysteem, het punt dat wij missen 

als aandachtspunt in de programmabegroting.

Coördinatie in de jeugdzorg is een heel lastig punt. 

Vaak zijn veel instanties met eenzelfde gezin bezig 

of bezig geweest, maar weten dat niet van elkaar of 

niet op de cruciale momenten. En daar zien wij dan 

regelmatig de droevige gevolgen van, zoals onlangs 

de dood van een peuter. Dergelijke incidenten doen 

heel Nederland dan weer opschrikken en men 

spreekt er schande van. Het onvermogen van de 

hulpverlening wordt weer in hoofdletters geschre-

ven. Aanbevelingen gaan over tafel, zoals: kinderen 

bij ouders die niet sporen, moeten uit huis geplaatst 

worden … . Het is nog niet zo heel lang geleden 

dat met name de Kinderbescherming de naam 

van “kinderrover” had. Kinderen werden wel heel 

snel uit huis gehaald; niet goed voor de kinderen 

en niet goed voor de ouders, vond men. Maar dat 

historisch besef is in zo’n discussie weer even ver-

dwenen. Dat er echter iets nodig is, is duidelijk. De 

motie van de fractie van de ChristenUnie die wij 

ook hebben ondersteund, om als provincie Utrecht 

in IPO-verband het voortouw te nemen om een 

landelijk cliëntvolgsysteem te ontwikkelen, zouden 

wij graag met spoed uitgevoerd zien. Laten wij als 

Utrecht een voortrekkersrol vervullen. In de cura-

tieve zorg vervult het ziekenhuis van Nieuwegein 

daar een voortrekkersrol in. Het kan dus wel.

In januari 2005 wordt de Wet op de jeugdzorg van 

kracht, een wet die uitgaat van een naadloze aan-

sluiting van de lichte op de zwaardere zorg, van 

de preventieve zorg die de verantwoordelijkheid 

is van de gemeente, op de geïndiceerde zorg die 

de verantwoordelijkheid is van de provincie. De 

provincie begint de zaken goed op orde te hebben, 

wachtlijsten worden bedwongen, met aanbeste-

dingen over de provinciegrenzen heen wrikt de 

provincie wel het nodige los. Onze zorg gaat echter 

uit naar de gemeenten. Enige weken geleden bleek 

andermaal in partijverband dat gemeenten of in 

elk geval raadsleden, geen notie hebben van wat 

er op hen afkomt en waarover zij hun wethouder 

horen te bevragen over wat er in een gemeente 

geregeld hoort te zijn. Wij constateren op dat punt 

een enorme kennisachterstand. Veel wethouders 

en hun ambtelijk apparaat weten het kennelijk 

ook nog niet zo scherp. De convenanten die de 

provincie met de gemeenten sluit, geven richting. 

Wij vermoeden echter dat dit niet genoeg is. Wij 

denken dat er meer nodig om gemeenten voor te 

bereiden op hun taak en zien daarin een rol voor 

de provincie. 

“Partnership” is een begrip dat in dit huis opeens 

in zwang is. Nu, D66 meent dat partnership op dit 

onderdeel van groot belang is. Niet hiërarchisch, 

maar zij aan zij samenwerken aan de ontwikkeling 

van het preventief jeugdbeleid. De provincie heeft 

de gemeenten op dit punt echt iets te bieden.

Het mag duidelijk zijn: onze keuze met betrekking 

tot deze algemene beschouwingen was redelijk 

simpel. Twee onderwerpen, om vervolgens onze 

energie en inspanningen te richten op de commis-

siebehandelingen die komen gaan. Volgens ons valt 

daar het hoogste rendement te halen. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Hoe staat de provincie 

Utrecht op de kaart? Dat is met het oog op de 

begroting 2005 een belangrijke vraag die wij u, 

GS, en elkaar mogen en moeten stellen. Leidt 

onze inzet om vooral een presterende provincie 

te zijn, tot een meer zichtbare en dus meer rele-

vante bestuurslaag? Bij alle aandacht voor “Werk 

in uitvoering” is een beschouwing over ons imago 

als provincie wel op z’n plaats. Wij hebben grote 

ambities, bijvoorbeeld op het gebied van het 

ruimtelijk beleid, maar worden wij ook in staat 

geacht om die waar te maken? Als wij letten op de 

houding van minister Remkes in het WGR-plus-

debat of de huiver in de Haagse politiek om in de 

nota Ruimte de provincies een centrale rol in de 

ruimtelijke ontwikkeling van ons land te geven, 

dan zit dat nog niet goed. Zonder af te doen van 

de noodzaak om een ‘doe-provincie’ te zijn, vraagt 

de ChristenUnie aandacht voor de positionering 
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als bestuurslaag met visie en potenties. Willen wij 

investeren in een sterke inzet - vanuit visie, ambitie 

en daadkracht - richting Den Haag?

De provincie wordt meer zichtbaar en relevant 

op het terrein van de jeugdzorg. Het is al eerder 

gezegd: de nieuwe Wet op de jeugdzorg geeft de 

patiënt een recht op zorg. De provincies zijn na veel 

gespartel akkoord gegaan met de wet, met toch een 

wat vage en onzekere afspraak met het Rijk. Er is in 

IPO-verband wel heldhaftig geroepen dat een te-

kort op de jeugdzorg niet uit eigen zak zal worden 

aangevuld, maar onze fractie is er niet gerust op. 

Het gevaar is levensgroot dat, terwijl de vraag naar 

jeugdzorg toeneemt, het Rijk onvoldoende bijpast 

en de provincies aansprakelijk worden gesteld, er 

onvoldoende capaciteit zal zijn voor met name resi-

dentiële jeugdzorg. Ook de organisatie en de kwa-

liteit van de jeugdzorg blijft een zorgenkindje, met 

de tragische gebeurtenissen die hier zo-even al wer-

den genoemd, als trieste dieptepunten. Onze kin-

deren mogen niet de dupe worden van overheden. 

De provincie moet haar kerntaak waar maken. Dat 

betekent wel dat wij verplichtingen en prestaties 

moeten durven aangaan. Wij komen hier nog in 

de commissie ZCW op terug, uiteraard inclusief de 

uitvoering van de motie over het cliëntvolgsysteem. 

Nu echter alvast stellen wij de vraag: zijn wij op het 

terrein van de jeugdzorg ten principale bereid om 

hiervoor financiële risico’s te dragen, omdat beleid 

gaat voor geld?

Een unieke en extra kans om als provincie zicht-

baar en relevant te zijn, vormen de middelen van 

het Stimuleringsfonds. Echter, de fractie van de 

ChristenUnie is zeer teleurgesteld over de voorstel-

len van het college. Hier lijkt ‘verdeel en heers’ te 

zijn toegepast. Het is aandoenlijk om te zien dat 

elke sector of gedeputeerde een extra bedrag krijgt 

toegewezen. Allocatie van gelden vindt plaats zon-

der dat er één argument wordt gegeven, waar en 

waarom dit noodzakelijk is of wat de provincie met 

dat geld zou moeten gaan doen. Daarnaast is de 

voorlopige projectinventarisatie ook een onthullend 

stuk. Een groot déjà-vu-gevoel kwam bij ons naar 

boven als wij terugdenken aan de selectie van de 

Agenda 2010-projecten. En als we hierbij bedenken 

dat via Kwatta wordt bezuinigd op Agenda 2010-

gelden, dan wordt het bijna lachwekkend om niet 

te zeggen ongelooflijk. Wij bezuinigen aan de ene 

kant en aan de andere kant zeggen wij dat er weer 

een nieuw potje is. Wij roepen de Staten op niet ak-

koord te gaan met de huidige allocatie van gelden 

voor het Stimuleringsfonds en de middelen in te 

zetten op een of meer robuuste projecten, waardoor 

de provincie zichtbaar en relevant wordt. Dat zal 

met de voorstellen van GS niet lukken; zo maken 

wij er een potje, om niet te zeggen een ‘stimule-

ringspotje’ van.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben bij de voorjaarsnotitie uitvoerig ge-

discussieerd over de het Stimuleringsfonds. Nu 

blijf ik even af van de exacte bestedingen in dat 

Stimuleringsfonds, maar wij hebben daar de ka-

ders gesteld naar het college van GS over de zaken 

waaraan wij dachten dat die gelden besteed zouden 

moeten worden. Nu is er een uitgewerkt voorstel 

en krijgen wij van de heer Van de Groep van de 

ChristenUnie een oproep om dat maar niet op deze 

manier te doen. Hoe verhoudt zich dat dan met 

de oproep van de Staten in het voorjaar, waarbij 

bijvoorbeeld moties zijn ingediend om bedragen te 

alloceren?

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Je moet natuurlijk de moed hebben 

om terug te durven komen op besluiten die ver-

keerd zijn. (Hilariteit.)

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als de heer Van de Groep dat in alle opzichten 

doet, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wil toch een wat serieuzer ant-

woord geven. Als fractie willen wij helemaal niet 

terugkomen op de kaders die in het voorjaar zijn 

gesteld. Er is toen duidelijk gemaakt waarvoor 

het Stimuleringsfonds er is en aan welke thema’s 

wij denken als wij dat Stimuleringsfonds inzet-

ten. Onze fractie is een van de fracties geweest die 

ervoor gepleit hebben dat de jeugdzorg daar ook 

bij hoorde. Dus niet alleen kenniseconomie, om 

maar een voorbeeld te noemen. Daarmee is op de 

bandbreedte van het Stimuleringsfonds wat ons 

betreft goed gefocust. Dat is echter iets anders dan 

wanneer je zegt het budget van € 60.000.000 in 

vijf, zes of zeven porties neer te zetten, te alloceren. 

Dan staan die gelden vast. Als er een mooi project 
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naar voren komt op het gebied van bijvoorbeeld 

cultuur, dat heel veel geld kost en dat vele jaren 

duurt voordat het gereed is, dan zeggen wij: nee, 

dat kan niet, want het moet binnen € 5.000.000 

blijven, omdat wij hebben afgesproken dat de ander 

miljoenen ergens anders naartoe moeten. Die allo-

catie en het inzicht dat is gegeven met het ambtelijk 

voorstel - stuk voor stuk zaken waar je je als pro-

vincie qua beleid van moet afvragen of je het wel of 

niet doet – is het probleem niet. Maar als het gaat 

om het Stimuleringsfonds - € 60.000.000 eenmalig, 

zonder explosieve gevolgen – dan moeten wij toch 

op een andere manier inzetten, om zodoende dui-

delijk te maken: kijk, daar heb je nu de provincie 

Utrecht voor gehad. 

Het coalitieakkoord gaat uit van meer aandacht 

voor steden, met name voor Utrecht en Amersfoort. 

De ChristenUnie heeft eerder gewaarschuwd voor 

een dreigende onbalans tussen stad en platteland en 

wij zijn van mening dat een en ander zich toch in 

de verkeerde richting ontwikkelt. Daarvan noemen 

wij twee voorbeelden. In de eerste plaats het platte-

landsbeleid. Voor veel boeren is het vijf voor twaalf. 

Het is een kwestie van overleven, ja of nee. Geert 

Mak zegt in het laatste nummer van “provincies.

nl”: “het is nu of nooit voor het landschap”. De 

provincie – en hopelijk zijn wij het daarover allen 

eens - is de aangewezen partij een vooruitstrevend 

landbouwbeleid neer te zetten vanuit een lange-

termijnvisie op plattelandsontwikkeling en daarbij 

tevens de wateropgave te betrekken. De aandacht 

van ons – ik kijk vooral naar de Staten – is echter 

vooral gericht op de steden en de rode contouren. 

Ondertussen buitelen de vele projecten en uitvoe-

ringsprogramma’s over elkaar heen. Waar is de 

samenhang? 2005 moet wat de ChristenUnie betreft 

hét jaar worden om onze inzet als Staten voor het 

platteland duidelijk te maken.

Het tweede voorbeeld van verschuiving van plat-

teland naar stad betreft het cultuurbeleid. De focus 

op de stad en de moderne cultuuruitingen hebben 

in de afgelopen jaren geleid tot een verarming van 

onze inzet buiten de steden. Veelal is de laatste fi-

nanciële bijdrage van de provincie aan een culturele 

activiteit in een dorp beëindigd op grond van het 

criterium dat het repertoire niet verrijkend is, maar 

dat kennelijk als “niet vernieuwend” wordt geïnter-

preteerd. Daarbij wordt zelfs de indruk gevestigd 

dat levensbeschouwing een rol speelt. Zo dreigt de 

ene Mattheus Passion na de andere Messiah-uitvoe-

ring op het platteland te verdwijnen. Juridisch al-

lemaal waterdicht beargumenteerd, maar hoe staan 

wij er dan als provincie op? Hoezo, de provincie 

meer zichtbaar en relevant maken? En wat een ver-

schraling van onze cultuur, als de provincie mensen 

die tot lof van hun Schepper willen zingen, zo in de 

steek laat. Het pas verschenen nieuwe cultuurpro-

gramma 2005-2008 doet vrezen dat de stimulering 

van de amateuristische kunstbeoefening nog verder 

wordt gemarginaliseerd. De ChristenUnie vraagt de 

Staten deze ontwikkeling te keren.

Een enkele opmerking over het financieel beleid. Na 

de voorgaande Kwatta-discussie en de constatering 

dat het coalitieakkoord allesbeheersend is, kan de 

ChristenUnie hierover kort zijn.

Volgens het coalitieakkoord moeten de bezuini-

gingen op het Provinciefonds binnen de begroting 

worden opgevangen; taakstellend. Het te vinden 

bedrag - structureel circa € 6.300.000 miljoen per 

jaar - wordt voor de periode 2005 tot en met 2007 

echter incidenteel gedekt. Want, zo redeneert GS, 

alle coalitieakkoordmiddelen zijn incidentele uit-

gaven die na 2007 weer vrijvallen. Wat gebeurt er 

echter als er in de komende jaren nog meer van 

dergelijke tegenvallers zijn? Veel uitgaven mogen 

dan wel incidentele middelen genoemd worden, ze 

betreffen als regel structurele vragen uit de samen-

leving, die vanaf 2007 niet als sneeuw voor de zon 

verdwenen zijn. Onze conclusie is dat we zo een last 

leggen bij de volgende Staten: die zullen ons niet 

dankbaar zijn. Geen duurzame oplossing dus. Wat 

de ChristenUnie betreft is dit toch wel een smetje 

op het blazoen van het gedegen financiële beleid 

van de provincie Utrecht.

Namens de fractie van de ChristenUnie mocht ik 

u onze eerste visie op de door GS gepresenteerde 

ontwerpbegroting 2005 kenbaar maken. Wij doen 

dat dit jaar volgens een model dat wij met elkaar 

hebben afgesproken. De doelstelling is om met 

de andere fracties en GS het debat op hoofdlijnen 

te voeren en daarvoor ruimte te maken en ook 

ruimte te laten voor behandeling in de commissies. 

De nieuwe wijze van behandeling is voor ons al-

lemaal een zoektocht. Wij hebben het onszelf ook 

niet gemakkelijk gemaakt door de Kwatta-operatie. 

Daardoor lijkt toch dit jaar heel veel gras voor de 
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voeten van de algemene beschouwers te zijn weg-

gemaaid. Niettemin zien wij uit naar de behande-

ling van deze algemene beschouwingen, het debat 

en de beantwoording van GS en zien wij uit naar 

de tweede ronde, waarin de fracties geacht worden 

vooral op elkaars bijdragen in te gaan. De mate 

waarin wij daarin slagen zal ons inziens bepalend 

zijn voor het antwoord op de vraag of wij met el-

kaar op de goede weg zijn.

De provincie Utrecht heeft veel hooi op de vork 

genomen. Het komt erop aan verwachtingen die 

worden gewekt waar te maken. Wij moeten het 

werk dat er ligt ook daadwerkelijk uitvoeren, zodat 

wij een presterende, zichtbare en relevante over-

heid zijn voor al onze burgers. Maar wij moeten dat 

blijven doen vanuit een heldere visie op onze taken 

en ons beleid. Ondanks het feit dat er volgens de 

ChristenUnie verbeteringen mogelijk zijn, is er ook 

dankbaarheid voor het vele goede dat in de con-

ceptprogrammabegroting terug te vinden is.

Wij wensen u, de Staten, GS en de ambtelijk be-

trokkenen ook voor het jaar 2005 Gods onmisbare 

zegen toe.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Collega Levering heeft opgeroepen ons te bepreken 

tot een twee- drietal hoofdonderwerpen. Wij on-

dersteunen die zienswijze, omdat de programma-

begroting nog niet besproken is in de verschillende 

commissies, waardoor een duidelijke standpunt-

bepaling nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Met 

betrekking tot onze hoofdpunten willen wij ons nu 

beperken tot een viertal punten: 

- de ontwikkeling op de arbeidsmarkt;

- het tekort op de begroting;

- de woningbouw;

- het grote graaien.

Al jarenlang doet dit college en doen de voorgan-

gers van dit college, van welke signatuur ook, hard-

nekkige pogingen om de provincie, met name de 

steden Utrecht en Amersfoort, op de kaart te zetten 

als de ict-bolwerken. Wij hebben daar vanaf deze 

plaats al eerder vraagtekens bij gezet. Liever zouden 

wij zien dat het college de ogen opent en zich richt 

op de vraag naar werkgelegenheid van onze eigen 

inwoners in plaats van achter een luchtballon aan 

te hollen. Dagelijks worden wij geconfronteerd met 

grote stromen van mensen van buiten de provin-

cie, die hier hun brood komen verdienen. De NV 

Utrecht kan ons straks precies vertellen hoe lang de 

dagelijkse files zijn. Aan de ander kant bestaat er 

een groot tekort aan banen voor de lagergeschoolde 

arbeidskrachten in onze provincie. De recente kabi-

netsplannen laten voor deze arbeiders weinig hoop-

gevends zien. Desalniettemin wordt ook nu weer 

hardnekkig ingezet op het ontwikkelen van een 

kenniseconomie voor de hogeropgeleide Utrechter. 

Graag zouden wij een echte inspanning zien van dit 

college, om met name de arbeiders met een lager 

of middelbare opleiding aan het werk te krijgen en 

te houden. Dit geldt zowel voor de huidige groep 

mensen die aan het werk is als voor de groep men-

sen die de komende jaren op de arbeidsmarkt zal 

komen. 

Versterking van de Utrechtse economie door te 

investeren in bedrijventerreinen, hoewel 10% van 

de beschikbare kantoorruimte leegstaat, en verder-

gaan met de kenniseconomie is wat ons betreft de 

verkeerde weg. Recente cijfers laten dan ook zien 

dat de trekkers van onze economie – te weten de 

steden Utrecht en Amersfoort – hun aantrekkelijk-

heid in Nederland in rap tempo verliezen, ondanks 

de goed bedoelde inspanningen van dit college. 

Volgens het zakenblad Bizz is de stad Utrecht in 

de top-100 van zakensteden gezakt van plaats 47 

in 2003 naar plaats 69 in 2004. Amersfoort is zelfs 

gezakt van plaats 66 in 2003 naar plaats 81 in 2004. 

Verrassend is dat Woerden op de zevende plaats 

staat, dat Veenendaal op de twintigste staat en dat 

Nieuwegein op de drieëntwintigste plaats staat. Zij 

stijgen op deze lijst en doen het daarmee uitgespro-

ken goed. 

Volgens ons zou dit college dus veel meer oog moe-

ten hebben voor de behoefte aan werkgelegenheid 

van de eigen bevolking. Dat staat overigens wel met 

zoveel woorden op bladzijde 114 van de program-

mabegroting omschreven, maar enige actie op dit 

punt zien wij niet. Ook zou daarmee de arbeids-

mobiliteit kunnen worden beperkt, dus snijdt het 

mes aan twee kanten. Recente ontwikkelingen in de 

ict-branche leren ons dat steeds meer bedrijven hun 

werkzaamheden uitbesteden aan lagelonenlanden, 

zoals India en China. Het is een illusie dat wij als 

provincie Utrecht daarmee met succes de concur-

rentie zouden kunnen aangaan. 

Het volgende aandachtspunt is het zogenaamde 

financiële perspectief. Ook de heer Van de Groep 
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heeft daarover al het een en ander gezegd. Het 

stoort mij zeer dat er voor de jaren 2005 en 2006 

weliswaar met flinke tekorten op de begroting re-

kening gehouden moet worden, maar dat dit in de 

jaren daarop wordt omgebogen in een overschot. 

Dit noemt men ook wel: tot over je graf regeren. 

Natuurlijk is het zo, ondanks dat de kiezers geko-

zen hebben, dat er in de provincie Utrecht al ruim 

30 jaar een college zit van PvdA, CDA en VVD. 

Dat betekent echter niet dat dit in tot in lengte van 

jaren zal voortduren. Het doen van uitspraken in 

dezen is dus voorbarig. Het afsluiten van de be-

groting van 2005 met een tekort van € 19.000.000, 

onder andere veroorzaakt door uitgaven van on-

geveer € 14.000.000 ter dekking van uitgaven in 

het kader van Agenda 2010, die vervolgens zouden 

worden terugbetaald in 2008 en 2009, vinden wij 

een gemakkelijke manier van het afwentelen van 

verantwoordelijkheden. 

Ons derde onderwerp is de woningbouw. Wij zit-

ten middenin het gesteggel over de exacte ligging 

van rode contouren, de noodzaak van het bouwen 

voor de eigen bevolking – of om de middenstand 

in stand te houden – en de ruimte-voor-ruimtere-

geling. Eén ding wordt niet genoemd en dat is de 

voortdurende woningnood onder starters, onder 

mensen met lage inkomens en onder ouderen. Dat 

zijn toevallig de woningen waarop het minst wordt 

verdiend en deze zijn zelden een reden om een rode 

contour voor te verleggen. Dat is meteen een ant-

woord op de vraag van de heer Levering waarom 

er geen goedkopere woningen worden gebouwd: er 

wordt niet op verdiend, en dan is het een kwestie 

van volg de geldstroom.

Locaties voor het aanleggen van buitenplaatsen 

en vrijesectorwoningen zijn er te over, maar geen 

gemeente is er te vinden die haar vingers graag 

brandt aan het mede ontwikkelen van sociale 

huur- of koopwoningen. Dat is de reden waarom 

de woningmarkt al jaren op slot zit en er geen 

vooruitzichten zijn op een spoedige oplossing. 

Voor de provincie is het een uitgelezen kans om 

haar meerwaarde te etaleren door een actief beleid 

te voeren met betrekking tot de ontwikkeling van 

bouwprojecten ten behoeve van sociale huur- en 

koopwoningen, geschikt voor jongeren, studeren-

den, starters en ouderen. Als mogelijkheid zie ik 

hierbij bijvoorbeeld het creëren van een fonds, van 

waaruit gemeenten zouden kunnen putten om deze 

woningen te ontwikkelen. Nu worden vaak eerst 

duurdere woningen gebouwd onder het mom om 

van de extra opbrengsten sociale huur- of koopwo-

ningen te realiseren. Achteraf is het dan zo dat de 

opbrengsten toch weer erg tegenvielen door allerlei 

oorzaken en het er echt weer niet van is gekomen 

om tot sociale woningbouw te komen. Met dit 

fonds zouden gemeenten eerst de sociale woning-

bouw kunnen realiseren, waarbij achteraf het van 

de provincie geleende geld uit REMU- en UNA-

opbrengsten wordt terugbetaald uit de opbrengsten 

die kunnen worden gerealiseerd bij de ontwikkelin-

gen van duurdere woningen. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb een ander soort voorstel gedaan. 

De heer Witteman spreekt al weer over geld. Wij 

zijn echter in gesprek met woningbouwcorporaties, 

omdat wij ook wel snappen dat men bij die grote 

projectontwikkelaars dat geld niet los kan krij-

gen. Wij denken dus dat wij eerst maar eens op de 

woningbouwcorporaties druk moeten uitoefenen, 

voorzover wij dat kunnen, want daar is natuurlijk 

heel veel geld beschikbaar. Het is overigens ook 

traditioneel de doelstelling van die woningbouw-

corporaties. Wij hebben dus ook wel over dit soort 

zaken nagedacht. Op provinciaal niveau komen wij 

nogal snel met een fonds, maar geld is waarschijn-

lijk niet eens het probleem. Het moet echter wel 

gebruikt worden. Daarom vinden wij dat wij eerst 

de woningbouwcorporaties op hun verantwoorde-

lijkheid moeten aanspreken.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Sinds een aantal jaren werken de woningbouwcor-

poraties als gewone projectontwikkelaars, zoals de 

heer Levering wel zal weten.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat klopt inderdaad, maar sinds de bru-

teringsoperaties in de jaren negentig toen de hele 

structuur van de sociale woningbouw is veranderd, 

is het tevens zo dat die hele zaak marktconform 

geregeld is. Dan is het wel heel merkwaardig nu te 

komen met het idee van een fonds. Daar waar de 

overheid in de jaren negentig heeft gezegd te zullen 

stoppen met de directe subsidies in de sociale wo-

ningbouw, moeten wij natuurlijk eerst naar andere 

wegen zoeken om de markt te stimuleren voordat 

wij er geld in gaan steken. Ik ben het zeer met de 
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heer Witteman eens en wij hebben het hart op de-

zelfde plek zitten als het gaat om het belang van de 

sociale woningbouw. Ik zou echter nog even willen 

wachten om daar geld in te stoppen. Als wij er na-

melijk geld in stoppen, doen anderen het niet. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb niet gezegd dat wij als provincie er geld in 

moeten stoppen, maar dat wij het geld voorschie-

ten. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat doen wij natuurlijk wel vaker en dat 

doen wij op bepaalde plekken succesvol. Kijk naar 

de voorfinanciering van Randstadspoor. Als daar 

goede mogelijkheden zichtbaar worden, dan zou de 

heer Witteman ons best wel eens kunnen vinden.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het laatste punt, en dat geeft meteen een antwoord 

op de vraag van de heer Van Leeuwen en het sluit 

aan op het betoog van de heer Bijkerk. Ik wil na-

melijk aandacht vragen voor het grote graaien. 

Nederland doet het qua corruptie niet beter of 

slechter dan de een of andere bananenrepubliek. 

Voorbeelden te over. Neem de prijsafspraken bij 

aannemers, de universiteiten en hbo-opleidingen 

met betrekking tot de aantallen studenten en nu 

recent de gezondheidszorg, waarbij ziekenhuizen 

en zorgaanbieders declaraties indienen voor hon-

derden miljoenen voor niet-geleverde diensten. 

De grote zorgverzekeraars hebben allemaal frau-

deteams opgesteld en zij zitten allemaal met zo’n 

2000 dossiers in hun maag. In dezen zie ik dan 

ook een belangrijke rol voor de provincie inzake 

toezicht, controle en handhaving. Dan heb ik het 

niet over het burgertje-pesten, zoals is verwoord in 

de Troonrede – beboeten voor oversteken bij rood 

licht -, maar dan heb ik het over het aanpakken van 

de échte problemen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik stel het op prijs dat de zorg om de 

zorg wordt geventileerd. Ik heb er wel enige moeite 

mee als dat heel algemeen wordt gesteld. Ik vind 

dat je mensen te kort doet, die heel veel zorg aan 

die zorg besteden, ook door het management. Als 

het echter gaat om onze verantwoordelijkheid 

en onze taak in die graaicultuur, zoals de heer 

Witteman dat zojuist heeft verwoord, dan wil ik 

graag duidelijkheid hebben over wat wij dan kun-

nen doen. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik was echt geschokt toen ik dit weekend een ar-

tikel las in dit verband over instellingen, zoals 

onze ziekenhuizen, en andere zorgaanbieders; 

apotheken maken op een zeer grote schaal mis-

bruik van de middelen die er zijn. Wij hebben al-

lemaal wat te zeggen over iemand die ten onrechte 

voor 30% of 40% in de WAO loopt, maar aan de 

andere kant hebben wij mensen als Joep van den 

Nieuwenhuijzen die ons opzadelen met honderden 

miljoenen aan schades. Nu gaat het dus zelfs om 

ziekenhuizen, instellingen waar je toch een beetje 

van op aan moet kunnen. Dan denk ik dat wij veel 

meer ons oog daarop gericht moeten houden. Alles 

wat je in dit verband voor onmogelijk achtte, ge-

beurt. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben het met de heer Witteman eens 

dat dit een zorg is. Hij spreekt het college toe en hij 

spreekt de Staten toe. Welke verantwoordelijkheid 

en welke middelen heeft de provincie om aan die 

zorg van hem werkelijk iets te doen?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk aan een veel beter toezicht op de wijze 

waarop met de door ons beschikbaar gestelde mid-

delen wordt omgegaan. Dan doel ik op alle gebie-

den. Of het nu de jeugdzorg, de windmolens of 

de infrastructurele werken zijn waar wij geld aan 

betalen, wij moeten kijken of de afspraken die wij 

maken worden nagekomen en of alles klopt.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben het ermee eens dat daar een al-

gemene taak ligt, maar ik heb wat moeite met de il-

lustratie dat er een algemeen geldende graaicultuur 

in de provincie is. Ik denk dat wij ons op dat punt 

wel zorgvuldig moeten uitdrukken.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Evenals de heer Van Leeuwen heb ook ik hier 

moeite mee. Ik begrijp de voorbeelden van de heer 

Witteman; daar kan men zo over denken en het 

lijkt logisch. Als je dat echter projecteert op de pro-

vincie, moet je in elk geval man en paard noemen, 

dus voorbeelden waarvan je denkt dat het daar ook 
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gebeurt. Anders zouden de opmerkingen verkeerd 

uitgelegd kunnen worden. Onze fractie heeft in elk 

geval geen aanwijzingen dat dit in de provincie op 

grote schaal gebeurt. Ik heb ook geen aanwijzingen 

dat de besteding van onze middelen slecht gecon-

troleerd zou worden of iets dergelijks. Ik denk dus 

dat wij dan de discussie anders moeten voeren. Het 

gaat mij wat ver om de apothekers en Joep van den 

Nieuwenhuijzen allemaal op één hoop te gooien en 

om dan te zeggen: kijk eens naar de provincie. Dan 

moet je bij die provincie ook man en paard noemen 

dan wel zeggen: de controle van onze bestedingen 

zien wij op deze of die manier teneinde te voorko-

men dát. De heer Witteman zal het allemaal niet 

bedoelen zoals hij het zegt, daarvoor ken ik hem 

goed genoeg, maar het wordt wel een beetje sug-

gestief. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat klopt inderdaad, maar wat er bijvoorbeeld 

gebeurt bij onze buren, gebeurt bij ons natuurlijk 

ook. Misschien niet in dezelfde mate, maar wel 

vergelijkbaar. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij willen vanmiddag onder het thema 

van “Van willen naar doen”, “Van waardevol willen 

naar waardevol doen” en “Van waardenvol willen 

naar waardenvol doen” enkele aspecten belichten, 

die op hoofdlijnen een benadering zijn van de alge-

mene beschouwingen in het kader van de begroting 

2005.

De provincie is in beweging. Zelfs zo, dat wij ons 

vanmiddag ook bewegen op het Haagse terrein. Ik 

zal dus waarschijnlijk ook een paar uitstapjes ma-

ken, maar dan vanuit een andere invalshoek dan 

door anderen is gedaan. 

Ik begin bij onszelf, want daar ging het allemaal 

om. Ik denk dat wij op dit moment staan in een 

periode waarin wij in de vaart komen – in positieve 

zin dan – van de afronding van een reeks majeure 

plannen. Heel interactief heeft de provincie op een 

aantal onderdelen haar maatschappelijke en be-

stuurlijke omgeving benaderd; een mooi voorbeeld 

van de wijze waarop de provincie in beweging is op 

dit punt en laat zien dat het zichzelf als presterende 

provincie op de kaart zet. Het gaat om strategische 

beleidsplannen, het gaat om Agenda 2010, het gaat 

om gebiedsgericht werken. Zo langzamerhand 

denk ik inderdaad, als het gaat om de vraag wat 

je als provincie wilt zijn, dat er heel veel gouden 

kansen liggen om die presterende provincie vanuit 

de beleidsontwikkeling – en straks ook als het gaat 

om de implementatie – eind dit jaar/begin komend 

jaar goed op de kaart te zetten. Dat is een beeld van 

een presterende provincie dat niet alleen aan GS is 

voorbehouden, ook niet alleen aan PS, maar het is 

de optelsom van GS, PS en het ambtelijk apparaat. 

Ik denk dat het goed is vanmiddag met elkaar te 

constateren dat er op dat punt een heel sterke drie-

slag is. Daarom is het buitengewoon belangrijk, als 

het gaat om de afstemming van die plannen, dat 

er regie op komt. Straks komt natuurlijk de ‘’pud-

ding-proof’’, kunnen wij onze ambitie ook in de 

implementatie waarmaken en blijft het beleid zich 

integraal, ook gezwaluwstaart, voltrekken als het 

gaat richting de uitvoering. Daarom is het goed dat 

GS en PS bestuurlijke monitoring plegen op die 

ontwikkeling. 

Zo heeft onze fractie oprechte waardering voor de 

deskundige en overtuigende inzet van het college 

van GS. Wij hebben ook waardering voor de ruimte 

die de coalitiefracties zichzelf toe-eigenen in verge-

lijking met de vorige periode ‘toen zij in het beton 

stonden’. Het was toen ondenkbaar dat een van de 

coalitiepartijen een windmolengevecht zou aangaan 

met de andere coalitiepartijen. En dat is vanmid-

dag gebeurd en dat is hoopvol, nietwaar mijnheer 

Levering?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik hoop alleen niet dat ik Don Quichot ben, wil ik 

tegen de heer Van Leeuwen zeggen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat vind ik nu weer jammer. Het 

was zo hoopvol begonnen. 

Ik denk dat wij daarnaast mogen zeggen dat de 

aansturing van het ambtelijk apparaat, de amb-

telijke top en de inspirerende algemeen directeur, 

ook op dat punt laat zien dat die drieslag een ont-

wikkeling laat zien die onze provincie ook in de 

toekomst sterk zal kunnen maken. Wij hebben als 

Provinciale Staten een eigen positie kunnen verwer-

ven. Dan denk ik aan de hele streekplanprocedure. 

Als er iets is waarbij is gebleken dat de Staten hun 

eigen positie hebben, ook wat het proces inhou-

delijk betreft en wat betreft de versterking van de 
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communicatie, dan is het wel bij dat interactieve 

proces geweest. Niet onvermeld kunnen wij laten 

het werk van de commissie van rapporteurs. Die 

commissie heeft laten zien dat de provincie een 

gezicht heeft. In de lokale samenleving is dat bui-

tengewoon gewaardeerd. 

Dan komt natuurlijk wel de vraag op, als je dat 

allemaal op je af ziet komen, hoe wij als Staten die 

ambitie kunnen waarmaken en kunnen blijven 

waarmaken. Het is goed dat ook op dat punt de 

evaluatie van het dualisme er komt.

Heel belangrijk is dat er vertrouwen is. Werken 

aan vertrouwen is een boodschap aan de lokale 

overheid, maar het vertrouwen vasthouden is een 

boodschap die wij onszelf moeten aantrekken. Dan 

alleen namelijk kunnen wij met elkaar werken. 

Men zal nu wellicht denken, na zoveel positieve 

woorden, dat de fractie van de SGP tevreden is. Dat 

is nu ook weer niet het geval. Wij willen graag een 

paar zaken noemen, die voor de toekomst van bui-

tengewoon belang zijn als het gaat om de vraag hoe 

wij verder gaan als bestuurlijke organisatie.

Een lerende organisatie zou in staat moeten zijn, 

ook in die implementatieperiode, een antenne te 

hebben voor het feit dat de rol van de overheid in al 

die processen een wisselende rol is. Dat vraagt grote 

flexibiliteit. Vandaar dat in IPO-verband wordt 

nagedacht over het programma “Andere overheid”. 

En voor wat die andere overheid wil zijn, heeft dit 

kabinet aangegeven dat als het gaat om de rol van 

de overheid, die rol terughoudender is in datgene 

wat zij regelt - ik denk dat dit ook voor ons van 

belang is en dat is ook de uitdaging die wij moeten 

aangaan - en, laat helder zijn: een groter beroep 

doet op de medeverantwoordelijkheid van de maat-

schappelijke organisaties van burgers. En hoeveel 

kanttekeningen je daarbij ook kunt plaatsen, ik 

denk dat dat van buitengewoon belang is willen 

wij onze verzorgingsstaat ook naar de toekomst toe 

op een reële wijze kunnen vorm geven en kunnen 

volhouden. Echter, ook als het gaat om de vraag 

welke publieke en rechtstatelijke belangen worden 

geborgd, vraagt dat om een rol van de overheid die 

daarin helder is. Dan gaat het ook om prestaties. 

Al die zaken moeten in goed partnership worden 

uitgeoefend tot en met een duidelijke uitoefening 

van overheidsgezag. Als het nu gaat om dat goed 

partnership en om het overheidsgezag, willen wij 

een paar zaken noemen, die ons uit contacten met 

lokale bestuurders ter ore gekomen zijn, waarbij wij 

ons afvragen of dat nu het beeld is dat wij als pro-

vincie willen neerzetten.

Soms merk je dat er op lokaal niveau uitdrukkelijk 

de behoefte is aan een discussie met de provincie 

over inhoud, die enige ruimte biedt aan creativiteit. 

Dan komt die oude, gedetailleerde, medebewinds-

rol, uitvoeringsrol en controlerende rol van de 

provinciewel eens heel blokkerend over. Een absurd 

voorbeeld van een dusdanig gedrag vindt onze 

fractie de gang van zaken rondom het bordeelbeleid 

van de gemeente Amersfoort. Wat is er aan de hand 

geweest? In een parapluplan had de gemeente voor 

60 bestemmingsplannen een algemeen vestigings-

verbod opgenomen, behalve voor zeven aangewezen 

plaatsen. Wat doet onze provincie? Die schrijft 

voor dat de gemeente Amersfoort in elk bestem-

mingsplan, per straat en per pand moet aangeven 

waarom prostitutiebedrijven aldaar wel of niet zijn 

toegestaan. De Raad van State heeft gelukkig dat 

beleid van de provincie niet goedgekeurd en het be-

leid van de gemeente Amersfoort in dezen wel. Dit 

is een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet. 

Dat willen wij duidelijk buiten onze motie plaatsen. 

Daar gaat het nu niet om. Het gaat ons om de wijze 

waarop je als provinciale en lokale overheid samen 

beleid maakt en hoe dat overkomt. 

Een ander voorbeeld van een vraag die je kunt stel-

len over ons gebiedsgericht werken, is met name de 

positie van Eemland. Als een gewest in goed overleg 

komt tot een afstemming van de streekplanopgave, 

dan moeten er wel heel zwaarwegende argumen-

ten zijn als zo’n unaniem gedragen visie van een 

gewest - dat past binnen de algemene kaders, maar 

waarbij alleen de onderlinge verdeelsleutel anders 

is – niet wordt overgenomen. Dan gaat het ons niet 

zozeer om de RO-inhoudelijk kant van deze zaak, 

maar dan gaat het ons om de vraag welke positie 

je het gebiedsgericht denken geeft en vanuit welk 

perspectief je hiermee verder gaat. 

En hoe is het ook alweer met het Utrechts Model? 

Soms denk je wel eens dat wij bezig zijn in dat 

soort operaties met het oppompen van luchtbal-

lonnen. Wat is de houdbaarheidsdatum van al die 

plannen? Een zekere scepsis maakt zich van ons 

meester, zeker als je in een reeks van jaren al zo 

veel van die plannen hebt zien langskomen, die 

allemaal in het abstracte zijn blijven hangen. Hoe 
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lang blijven wij als provincie op dat punt geloof-

waardig? Ik denk dat het voor ons nu, zeker als het 

gaat om de implementatie van al die strategische 

plannen, van belang is wat daarvan het perspectief 

is binnen het gebiedsgericht werken.

Enkele zaken willen wij nog aanroeren, die te ma-

ken hebben met de afronding van de streekplan-

procedure. Wij sluiten ons aan bij de opmerking 

die gemaakt is door de fractie van de VVD over de 

windmolenproblematiek. Wij zullen die problema-

tiek dan ook niet opnieuw uitwerken. Als op het 

hoogste niveau nagedacht wordt over perspectieven 

en als er op provinciaal niveau zo veel belemmerin-

gen liggen, denk ik dat het inderdaad van een ze-

kere oogklep zou getuigen als je niet wilt nadenken 

over de vraag wat dat zou kunnen betekenen voor 

ons. 

Dan iets over de toepassing van de rode contour, 

niet over de inhoud – in de zin van: dat het niet 

zou moeten -, maar over het instrument dat wij 

blijven hanteren. Als wij niet een zeker maatwerk 

en een zekere flexibiliteit kunnen inbouwen daarin, 

dan stellen wij onze partners daarin ernstig teleur 

en doen wij onszelf tekort. Kwaliteit moet er blij-

ven, maar laten daarbinnen maatwerk en flexibili-

teit, meer dan nu, mede het beleid bepalen. 

Laten wij helder blijven als het gaat om de weging 

van reconstructieplan en streekplan. Hierover is 

twee keer gesproken in de commissie en ik moet 

zeggen dat de reactie buitengewoon verhullend is: 

niet helder. Wat wij helder maken is, dat wij ingezet 

hebben dat het streekplan voor ons niet bovenge-

schikt moet zijn aan het reconstructieplan maar 

andersom. 

Vitaal platteland is al diverse keren genoemd van-

daag. Ik denk dat het inderdaad een heel majeur 

beleidsterrein is. Enkele opmerkingen wil ik hierbij 

maken. Ik ben buitengewoon verheugd, kijkend 

naar het Haagse, dat minister Veerman bezig is met 

de bundeling van allerlei regelingen en ook subsi-

dieregelingen, om te komen tot een sterker beleid. 

Wij zijn zeer positief over de rol die onze gedepu-

teerde daarin speelt, ook als rapporteur van de co-

mités van de regio’s. Ik denk dat hier kansen liggen 

voor de toekomst om na te denken over vitaal plat-

teland, als het gaat om het agrarisch bedrijfsleven 

als motor, en ook te willen nadenken over de vraag 

of je met enige flexibiliteit aan agrariërs niet-agra-

rische bedrijvigheid wilt toekennen. Daarmee kun-

nen zij hun inkomenspositie versterken en daarmee 

kunnen wij de agrariërs als belangrijk element – wij 

hebben ze nodig; het is in Europees verband er-

kend - in het platteland laten bestaan.

Wij vragen nodig enige aandacht voor enkele finan-

ciële aspecten in relatie tot de begroting 2005. 

Wij vragen u een reactie op de Zalm-norm. 

Daarmee bedoelen wij de norm rondom het EMU-

saldo (Economische en Monetaire Unie) van 3%. 

Provincies en gemeenten worden gehouden aan 

hun investeringsplafond om die norm te kunnen 

halen. Wat betekent dat voor het investeringspro-

gramma van onze provincie?

Het is al genoemd door de fracties van de 

ChristenUnie en de SP, en ook wij verbazen 

ons – gelet op de soliditeit die wij in dit huis 

gewend zijn bij een begroting – over het voor-

stel, waarbij de structurele korting op het 

Provinciefonds tot en met 2007 wordt gedekt met 

incidenteel geld, omdat het college ervan uitgaat 

dat de middelen van het coalitieakkoord vrijvallen 

in 2007. Zie bladzijde 13 van de begroting. Dit zou 

betekenen dat het college in feite incidenteel beleid 

of incidentenbeleid maakt, terwijl het college zelf 

zegt dat het zijn ambitie is nieuw beleid te ontwik-

kelen met perspectief voor de toekomst. Dat lijkt in 

strijd te zijn met de wijze, in financiële zin, waarop 

u met uw ambitie als coalitie omgaat. In feite ge-

bruikt u dan een beperkte periode voor het afdek-

ken van de korting in het Provinciefonds en laat u 

uw opvolgers in feite met een probleem zitten.

Wat daarbij komt, is dat een deel van Kwatta-

operatie behaald is met incidenteel geld. Daarom 

willen wij heel graag dat niet in2006, maar bij de 

voorjaarsnota 2005 de effecten in beeld worden 

gebracht van zowel de structurele korting met inci-

denteel geld in het Provinciefonds als het resultaat 

van Kwatta – structureel, maar voor een deel ook 

incidenteel -, opdat wij op dat punt een solide door-

kijk kunnen maken naar de toekomst. Dan zadelen 

wij onze opvolgers niet op met een groot gat. 

Ten slotte verbaast het ons dat het college de stel-

post, waarvan het college zelf zegt die te willen 

gebruiken voor onvoorziene middelen of tegenval-

lers, nu al op de begrotingsschijf 2005 voor 80% 

heeft ingevuld. Welke ruimte heeft het college nog 

om te voorzien in die zaken die het college zelf 

heeft aangegeven?
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Ter afronding. Waardevol willen en waardenvol 

doen vragen om een helder kader. Dat kader is aan 

de Staten voorbehouden. De belangrijkste kader-

stellende taak van de Staten is in onze visie, dat het 

kader een blijvend kader moet zijn met een per-

spectief dat er toe doet. Dat blijvend kader is voor 

ons het Woord van God. In IPO-verband is nage-

dacht over het profiel van de andere overheid. In 

het Woord van God lezen wij, als het gaat om over-

heidsoptreden en om de interactie tussen mensen 

onderling in het maatschappelijk verkeer, dat het 

van belang is te doen al wat waarachtig is, eerlijk is, 

rechtvaardig is, wat rein is, wat wel luidt en wat lof 

verdient. Als dat ons kader is, zullen wij inderdaad 

willen en moeten nadenken over onze toekomstige 

prioritering. Dan gaat het ook om de zachte kant 

van de samenleving; het schild van de overheid. 

Dan gaat het ook om de harde kant van de samen-

leving, als het gaat om de economie. Het gaat dan 

ook om de zorg en de zorg óm de zorg. Het gaat 

ook om de woningbouw. Wij zouden heel graag in 

een kerntakendiscussie die prioritering nog eens te-

gen het licht willen houden, om inderdaad in onze 

samenleving ook als provinciale overheid volgens 

dat perspectief een integere overheid te zijn, die een 

schild is voor de zwakkere in de samenleving, maar 

die ook bij alles wat afbreuk doet aan het welzijn en 

het welbevinden van de samenleving een kritische 

houding heeft. Dan denken wij ook aan subsidië-

ring van bepaalde vormen van kunst en cultuur die 

degenererend werken. Het gaat erom dat hetgeen 

wij doen tot eer van God is. Daarom spreekt onze 

fractie de wens uit, dat dit kader richtinggevend 

mag zijn. Wij wensen alle betrokkenen Gods on-

misbare zegen toe. 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Voordat ik een paar punten noem die ik na-

mens mijn fractie aan de orde wil stellen, hoop 

ik dat ik iets mag zeggen over mijn plaats in deze 

Provinciale Staten. Ik zal het kort houden.

Er zijn in de achterliggende tijd wat persberichten 

geweest over de LPF, dat zal u niet verbazen, maar 

daarop zou ik graag een korte toelichting wil-

len geven voor wat mijzelf betreft. Het komt erop 

neer dat partijen aan het ruzie maken zijn, maar 

er zijn meer partijen die aan het ruzie maken zijn 

in deze wereld, ook in de politieke wereld, en dat 

is jammer. In Utrecht, in mijn steunfractie, is het 

deze keer rustig, kan ik u vertellen. (Hilariteit. ) Ja. 

Zonder echter pedant te willen zijn, vermoed ik 

wel dat binnenkort voor deze ruziemakende aan-

gelegenheden de eerste prijs aan mijn organisatie 

zal worden toegekend. 

Nogmaals, het is rustig in Utrecht. Dat willen 

wij hier ook graag zo houden. Je weet maar nooit 

of dat ook echt lukt. Wij hebben ons als fractie 

beraden over onze positie en hebben unaniem 

besloten voorshands onder de naam “LPF” onze 

werkzaamheden voort te zetten. Evenwel, wij 

hebben aan het hoofdbestuur van de vereniging 

LPF en aan de Haagse fractie meegedeeld, dat wij 

ons wensen te distantiëren van de ruziemakende 

partijen. Dus eigenlijk hebben wij onszelf een 

status aparte toegekend momenteel en hoelang die 

zal duren weet ik nog niet. Ik zal u op de hoogte 

blijven houden over de ontwikkelingen. U zult 

echter begrijpen dat mijn animo voor dit indertijd 

onvoorziene ‘woestijnavontuur’ uitermate klein 

is en dat wil ik graag met u delen. Overigens wil 

ik allen hartelijk bedanken voor de in de achter-

liggende tijd aangenomen houding ten opzichte 

van ons. Wij hebben geen negatieve vragen van 

u gekregen en dat verheugt ons zeer. U heeft ons 

kennelijk … (Hilariteit.) Ja, met goedvinden van 

de voorzitter. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Putters sprak op een goed 

moment over een eerste prijs. Wat bedoelt hij 

daarmee?

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

De eerste prijs voor ruziemaken binnen partijor-

ganisaties. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Een soort rapportcijfer. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Die prijs heeft de LPF de afgelopen 

dagen behaald? Dat bedoelde hij te zeggen?

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij wachten de komende dagen af. Dat wilde ik 

zeggen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Mijnheer Levering moet zich niet bezighouden 

met cijfers. Hij heeft zelf verteld hoe dat afloopt. 
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De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik stap over op een ander onderwerp. Als motto 

voor onze inbreng hebben wij gekozen voor “Is de 

burger iets gevraagd?”. De begrotingsstukken heb-

ben wij uiteraard doorgenomen. Wij vinden dat de 

begroting een keurig gelabelde weergave is van de 

programmaplannen van de provincie. Naar onze 

mening zijn deze boekdelen evenwel voor een nor-

male, moderne burger onleesbaar en onbegrijpelijk. 

Dat is jammer. Wij hebben ons dus ook niet al te 

zeer verdiept in alle rekenkundige beschouwingen 

die erin staan. Ik ga daar ook niet op in en wij heb-

ben daar geen opmerkingen over. Wij zullen ons 

beperken tot een aantal punten. Dat zullen wij ook 

doen in de resterende zittingsperiode in deze Staten 

ten aanzien van een aantal door ons gekozen speer-

punten. Wij hebben nu eenmaal niet de energie en 

de mankracht om op te brengen dat wij ons met 

alles kunnen bemoeien. Wij zijn daarbij ook niet zo 

pedant om te vinden dat wij ons met alles kunnen 

en móeten bemoeien. 

De speerpunten zijn mobiliteit, recreatie, ruimte en 

groen, veiligheid en zorg. Misschien zijn dit zelfs 

wel teveel punten, want het zijn omvangrijke gebie-

den. Wij hebben een aantal praktische punten op te 

merken. Alhoewel onze keuzes slechts een beperkt 

deel van de provinciale activiteiten omvatten, moet 

het ons toch van het hart dat zelfs hiermee heel veel 

tijd gemoeid is. Ik ben niet de enige die dat vind, 

want ook anderen hebben dat uitvoerig geëtaleerd 

vanmiddag. Het zijn de omvattende dossiers die 

moeten worden doorgespit en er is een onvoorstel-

baar aantal vergaderuren en vaak zijn er eindeloze, 

inefficiënte discussies over onderwerpen die al 

eerder zijn behandeld. Wij pleiten dan ook voor 

minder papier, minder stukken, minder ambtena-

ren, minder regels. Mijn voorganger heeft er eerder 

al op gewezen, dat wij vinden dat de bureaucratie 

in de provincieactiveiten omvattend moet vermin-

deren. Wij vragen GS dan ook welke maatregelen er 

in voorbereiding zijn om de workload aanmerkelijk 

te gaan verminderen, want die was in de achterlig-

gende periode erg zwaar. 

In de komende jaren staan ons ingrijpende 

Europese ontwikkelingen te wachten, die nu reeds 

de aandacht vragen. Wij staan aan de vooravond 

van een nieuwe internationaliseringsronde, die veel 

van onze nationale ondernemingen hun exclusieve 

regionale en nationale oriëntatie zal doen inruilen 

voor een wereldwijde internationale oriëntatie. 

In de toekomst zal er een bevoegdheidsverdeling 

komen tussen Brussel en Den Haag. Wij veron-

derstellen dat die gaat plaatsvinden en die kan van 

grote invloed zijn op de positie van de provinciale 

besturen. Een visie daaromtrent missen wij in de 

stukken die ons zijn voorgelegd. Ook horen wij 

over deze zaken met betrekking tot de activiteiten 

van de MKB-bedrijven, waarvoor het een belang-

rijke ontwikkeling is en kan worden, nog geen 

enkele discussie. Wij vernemen dan ook graag van 

GS welke organisatie en financiële voorzieningen 

hiervoor zijn gepland in de komende tijd. 

Onze provinciale samenleving snakt naar actie. 

Wederom missen wij in de programmabegroting 

een daadkrachtig beleid om de koopkracht die zich 

de laatste jaren in een neergaande lijn heeft bewo-

gen, een impuls te geven. De vraag aan GS is of 

hierop een antwoord is te geven.

Wel worden wij naar onze mening geconfronteerd 

met minder interessante discussies en uitgavenpos-

ten, bijvoorbeeld over een ecoduct over de A28. In 

de gemeente Soest is daarover de nodige beroering 

ontstaan en er werd zelfs een referendum over dit 

onderwerp gehouden. De weerstand tegen deze 

geldverslindende actie wordt steeds groter. Ik heb 

gehoord dat de onomkeerbare convenanten reeds 

lang geleden getekend zijn. Dan is het de vraag: was 

de burger eigenlijk wel tijdig iets over dit onder-

werp gevraagd? De vraag aan GS is of de noodzaak 

van het aanleggen van dit ecoduct wel voldoende is 

onderzocht. Is ooit onderzocht om een ter plaatse 

liggend defensieviaduct geschikt te maken als eco-

duct?

In de neergaande economie van de laatste jaren is 

de burger met betrekking tot de zorgvoorzieningen 

er beslist niet beter van geworden. Ook daarover is 

reeds wat gezegd vanmiddag. Ik wil voor een paar 

praktische punten nog even aandacht vragen. Op 

aanwijzing van overheden worden huisartsenprak-

tijken in regio’s en in gemeenten aanmerkelijke be-

perkingen opgelegd. Er is in dit land een tekort aan 

huisartsen, waardoor de burger zich in systeem-

wijzigingen moet voegen. In onze gezondheidszorg 

wordt steeds minder gegarandeerd. Burgers vinden 

dat door de instelling van regionale huisartsen-

posten vaak onvoldoende snel medische hulp kan 

worden verkregen. Voor degenen die aan de rand 
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van een regio wonen, is er in de avonduren geen 

adequaat openbaar vervoer beschikbaar. Bij een 

dichterbij gelegen huisartsenpost mag niet worden 

aangeklopt; men móet naar de huisartsenpost in de 

eigen aangewezen regio. Soms zijn dat onoverko-

melijke afstanden. Kleine ziekenhuizen worden ten 

behoeve van grote zorgeenheden gesloten, waar-

door de eerstehulpfunctie in de regio’s is komen te 

vervallen. En met deze medische zorgzaken hebben 

wij ook in de provincie Utrecht te maken gehad. 

Denk aan de ingrijpende reconstructies van de 

Meander-organisatie. Ondanks de indertijd door de 

gedeputeerde uitgesproken geruststellende woorden 

over dit onderwerp, zijn de medische voorzienin-

gen in het Eemlandgebied achteruit gehold. En tot 

onze verbazing wordt er zelfs door de directie van 

Meander op het ogenblik hard gewerkt om de lo-

catie Soest, waarvan geloofd was dat deze open zou 

blijven, uiterlijk begin 2005 te gaan sluiten. Wij zijn 

verbaasd. Alhoewel de overheid op grond van de 

zelfstandigheid van de ziekenhuisorganisatie niets 

kan afdwingen, is onze vraag aan de gedeputeerde 

toch of wij daarover nog wat nadere uitleg kunnen 

krijgen. Dat is eigenlijk een herhaling van vragen 

die wij over dit onderwerp eerder hebben gesteld. 

Verder is de automobiliteit een belangrijke verslech-

tering in de provincie. Ook daarover is in vorige 

sessies in deze Staten gesproken door anderen. De 

files groeien nog steeds en op de provinciale wegen, 

waar nauwelijks of geen files waren in het verleden, 

wordt door provinciale ambtenaren die kennelijk 

niet willen achterblijven, geprobeerd om recon-

structies aan te brengen om daarmee de veiligheid 

te bevorderen. Dat is belangrijk. Als voorbeeld 

daarbij noem ik de N221 – voor het verkeer dat 

van Baarn naar Soest gaat en omgekeerd - die op 

het ogenblik ‘in reconstructie is’ en die reeds enige 

maanden ernstig ontwricht is. Een van de resulta-

ten van deze reconstructie, men kan het zien als 

men er partieel overheen rijdt, is dat het ‘autootje 

pesten’ ook hier heel aardig lukt. In deze voorheen 

goed berijdbare weg zijn bochten aangebracht, in 

snelheidsbeperking is voorzien, er zin veel drempels 

aangebracht. Je mag er 50, 80, 50, 80 en 30 km/h 

rijden op een traject van ongeveer 700 meter. Het is 

dus erg aantrekkelijk daar overheen te rijden.

 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij houden hier algemene beschou-

wingen. Kan de heer Putters mij zeggen waar hij 

woont? 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik woon daar in de buurt, ja. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat dacht ik al. Wij zijn bezig met de 

algemene beschouwingen over de provinciale po-

litiek. Dan vind ik dat je als politicus een beetje 

voorzichtig moet zijn om over je eigen ‘achtertuin’ 

te spreken. Het grootste bezwaar dat ik maak is 

echter, dat de heer Putters over heel specifieke za-

ken spreekt. Als hij daarover wil spreken, zou hij 

echt een ander moment daarvoor in de komende 

weken moeten nemen, en juist niet vandaag.

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat het een vraag is om uit te wijden naar 

Haagse kringen of zo, dus ik heb de vrijheid maar 

genomen om hierbij even stil te staan. Het gaat mij 

erom dat de burger niets gevraagd is …

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben afgesproken om algemene 

beschouwingen te houden. Dat probeerde ik te 

onderstrepen. Daarom vind ik uw reactie ook bene-

den de maat. 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Vindt u het goed dat ik doorga op mijn manier, of 

moet ik hier een einde aan maken op verzoek van 

de heer Levering?

De VOORZITTER: Dat soort zaken moet u mij 

niet vragen. U hebt het woord. 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan zal ik doorgaan op mijn eigen wijze.

Aan de burger is niets gevraagd, en daar ging het 

immers om: is de burger iets gevraagd over dit 

soort maatregelen dat genomen wordt? Maatregelen 

die de zorg en de veiligheid aantasten. Als ik dat 

niet met een voorbeeld mag doen vanuit mijn 

eigen omgeving – hoewel ik voor heel Eemland 

spreek – dan weet ik het niet meer.

Aan de brandweerautoriteiten is over deze veran-

derde situatie eveneens geen advies gevraagd, ook 

niet over de remmende maatregelen die zijn gerea-

liseerd. Die zijn van essentieel belang voor het geval 
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die weg nodig is om mensen die door een ongeval 

of ziekte zijn getroffen, naar een ziekenhuis te bren-

gen. Dat is een heel vervelende zaak. 

Mijn vraag aan GS is of het bekend is dat dit pro-

bleem speelt in Eemland en of GS daarover een 

standpunt hebben. 

Ik wil daarbij ook nog zeggen dat de veiligheid van 

de burger nog steeds in het geding is naar onze 

mening. En dat speelt dan ook nog in deze regio. 

Ons gevoel van veiligheid wordt nog dagelijks op de 

proef gesteld. “Meer blauw op straat” is een mooie 

kreet, maar de burger merkt er niets van. Er ís ook 

niets te bemerken, want er wordt ons op bepaalde 

punten maar wat wijs gemaakt. Een voorbeeld dat 

ik mag geven, en daarin is nog steeds geen veran-

dering gekomen, is de onveiligheid met betrekking 

tot het je begeven op straat. Men weet, de fractie 

van de LPF is enige tijd geleden niet alleen ernstig 

bedreigd, maar ook gestenigd. Ook daar is door de 

politie geen actie op genomen. Wij veronderstellen 

dat de situatie nog steeds zo is zoals die was: on-

veilig. Wij willen graag van het college weten of er 

maatregelen besproken of ondernomen zijn om die 

veiligheid te verbeteren. 

In de nota Ruimte krijgen provincies en gemeen-

ten meer verantwoordelijkheden. Dat betekent dat 

de provincie, rekening houdend met de nieuwe 

verantwoordelijkheden van de gemeenten, zinnige 

plannen moet maken. Daarmee kan bij burgers en 

maatschappelijke organisaties vertrouwen worden 

verkregen, dat nu ontbreekt. Ook daarover is van-

middag eerder gesproken.

Uit de reacties op de nota Ruimte blijkt dat de pro-

vincie tot nu toe op een tamelijk abstract niveau ac-

teert. En het is aan de provincie de nota Ruimte nu 

actief te gaan vertalen en samen met gemeenten en 

maatschappelijke organisaties de regie te pakken. 

Als meer ruimte wordt geboden aan ondernemer-

schap en particulier initiatief, ontstaat er vanzelf de 

bereidheid om naar elkaar te luisteren. Gemeenten 

moeten naar onze mening meer vrijheden krijgen, 

ook met betrekking tot de groen-roodverdeling. De 

provincie regisseert en moet monitoren, maar be-

hoeft niet alles dicht te timmeren. Dus decentraal 

wat kan, maar centraal wat moet. 

De moderne burger stelt meer en hogere eisen aan 

de overheid. De kloof tussen burger en overheid 

wordt steeds groter. De burgers hebben weinig ver-

trouwen in gezagsdragers tegenwoordig. Met groei-

end wantrouwen worden instituties, regeringsfunc-

tionarissen, provinciale besturen, politie, rechters, 

ziekenhuisbesturen gadegeslagen. Burgers verwach-

ten van een betrouwbare overheid dat instituties 

zich iets aan hun belangen, wensen en meningen 

gelegen laten liggen. Het is dus geen eenrichtings-

verkeer. Autoriteiten hebben verplichtingen jegens 

degene uit wiens naam zij uiteindelijk hun gezag 

mogen dragen. Voorbij is de tijd dat de woorden 

van de minister, de commissaris, de burgemeester 

voetstoots worden aangenomen. Autoriteiten kun-

nen de hoge verwachtingen lang niet altijd waarma-

ken. Zie daar, de vertrouwensbreuk dient zich aan. 

De VOORZITTER: Ik stel voor kort te pauzeren. 

Dan vervolgen wij met het antwoord van het col-

lege. Afhankelijk van de lengte van dat antwoord 

wil ik alsdan bezien of wij de vergadering voor de 

dinerpauze kunnen afronden. 

Schorsing van 16.57 – 17.04 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergaring.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het was volgens mij de fractie van 

de ChristenUnie die vorig jaar voorstelde eens te 

proberen met een eerste aftrap, voorafgaand aan de 

commissievergaderingen, algemene beschouwingen 

te houden. Het college beschouwt het als wat ‘scho-

ten voor de boeg op hoofdlijnen’. Nu gaan wij met 

elkaar de commissievergaderingen in. De detail-

vragen zullen wij dan ook, met het welnemen van 

de Staten, niet hier beantwoorden; die komen in de 

commissie voldoende aan bod. Van ons krijgen de 

Staten op de respectievelijke terreinen enkele reac-

ties op hoofdpunten.

Het vertrouwen van de burger vasthouden. Hoe 

doen wij dat in Utrecht, vraagt de PvdA. Ik denk 

dat de Kwatta-operatie vanmiddag afdoende bewe-

zen heeft, dat wij datgene wat wij beloofd hebben 

aan de burger middels het coalitieakkoord, pro-

beren overeind te houden. Ik ben het eens met de 

VVD, dat wij daarover heel goed moeten commu-

niceren. Het verhaal valt dan ook heel goed uit te 

leggen. Je moet er echter wel energie in steken.

Meer investeringen in het publieke domein, heeft 

GL gezegd. Zeker. Het Stimuleringsfonds is daar-
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voor een heel mooi instrument wat het college 

betreft. Tegen de ChristenUnie zeg ik, niet op één 

terrein, maar op vijf plus het zesde, zoals dat is aan-

gereikt vanuit de Staten bij de behandeling van de 

voorjaarsnota. Dan gaat het natuurlijk niet aan om 

alles in te zetten op één onderwerp. Dat wordt ook 

niet bedoeld. Waarschijnlijk werd bedoeld te zeggen 

dat er geen waterdichte schotten tussen de verschil-

lende onderdelen zijn. Die waterdichte schotten zijn 

er wat ons betreft ook niet. Sterker nog: elk voorstel 

dat een beroep gaat doen op het Stimuleringsfonds, 

komt inhoudelijk via de commissie in de Staten te-

recht. Daarmee denken wij dat er een zeer transpa-

rant overleg met de Staten kan zijn over alle diepte-

investeringen in de Utrechtse samenleving.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wat is dan de waarde van de toede-

ling, zoals die in de begrotingstoelichting duidelijk is 

opgenomen?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Die is heel belangrijk, omdat wij 

een indicatie willen afgeven: wij willen al die ter-

reinen zeer serieus nemen. De onderliggende 

voorstellen – weliswaar nog een grove ambtelijke 

inventarisatie – wijzen voldoende uit dat er genoeg 

potentieel is om die diepte-investeringen op die zes 

terreinen te doen. Vandaar het voorstel, zoals het is 

geformuleerd.

Hoofdstuk 1. Dat is niet meer, maar ook niet min-

der – zeg ik vooral tegen de PvdA en de VVD – dan 

een inleiding op de begroting, zowel in financiële als 

in inhoudelijke zin; wat kan de burger in 2005 met 

de voorliggende begroting van ons verwachten? In 

een apart stuk – dus niet in de begroting - komen 

wij terug op de rol van de provincie in relatie tot een 

aantal wat grotere ontwikkelingen, zoals de WGR-

plus en de vraag wat wij doen met de omliggende 

provincies, enzovoort. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nog even een vraag. Waarom komt dat in een apart 

stuk?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Omdat wij dat onder andere bij Kwatta 2 

aan de Staten hebben toegezegd nadat daarom werd 

gevraagd.

De VVD vraagt om vereenvoudiging regelgeving. 

In algemene zin zijn wij akkoord. Wij zijn er bezig, 

ook in IPO-verband. Er wordt op dit moment hard 

aan gewerkt. Met het ministerie van VROM heb-

ben wij nog een apart traject lopen wat betreft de 

regelgeving in RO-sfeer en in Milieu-sfeer. De VVD 

wordt dus op haar wenken bediend. In de loop van 

2005 rapporteren wij daarover.

Bezuinigingen op het Provinciefonds, en dan heb-

ben wij het over de junicirculaire: voorlopig alleen 

gedekt met incidentele middelen tot 2007. Dat is 

inderdaad zo, maar het kan verantwoord gedaan 

worden. Wij hebben in de loop van 2006/2007 

voldoende tijd en gelegenheid om te kijken hoe 

die incidentele bezuinigingsvoorstellen structureel 

kunnen doorwerken. De fractie van de SP heeft een 

opmerking gemaakt over het ‘over het graf heen 

regeren’. Dat is een terechte opmerking, althans zo 

dat wij in royale zin over ons graf heen regeren. Op 

pagina 19 van het totaaloverzicht kan men lezen 

dat wij voor 2008 voor de nieuwe Staten een begro-

tingsruimte hebben van maar liefst € 32.000.000, 

het bedrag dat nog niet is ingevuld. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Van Bergen heeft iets gezegd over de re-

gelgeving. Uiteraard juichen wij zeer toe dat er in 

IPO-verband en met het ministerie van VROM 

aan vermindering van regelgeving en aan vereen-

voudiging daarvan gewerkt wordt. Dat is echter 

slechts een gedeeltelijk antwoord op onze vraag. 

Onze vraag luidde of het college bereid is om dat 

provinciaal in te zetten. Ik heb allerlei voorbeelden 

gegeven van hoe dat zou kunnen. Ik heb genoemd 

de artikel 19-procedures; vereenvoudiging en ver-

snelling van de procedures. Ik heb horizonprincipes 

genoemd en ook heb ik onze eigen regelgeving 

genoemd. Dus dat is veel meer. Ik ben vanzelfspre-

kend uitermate verheugd dat IPO en het ministerie 

van VROM daarmee bezig zijn. De vraag lag echter 

ook op ons eigen gebied veel breder.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het gaat over het totale gebied en 

dat heb ik proberen duidelijk te maken, zonder de 

voorbeelden te herhalen die de heer Swane heeft 

genoemd. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
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Kan de gedeputeerde daarover wat meer informatie 

geven? Dat het IPO ermee bezig is, is goed, maar de 

kern van mijn betoog is dat half Nederland ermee 

bezig is. Het schiet niet op. Ik heb er wel vertrou-

wen in dat dit misschien een heel goede weg is, 

maar wellicht kan de gedeputeerde zo vriendelijk 

zijn om daarover informatie aan ons te sturen. 

Dan kunnen wij daarover een oordeel vormen en 

hoeven wij daarop in de commissie niet terug te 

komen. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Als ik zeg “andere overheid”, dan 

gaat het onder andere over bredere vereenvoudiging 

in regelgeving in provincieland. Dus wat ons betreft 

komen daar alle regelingen aan de orde, die worden 

doorgelicht en daarover ontvangen de Staten een 

rapportage. Meer kan ik er op dit moment niet over 

zeggen. Gevraagd is of de Staten in de loop van 

2005 daarover een en ander kunnen ontvangen. 

Dat zal gebeuren. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik neem aan dat de gedeputeerde in IPO-verband 

daarover afspraken heeft gemaakt. Dat zal ontge-

twijfeld iets meer inhouden dan datgene wat de 

gedeputeerde er nu over zegt. Dus is de vraag of het 

mogelijk is die afspraken ons te doen toekomen, 

zodat wij kunnen bekijken of wij als Staten dan wel 

als VVD-fractie dat een goede inzet vinden.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De algemene informatie zal naar de 

Staten toekomen. Ja. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kom terug op een vorig onder-

werp. De gedeputeerde heeft voorgerekend dat van-

af 2008 ruim € 32.000.000 beschikbaar is voor de 

nieuwe Staten. De gedeputeerde moet daar wel bij 

zeggen dat het beschikbare bedrag voor program-

ma’s in 2007 nog € 127.500.000 is en dat dit bedrag 

in 2008 daalt naar € 96.000.000. Dus het bedrag 

van € 32.000.000 komt wel ergens vandaan.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik ga ervan uit dat de heer Van de 

Groep juist citeert. 

De heer VAN DE GROEP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dan is het probleem dat wij met 

elkaar fictie in stand houden, namelijk alsof er 

in 2007 totaal geen beleid meer gevoerd hoeft te 

worden en dat wij zomaar kunnen zeggen dat er 

€ 32.000.000 vrij beschikbaar is. Wij zijn nu bezig 

met programma’s. Die zullen leiden tot verplichtin-

gen, die ook in 2008 voor de provincie de ruimte 

zullen beperken. Het benauwt ons als de gede-

puteerde zegt wel een dekking te hebben voor de 

Provinciefondskorting.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat klopt. Wij gaan de komende jaren 

met de Staten de exercitie voeren over welke posten 

uit deze coalitieperiode moeten doorlopen. Daar 

komen voorstellen voor in de komende meerjaren-

begrotingen, waarover de Staten moeten discussië-

ren. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Betekent dit dat wij in 2005 al met el-

kaar hierover komen te spreken rondom de voor-

jaarsnota?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat zal niet in 2005 zijn. Er is gevraagd 

wat er nog is aan ruimte “stelpost nieuw beleid”. 

Dat is € 750.000.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Mijn vraag was met name gericht op het 

feit dat het college structurele bezuinigingen voor 

een deel met incidenteel geld heeft afgedekt. Het 

college zegt zelf in 2006 rondom de voorjaarsnota 

daarop terug te komen om een doorkijkje te geven. 

Wij zouden juist graag in 2005 willen zien – zowel 

ten aanzien van de korting Provinciefonds met in-

cidenteel geld als de Kwatta-operatie met deels inci-

denteel geld – hoe zich dat verhoudt tot de toekomst 

voor wat betreft de aangegane verplichtingen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij de voorjaarsnota 2006 komen wij met 

een doorkijk: welke projecten moeten doorlopen, 

wat deze Staten betreft, na deze coalitieperiode. Wij 

kunnen natuurlijk niet elke vier jaar alles opnieuw 

op de schop nemen, maar een aantal zaken kan 

vrijvallen en een aantal zaken loopt door. Daarover 

gaan echter de Staten, op voorstellen van het col-

lege. 
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De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Is het mogelijk dat één jaar te vervroe-

gen, omdat wij toch te maken hebben met de af-

ronding van Kwatta?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nee, dat is niet zinvol. Een aantal 

projecten moet namelijk nog opgestart worden, 

zelfs nog in deze begrotingsperiode. Het is pas 

noodzakelijk dat te doen bij de voorjaarsnota 2006 

die gaat over het jaar 2007. De nieuwe coalitie 

treedt pas aan in 2008; begroting 2008.

De fractie van de ChristenUnie heeft gewezen 

op de verarming van het cultuurbeleid. Dat was 

precies de reden waarom de € 400.000 – het ging 

hierbij om de incidentele cultuurkredieten bij 

Kwatta – door het college is teruggebracht naar 

€ 100.000. De Staten hebben dat overgenomen en 

zij mogen van mij aannemen dat het bedrag van 

€ 100.000 dat bezuinigd moet worden met name 

niét terecht zal komen bij de amateurkunst. En dat 

is een toezegging. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook ik zal mij beperken tot enkele 

hoofdlijnen. Die hebben betrekking op twee onder-

werpen, het plattelandsbeleid en de bestuurlijke za-

ken. Ik hoop in de commissie met de afzonderlijke 

partijen daarover nog wat meer in detail te kunnen 

discussiëren. 

Het is waar: op dit moment is het landelijk gebied 

nogal in beweging. Er zijn nogal veel partijen die 

het landelijk gebied claimen. Dat is inderdaad niet 

alleen de landbouw, maar dat is water, dat zijn de 

natuurmensen, dat is de recreatie. Dit college is 

ongelooflijk blij dat een minister in staat is met een 

agenda “Vitaal Platteland” en een daarbij horende 

financieringsconstructie de provincie de ruimte 

te geven om dat beleid verder invulling te geven. 

Een noodzakelijke voorwaarde is echter wel dat 

het investeringsbudget voor het landelijk gebied 

inderdaad door de Kamer wordt geaccordeerd en 

dat dit ‘ontschotte’ geld beschikbaar wordt gesteld 

aan de provincie. Dan kunnen wij hier integraal en 

gebiedsgericht projecten maken en dan kunnen wij 

met elkaar inderdaad de zaak benoemen en con-

tracten sluiten. 

In grote lijnen gaat het bij dat ILG dus om het 

afschaffen van onder andere de afzonderlijke sub-

sidieregels, het gaat om het saneren van huidige 

gebiedsgerichte projecten. Ik heb daarover het CDA 

gehoord. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is 

om tot een afstemming te komen van die verschil-

lende gebiedsgerichte projecten, want die zijn niet 

allemaal van dezelfde soort. In die beweging zitten 

wij. Ik wil met de Staten in een zeer vroeg stadium 

de discussie aangaan op basis van datgene wat door 

de Kamer straks wordt geaccordeerd, de agenda 

“Vitaal Platteland”, het meerjarenuitvoeringspro-

gramma en het ILG. Dan kunnen wij hier in de 

provincie zaken doen. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank alsnog de heer Van Bergen 

voor zijn toezegging, waarmee hij zojuist afsloot. 

Ik weet dat de gedeputeerde heel nadrukkelijk een 

hart voor het landelijk gebied heeft en er enorm 

aan trekt daarin de provincie in beeld te brengen. 

Dat waardeert onze fractie enorm. Waar wij ons 

zorgen over maken, is of wij als Staten daarvoor 

wel ruimte maken. Hoe denkt de gedeputeerde over 

een totale visie op het plattelandsbeleid in onze 

provincie? Misschien kunnen wij onze meningen in 

2005 een keer delen, zodat wij juist dat kader voor 

de beoordeling van al die uitvoeringsprogramma’s 

met elkaar een keer hebben doorgenomen. Hoe 

kijkt de gedeputeerde aan tegen het ontbreken van 

de visie hier?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Zonder visie zullen wij niet goed aan 

de slag kunnen gaan met die gebiedsgerichte aan-

pak. Ik hoop eind november de Staten een voorzet 

te kunnen geven over die langetermijnvisie met 

betrekking tot de ontwikkeling in het landelijk 

gebied. Dan is er wat meer bekend over het in-

strumentarium dat tot onze beschikking staat en 

kunnen wij behoorlijk inschatten op welke manier 

wij dat kunnen realiseren. Juist op dat punt wil ik 

met de Staten de discussie aangaan. Wij moeten 

namelijk een gedeelde visie hebben op de ontwik-

keling in het landelijk gebied. Dan moet het gaan 

over de verbrede landbouw, over hoe het gebied 

moet worden ingericht en beheerd. Dat zijn fun-

damentele vragen, die aan de Staten nog voor 

het eind van dit jaar zullen worden voorgelegd. 

Daarover wil ik discussiëren. De evaluatie van het 

plan van aanpak De Venen, een soort casus, heeft 

plaatsgevonden. Het formuleren van een nieuwe 
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opgave zal ook in het kader van die visie naar de 

Staten toekomen. Nogmaals, de verwachting is 

dat het stuk in november naar de Staten toekomt. 

Het zal een open stuk zijn. Dat betekent dat er van 

de kant van de Staten nog volop mogelijkheden 

zijn om die ontwikkelingen te bespreken. Dan is 

duidelijk wat het plattelandsontwikkelingspro-

gramma (POP-2) op grond van de kaderverorde-

ning Plattelandsontwikkeling vanuit Brussel ons 

te bieden heeft. Ook dat is hoopgevend. Dus dat 

zijn, naast een aantal primaire maatregelen voor de 

landbouw, met name maatregelen die een verbrede 

plattelandsontwikkeling zullen financieren. Ik denk 

dat wij er dan waarachtig wel zullen uitkomen 

met elkaar. Wij hebben in elk geval te maken met 

een ministerie dat volop bereid is de provincie die 

ruimte te geven en als wij bereid zijn elkaar die 

ruimte ook te geven, dan zal het goed gaan.

Dan het bestuur; de WGR-plus. Wij hebben met 

elkaar afgesproken in het laatste woordvoerders-

overleg dat primair zal worden ingezet op het le-

veren van amendementen. Dat is dan ook gebeurd 

in de richting van de Kamerleden. Onze positie, 

dat niet dat elk kaderwetgebied automatisch een 

WGR-plusgebied wordt, is ook bij de Kamerleden 

genoegzaam bekend. Wij hebben afgesproken dat 

wij de lobby via de partijlijn zullen volgen. Wij heb-

ben met elkaar ook geconstateerd dat Kamerleden 

ons op dit moment vragen noch in het openbaar 

noch naar andere bestuurslagen toe de discussie te 

voeren, althans zij willen ons daarmee niet te be-

lasten. Zij willen op dit moment gewoon hun werk 

doen. Op 16 november is er de eerste discussie in 

de Kamer hierover. Wij hebben eveneens afgespro-

ken dat wij de Kamerleden op dat punt even niet 

voor de voeten lopen. Het is nadrukkelijk bekend 

wat zij vinden van onze positie. Degenen die de 

lobby voeren vanuit de partijlijn, weten dat er nog 

helemaal geen sprake is van een gelopen race, in 

die zin dat de wet ongeschonden aanvaard wordt. 

Nogmaals: de Kamer en de minister moeten nu 

hun werk doen. Met de andere provincies is over 

deze strategie volkomen gecommuniceerd. Het zijn 

vooral Gelderland, Overijssel en Brabant die het 

met de provincie Utrecht eens zijn. 

Er is gerefereerd aan de discussie die straks via de 

gemeenten op ons afkomt over de interbestuurlijke 

verhoudingen. Zodra vanuit het IPO en vanuit de 

VNG de posities helder zijn, zullen wij in de Staten 

een discussie voeren over de manier waarop in het 

Utrechtse deze vertaling moet worden gedaan.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben in onze algemene beschouwingen er-

voor gepleit een extra bestuurlijke inzet te gaan ple-

gen op het realiseren van het recreatieve groen rond 

de stad Utrecht. Ik denk dat daar een taak en ook 

een kans ligt voor de provincie, om een langdurig 

en inmiddels tamelijk vastgelopen proces weer vlot 

te krijgen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Van Bergen heeft al enigszins 

op de vraag geantwoord. Het is duidelijk dat het 

Stimuleringsfonds is bedoeld voor eenmalige, maar 

wel structurele investeringen. In dit geval wordt dat 

het recreatief groen in en om de steden Utrecht en 

Amersfoort. Daarvoor hebben wij een fors bedrag 

gereserveerd en het is aan de Staten of zij willen 

doorpakken op die taakstelling. Hier is vandaag 

aan de orde geweest of wij niet te veel inzetten op 

de stad of dat wij niet te veel inzetten op het plat-

teland. Die discussie zouden wij bijna krijgen hier. 

Ik denk dat wij het tweesporenbeleid volgen; beide 

sporen zijn belangrijk en urgent. In die zin zullen 

de Staten het voorstel, waarbij wij willen inzetten 

op het realiseren van die groenblauwe structuren 

rond de beide grote steden, zeer snel tegemoet zien.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Iedereen heeft de jeugdzorg aangekaart. 

Ik zal aan de hand van een drieslag een aantal pun-

ten doorlopen. 

Het beeld in de pers speelt op het ogenblik; als 

er een kind in een kofferbak van een auto wordt 

gevonden, is iedereen zeer ontdaan. Dat is begrijpe-

lijk. Wil dat nu zeggen dat de jeugdzorg niet functi-

oneert? Ik denk dat wij dat niet kunnen zeggen. De 

jeugdzorg heeft een aantal heel goede zaken. Wij 

hebben het over een kleine, beperkte groep waar-

bij het fout gaat. Met de meeste kinderen gaat het 

goed. Dat moeten wij ons goed realiseren. Met 10 

tot 15% is iets aan de hand en 3% van de kinderen 

komt echt in de jeugdzorg terecht. 

Als het dan zo fundamenteel fout gaat met een 

kind, is dat dan de enige keer dat het fout gaat of 

is dat structureler? Wat ik tot nu toe heb begrepen, 

is dat dit meerdere keren voorkomt, maar dat het 
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bewijs vaak heel moeilijk te leveren is. Dan kom 

je in een dilemma: zet je ouders heel snel uit de 

ouderlijke macht, of probeer je de kinderen bij hun 

ouders te houden? Dan moeten er afwegingen ge-

maakt worden en op een gegeven moment kunnen 

er dingen fout gaan. Het risico dat er dingen fout 

gaan, wordt natuurlijk groter naarmate een gezins-

voogd de belangen van een groter aantal gezinnen 

moet behartigen. Daarom ben ik ook zeer sterk 

tegen bezuinigingen die nu landelijk worden aan-

gekondigd op justitietaken, met name op de gezins-

voogdij. Dat betekent, als er € 10.000.000 gekort 

moet worden, dat gezinsvoogden van 22 gezinnen 

gaan naar 32 gezinnen waarvoor zij de zorg krijgen. 

De verschillende gezinnen kunnen zodoende veel 

minder bezocht worden. 

Dat is wat ik in algemene zin – met betrekking tot 

het beeld in de pers – over de jeugdzorg wil zeggen.

Kunnen wij de toekomst in met de nieuwe Wet op 

de jeugdzorg? In januari treedt de wet in werking. 

Bekend is dat wij meerdere keren hier de discussie 

hebben gevoerd over de vraag of het bedrag dat be-

schikbaar komt, de doeluitkering, voldoende is om 

het recht op jeugdzorg te kunnen realiseren. Ik heb 

de Staten daarover indertijd gezegd dat wij in IPO-

verband vonden dat dit niet het geval was. Daar 

werden grote vraagtekens bij gezet. Wij hebben in 

een convenant met het Rijk afgesproken dat wij 

grote moeite zullen doen om het toch binnen dat 

vierkant te realiseren, waarbij de vraag naar voren 

kwam of gelijktijdige monitoring mogelijk zou zijn. 

Wat je nu ziet is dat er landelijk, bijvoorbeeld bij de 

algemene beschouwingen, geroepen wordt dat het 

tóch uit dat vierkant moet. Wij zullen het Rijk hou-

den aan wat wij met elkaar hebben afgesproken. Op 

het moment dat het dus niet kan, zal of het recht 

minder moeten worden of er zal geld bij moeten 

van het Rijk. 

Het derde punt betreft de aansluiting tussen de 

jeugdhulpverlening en de jeugdzorg. De heer 

Levering zegt daarvan dat die twee punten niet met 

elkaar sporen. Ik erken dat in die aansluiting enkele 

zaken nog niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. 

En het wordt er ook niet beter op, op het moment 

waarop je opgelegd krijgt vanuit het landelijk be-

leidskader, dat je het aantal gesprekken dat gevoerd 

mag worden moet verminderen. Dat betekent dus 

dat die aansluiting lastiger wordt. Daarover zul-

len wij in commissieverband uitgebreid met elkaar 

moeten spreken. Ook om die reden ligt er een voor-

stel onder het Stimuleringsfonds om de gemeenten 

te faciliteren met betrekking tot dat aansluitingstra-

ject, voor een overbruggingsperiode van twee jaar.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De discussie in de commissie zien 

wij tegemoet. Ik denk dat veel fracties op dit on-

derwerp willen terugkomen. Eén punt wil ik nu 

nog graag aandacht geven. De gedeputeerde zegt 

met betrekking tot de Tweede-Kamerdiscussie dat 

het uit het vierkant moet komen. Dus of het recht 

moet verminderen of er moet geld bij. Als provin-

cie voeren wij de regie. De gedeputeerde komt op 

een gegeven moment via het IPO in overleg met de 

minister en de staatssecretaris. Wat gebeurt er in 

de tussentijd? Is de portemonnee van de provincie 

Utrecht gesloten als wij zien dat de vraag vanuit de 

jeugdzorg toeneemt, omdat het vierkant zegt: stop? 

Financieren wij misschien zodanig, dat aan het 

recht op jeugdzorg kan worden voldaan en zien wij 

achteraf wel of wij dat bij het Rijk kunnen declare-

ren?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Zo werkt het natuurlijk niet. Wij krijgen 

een doeluitkering van het Rijk en daarmee moeten 

wij het doen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Maar wat gebeurt er als het niet kan? 

Wie is dan de dupe?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan krijg je dus wachtlijsten.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij hebben echter juist afgesproken 

dat wij dat niet willen. Hoe kunnen wij anders naar 

het Rijk aangeven dat er geld te kort is geweest? 

Daarvoor moet je toch daadwerkelijke zorg hebben 

verleend? Je kunt toch niet alleen met de monito-

ring aangeven hoeveel problemen er zijn geweest, 

hoeveel dat heeft gekost: dus, Rijk, betaalt u maar. 

Daarvoor zouden wij wat mij betreft een gedeelte 

van het Stimuleringsfonds of van een ander fonds 

als voorfinanciering mogen gebruiken.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
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Deze discussie is niet nieuw. Wij hebben vorig jaar 

bij de begrotingsbehandeling zien aankomen dat er 

wachtlijsten zouden ontstaan, omdat er vanuit het 

Rijk niet voldoende geld zou komen. Wij wilden 

graag € 2.000.000 extra hebben. De PvdA bijvoor-

beeld was daarop tegen. Misschien hebben wij nu 

een nieuwe kans. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Onze fractie was daar niet op tegen, 

dus misschien vinden wij elkaar op dit punt.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat klopt. Misschien kunnen wij bij de 

begrotingsbehandeling daar iets mee doen.

De heer VAN DE GROEP ( ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat lijkt mij een uitste-

kende gedachte. 

Mevrouw KAMP(gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik neem daar kennis van.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb nog gevraagd hoe het gaat met 

het overleg met de gemeenten. Er worden conve-

nanten afgesloten en wij hebben gezegd dat dit wel 

heel aardig gaat, maar wij denken dat de provincie 

in deze nog iets meer moet doen. 

Wij hebben gevraagd spoed te zetten achter het 

cliëntvolgsysteem. Hoe denkt de gedeputeerde 

daarover?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het cliëntvolgsysteem is aangekaart 

in het IPO. Ik heb daarvan gezegd dat wij dit als 

provincie Utrecht niet alleen moeten doen. Dus het 

wordt bij het IPO uitgezocht of er in gemeenschap-

pelijkheid iets aan gedaan zou kunnen worden.

Wat betreft de aansluiting met de gemeenten, is het 

zo dat wij een paar jaar geleden overeenkomsten 

gesloten hebben. Die zullen wij aan het eind van 

het jaar omzetten in prestatiecontracten. In het 

kader van het Stimuleringsfonds zal ik bij de Staten 

terugkomen om te bewerkstelligen dat er een over-

gang gecreëerd wordt voor de gemeenten. Wij kun-

nen namelijk niet van vandaag op morgen de boel 

bij de gemeenten over de schutting kieperen, omdat 

de gemeenten veel meer moeten gaan doen. Daar 

doelt mevrouw Van Keulen op. Om de gemeenten 

in een situatie te brengen, zodanig dat zij dat ook 

daadwerkelijk aankunnen, heeft voor ons als con-

sequentie dat in de jeugdzorg en in de jeugdhulp-

verlening minder kinderen terechtkomen, omdat 

je met vroegsignalering werkt. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat betreft het een-tweetje zojuist tussen het 

CDA en de ChristenUnie over de extra inspan-

ning voor de jeugdzorg, daarover valt ook met 

GL zaken te doen. Vorig jaar hebben wij daarover 

inderdaad de discussie gevoerd. Het punt komt in 

november terug. 

Eén onderwerp mis ik in de beantwoording van 

de gedeputeerde. Ik heb die nieuwe zakelijkheid 

en die grootschaligheid aan de orde gesteld. Laat 

ik zeggen: de scheve verhouding tussen enerzijds 

de kosten voor en van het management en ander-

zijds datgene wat op het niveau van het personeel 

in de concrete werksituatie beschikbaar is en 

wat aan cliënten- en patiëntenzorg kan worden 

geboden. Kan de gedeputeerde daarop een visie 

geven? Is zij misschien bereid dat thema een keer 

in de commissie serieus door te nemen? Het is 

namelijk wel een probleem. Enerzijds klinkt het 

abstract, anderzijds echter als je met mensen in de 

zorgsector praat, komt men altijd met dat soort 

voorbeelden.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is inderdaad een probleem, in die 

zin dat ik het met de heer Bijkerk eens ben dat 

een organisatie staat of valt met het management. 

Als het management goed loopt, heb je goede 

organisaties en instellingen voor de zorg. De heer 

Bijkerk zegt ook iets over de honorering van ma-

nagers. Dat is een onderwerp waarover ik niet ga 

en waarover ik geen opvattingen heb. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb slechts de scheefgroei genoemd van mid-

delen die besteed worden aan management en de 

energie die gestoken wordt in allerlei organisa-

tie- en reorganisatieprocessen, in relatie tot het 

feitelijk uitvoerend werk. Ik zou graag zien dat dit 

punt een keer op de provinciale agenda wordt ge-

plaatst, omdat wij met onze tientallen miljoenen 

euro’s per jaar in de provincie een grote speler zijn 

op dit terrein. Het gaat ook ons aan dat die gelden 

doelmatig worden besteed. 
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Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het punt is dat wij niet gaan over 

die instellingen. Wij hebben in de provincie een 

Zorgnota opgesteld. Daarin hebben wij gezegd, dat 

onze rol als provincie op een aantal onderdelen 

beperkt is. Er is echter ook een aantal onderwerpen 

waarin wij wel degelijk een rol kunnen spelen. Een 

onderwerp dat in dit kader erg van belang is, is 

dat de vraag van de cliënt centraal moet staan. Dat 

moet het uitgangspunt zijn als je zorg verleent. Ik 

kan met de heer Bijkerk meegaan als hij zegt dat 

het van belang is hoe daaraan invulling wordt gege-

ven. Daarover kunnen wij spreken in de commissie. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil het graag wat breder trekken. Het lijkt mij 

echter voor de discussie zinvol dat ik aankondig 

dat GL op commissieniveau daarover graag wat 

diepgaander wil discussiëren. Wij denken namelijk 

dat het een reëel probleem is. Wij krijgen hierover 

allerlei geluiden uit de praktijk.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wil mij daarbij aansluiten. Eerder 

vanmiddag hebben wij genoemd het punt van de 

organisatie en de kwaliteit van de jeugdzorg. Ik ben 

het met de gedeputeerde eens dat je moet uitkijken 

met het zetten van een ‘is-gelijk-teken’ tussen een 

tragische afloop van een zaak en de niet geboden 

jeugdzorg. Wel zal je eigen inzet maximaal moeten 

zijn, zeker voor de cliënt die zelf nog niet in staat is 

zijn zaak te formuleren.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Misschien mag ik daarop nog een aan-

vulling geven? Ik begrijp best dat wij ons niet in de 

war moeten laten brengen door die verdrietige inci-

denten. Er ligt echter een rapport van de inspectie, 

dat niet zuinig is als het gaat over de kwaliteit van 

de jeugdzorg. Dan weten wij wel dat er reacties 

vanuit de jeugdzorg komen, zoals: er is verkeerd 

geteld, prestatie-indicatoren, enzovoort. Ook daar 

wordt echter bevestigd dat het beeld van de jeugd-

zorg niet goed is. Ik wil dat beeld graag goed heb-

ben. Dat is de reden dat ik in mijn bijdrage aan het 

college heb gevraagd hoe wij dat beeld goed krijgen. 

Wat dat betreft is er volgens mij op allerlei manier 

nog heel werk aan de winkel, omdat het vooral in 

de coördinatie niet goed loopt. Het is inderdaad 

niet goed hierop bij de algemene beschouwingen 

verder in te gaan. Dat moet gewoon in de commis-

sie gebeuren.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is een groot verschil tussen de zor-

ginstellingen in het algemeen en de jeugdzorgin-

stellingen. Jeugdzorginstellingen zijn onze verant-

woordelijkheid. Ik ben het ermee eens dat het onze 

grote verantwoordelijkheid is dat het daar goed 

gaat. In het beleidskader voor de komende vier jaar 

dat wij opstellen en dat binnenkort in de commis-

sie aan de orde komt, is met name de bureaucratie 

in de jeugdzorg een onderwerp van aandacht en 

zorg, dat wij zullen oppakken tegelijkertijd met het 

aanpakken van de wachtlijsten. Op het gebied van 

de wachtlijstaanpak hebben wij al heel veel gedaan. 

Wij hebben inmiddels de laagste wettelijke reserve 

van heel Nederland – wij hebben die hele wettelijke 

reserve dus bijna besteed - plus dat wij hieraan ook 

provinciale middelen hebben besteed. Er is dus een 

enorme teruggang in de wachtlijsten in Utrecht. 

De bureaucratie zullen wij dus op basis van dat 

nieuwe beleidskader de komende jaren gaan aan-

pakken.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Over de nota Mobiliteit wil ik tegen 

mevrouw Raven zeggen dat wij daarbij dezelfde in-

valshoek hebben. Wij staan helemaal niet slecht in 

de nota Mobiliteit, integendeel, maar wij zijn niet 

gauw tevreden. Ik denk dat dit terecht is, gezien 

de urgentie van de problematiek rondom Utrecht, 

zowel op het gebied van het OV als op het gebied 

van de wegeninfrastructuur. Rondom Utrecht staat 

een en ander goed vermeld: triple-A-verbindingen; 

A2, A12, A4. Binnen deze regio is er echter nog een 

aantal snelwegen dat daarmee behoorlijk in ver-

band staat. Als wij de problematiek in het Utrechtse 

willen oplossen, dienen die eveneens voldoende 

aandacht te krijgen. Dat zal dan ook doorklinken 

in het bestuurlijk overleg. Ik ben overigens zeer te-

vreden dat Randstadspoor uitstekend staat vermeld. 

Dat was namelijk de afspraak met de minister. 

Er is aandacht gevraagd voor gratis OV in 

Amersfoort. Ik heb bestuurlijk overleg gehad met 

de gemeente Amersfoort. Zij werken graag mee aan 

de proef van gratis OV. Gemandateerd heeft die 

gemeente daarin namelijk bevoegdheden. Wij zijn 

op het ogenblik bezig gezamenlijk een proef uit te 

werken. De gemeente Amersfoort draagt bij in de 
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kosten van ambtelijke ondersteuning. De gemeente 

Amersfoort heeft eveneens gezegd, als de proef 

slaagt – daartoe worden de criteria ontwikkeld – dat 

er met die gemeente goed te praten valt over de 

financiële gevolgen, want dat is natuurlijk het be-

langrijkste traject dat daarna volgt. Wij houden de 

Staten echter op de hoogte, want dit is een belang-

rijke zaak. 

Het punt van de bereikbaarheid van de kleine ker-

nen. Naar mijn mening is hierover een zeer geslaag-

de conferentie gehouden. Ik heb begrepen dat er in 

november in de commissie een aantal voorstellen 

aan de orde zal komen. Ongetwijfeld zal daarbij het 

punt betreffende het servicenummer aan de orde 

worden gesteld. Dat lijkt mij ter bespreking en ter 

besluitvorming in de commissie. 

Het college is uiteraard zeer bereid zo’n voorstel 

naast andere voorstellen in overweging te nemen. 

Wij kunnen dan die voorstellen beter afgewogen 

ten opzichte van elkaar bekijken. 

Wat betreft de fietspaden, het volgende. Zowel 

in het kader van het SMPU (Strategisch 

Mobiliteitsplan Utrecht) als in het kader van 

Agenda 2010, zijn wij in rap tempo bezig voorstel-

len te ontwikkelen voor de aanleg van fietspaden. 

Er is al een aantal voorstellen goedgekeurd door het 

college, dat op punt van uitvoering staat. De twee 

fietspaden die vandaag zijn genoemd – het fietspad 

langs de Grift en het fietspad tussen Renswoude en 

Barneveld – staan beide op de prioriteitenlijst van 

de provincie en kunnen wat het college betreft aan 

de orde komen. Daarover wordt al bestuurlijk over-

leg gevoerd, maar wij zijn er nog niet uit. Uiteraard 

vraagt het ook een bijdrage van de gemeenten zelf. 

De provincie zal dat niet allemaal zelf betalen. Wij 

vinden dat daarvoor meerdere partners moeten 

zijn. Het overleg is er echter en de fietspaden staan 

wat het college betreft op de lijst. 

De ‘coming-out’ van de heer Bijkerk rondom kilo-

meterheffing en beprijzing. Wij hebben ondertus-

sen de nota Mobiliteit gekregen en ik denk dat de 

minister daarin een voorzichtige procedure volgt. 

Zij heeft daarin aangegeven eerst de verschillende 

vormen van beprijzing en het maatschappelijk 

draagvlak daarvan in een platform als opdracht 

mee te geven, zodat daarover in het voorjaar 2005 

wordt gerapporteerd. Wij wachten dat eerst af. Wij 

vinden nog steeds dat het voorstel, zoals ik dat ook 

vorig jaar heb gezegd, vanuit het Rijk moet komen. 

Het zou niet goed zijn als overal een andere vorm 

van beprijzing zou gelden áls het wordt ingevoerd. 

Invoering is namelijk afhankelijk van de rijksiniti-

atieven.

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

wil de discussie niet heropenen. Toch kan ik mij 

voorstellen dat juist vanuit de positie van GS het 

zinnig is in dat proces van besluitvorming dat nu 

gestalte gaat krijgen – eerst met dat comité en ver-

volgens in Haagse kringen – een rol te spelen c.q. 

daarin ook vanuit deze regio mee te praten. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij volgen het proces uiteraard op de 

voet en van heel dichtbij. Het zou niet goed zijn als 

er ontwikkelingen op landelijk niveau in bespre-

king zijn, en dat de provincie Utrecht dan achter-

over leunt en zegt dat zij daar even niets mee te 

maken heeft. Uiteraard moeten wij daarover straks 

ons oordeel geven, en dan moeten wij er wel iets 

van weten.

Het op de politieke agenda zetten van het punt 

“Gezondheid langs de wegen”. Volgens mij staat 

dit punt al op de politieke agenda. Wij zijn op dit 

moment bezig samen met Rijkswaterstaat een on-

derzoek te doen naar de gezondheidseffecten langs 

de Utrechtse wegen. De planning is dat het nog dit 

jaar afgerond wordt. De uitkomst bespreken wij 

in de commissie. Vervolgens is van belang met de 

commissie te bespreken waar de knelpunten zitten, 

als die tenminste worden geconstateerd, hoe wij die 

kunnen oplossen en welke financiële middelen dat 

zal vragen. Dan is er natuurlijk het brede investe-

ringskader, het SMPU. Dat hebben de Staten goed-

gekeurd en daarin kunnen wij de middelen vinden 

mocht het nodig zijn. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Is de gedeputeerde met ons van mening dat als de 

nota Mobiliteit wordt uitgevoerd, het des te urgen-

ter wordt dat gezondheidsaspect serieus te gaan 

bekijken?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Mag ik daaraan een vraag toevoegen? Is de gede-

puteerde ervan op de hoogte dat juist dat aspect de 

hoogste aandacht van de minister heeft en dat het 
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nu juist een van de onderdelen is om straks het hele 

investeringsprogramma te kunnen uitvoeren en dat 

daar een visie op is?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik weet wat er in de nota Mobiliteit 

staat. Er wordt € 1.000.000.000 uitgetrokken voor 

dat soort aspecten. Wij kunnen ons met elkaar 

afvragen of dat voldoende is om dat soort dingen te 

doen. Als wij zeggen met ons allen mobiel te willen 

blijven – dat is het uitgangspunt van de nota – dan 

heeft dat effect voor het milieu. Het is goed dat 

daarin wordt geïnvesteerd, maar dan zullen er 

voldoende middelen naast gelegd moeten worden. 

Hoeveel? Wij hebben de nota Mobiliteit pas een 

halve week in huis, dus dat soort zaken zijn wij nog 

aan het bestuderen. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik deel die zorg over de beschikbare middelen. Los 

daarvan is het concrete punt dat je als provincie 

kunt stimuleren dat rondom de stad Utrecht er een 

80 km/h-grens wordt gehanteerd om een aantal 

redenen, waaronder de reden van het verminderen 

van de uitstoot. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heeft de heer Bijkerk inderdaad 

gezegd. Wij doen het zo: samen met Rijkswaterstaat 

voeren wij dat onderzoek naar de gezondheidsas-

pecten uit en wij kijken naar de knelpunten. Dan 

moeten wij op maat kijken wat de oplossingen zijn, 

om te komen tot beteugeling van die knelpunten. 

Of dat een kwestie is van 80 km/h of van andere 

maatregelen, zullen wij op dat ogenblik moeten 

bekijken. 

Ik was verbaasd over de somberheid van mevrouw 

Van Keulen over de taskforce Innovatie. Daar is 

echter geen enkele reden toe. Volgens mij is in de 

commissie uitvoerig gerapporteerd over de stand 

van zaken rond de taskforce. Ik wil daarover nog 

wel iets zeggen om haar ongerustheid weg te ne-

men.

De taskforce Innovatie waarin verschillende over-

heden zitten, een groot aantal bedrijven plus de 

Kamers van Koophandel, is op het ogenblik keihard 

bezig, uiteraard met onze bestuurlijke inzet en met 

onze ambtelijke ondersteuning, om tot voorstellen 

te komen. Die voorstellen moeten voor 1 januari 

2005 leiden tot de instelling van een maatschap-

achtige organisatie. De voorstellen zijn al gereed in 

concept en worden momenteel door de verschil-

lende partners besproken, inclusief de kosten die 

daarmee samenhangen. Het is dus niet zo dat de 

provincie Utrecht de enige is die daarin moet gaan 

investeren. Dat geldt ook voor de stad Utrecht en 

de stad Amersfoort en voor het BRU. Zij zijn alle 

bereid te investeren. Allemaal hebben de verschil-

lende partners, inclusief andere aspecten, hun 

commitment gegeven om daaraan mee te doen. Op 

het ogenblik wordt alles op alles gezet om voor 1 

januari het voorstel in de verschillende achterban-

nen in te brengen. En wie weet hoeveel besturen wij 

in deze regio hebben, die weet ook hoe ingewikkeld 

dat is, maar ook hoe snel het eigenlijk gaat als ons 

dat zou lukken voor 1 januari. Het is dus allemaal 

niet alleen van de provincie afhankelijk, maar tot 

nog toe gaat het de goede kant op. Ik hoop dus 

dat wij na het GS-besluit begin volgend jaar bij de 

commissie kunnen komen. Het is dus de bedoe-

ling dat GS van Utrecht, de b. en w’s van Utrecht 

en Amersfoort, het BRU en de andere partners een 

voorstel voorgelegd krijgen. Dan zal blijken hoeveel 

geld het gaat kosten. Het bedrag van € 10.000.000 

moet niet een eigen leven gaan leiden. Het kost wat 

het kost. Niet meer en niet minder. Wij zijn bezig 

dat momenteel op een rijtje te zetten, evenals de 

verdeling tussen de verschillende partners. Daarbij 

moet altijd onderscheid worden gemaakt tussen de 

kosten die de organisatie als zodanig met zich mee-

brengt – de gewone dienst, zogezegd – en de kosten 

die er gemaakt moeten worden voor het project, 

waarbij je veel meer aan risicodragend kapitaal 

kunt denken. Dat hoeft niet alleen, of in de eerste 

plaats, door de overheid worden gegeven, maar dat 

kan ook vanuit het bedrijfsleven komen. Daarover 

leggen wij contacten en daarover ben ik niet pessi-

mistisch. Dat ben ik van nature al niet, maar in dit 

geval zeker niet. 

Wij komen ermee terug en ook volgens het tijd-

schema dat wij in de commissie hebben afgespro-

ken. 

De heer Witteman sprak over hetzelfde onder-

werp. Wij hebben een arbeidsmarkt die zowel aan 

de bovenkant, met de hoogste inkomens, als aan 

de onderkant problemen geeft ten aanzien van de 

werkgelegenheid. Ik denk dat het goed is beide 

kanten aan te pakken. Het is ook niet zomaar dat 
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in het Stimuleringsfonds de herstructurering van 

bedrijventerreinen een belangrijk aspect vormt. Er 

wordt veel extra geld in gestopt; wij bekijken nog 

met elkaar hoeveel geld dat moet zijn. Daar zit 

namelijk een behoorlijk gedeelte van de werkgele-

genheid die zo belangrijk wordt geacht. Ik verwijs 

nog even naar de discussie die wij hebben gehad 

en ook naar de voorstellen van het college over het 

arbeidsmarktbeleid, die in de laatste commissie aan 

de orde zijn geweest. Ik denk dat die aansluiten bij 

de uitgangspunten zoals die vandaag zijn vermeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben al wat minder somber dan ik 

was. Toch nog een vraag. Die maatschappij is na-

tuurlijk niet aan het werk op 1 januari. Begin ja-

nuari komen de voorstellen en die moeten nog in 

de Staten behandeld worden. Wij hebben een vraag 

gesteld over bijvoorbeeld de werkzaamheden van 

Unité. Hoe gaat dat dan?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk altijd maar zo: een probleem 

los je op zodra het zich voordoet. Unité hield 

volgens de contracten op te bestaan per eind sep-

tember. Toen hebben wij dat verlengd, ook omdat 

wij met de taskforce nog niet gereed waren, tot 1 

januari. Als het nodig is opnieuw te kijken naar 

verlenging, dan zijn wij daartoe uiteraard bereid. 

Maar als het niet hoeft: liever niet. Als er een paar 

weken of een maand tussen zit, moeten wij daar 

niet moeilijk over doen. Het gaat erom dat dit be-

langrijke werk – Unité heeft overigens goed werk 

geleverd – op een andere wijze, dus via de taskforce, 

veel integraler en met veel meer partijen wordt 

voorgezet. Volgens mij zijn wij het daarover met 

elkaar eens. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Raven stelde dat de nota 

Ruimte en met name de nieuwe Wet op de 

Ruimtelijke Ordening met zich mee zouden bren-

gen dat veel problemen kunnen worden opgelost. 

Daarin heeft zij gelijk, omdat juist het nieuwe pro-

ces van die Wet op de Ruimtelijke Ordening, die 

waarschijnlijk in 2006 zijn intrede zal gaan doen, 

in samenhang met de nota Ruimte de mogelijkheid 

geeft aan de provincie om problemen te onderken-

nen en die daadwerkelijk aan te pakken. Dat is heel 

wat anders dan wat wij tot nog toe gedaan hebben. 

Een beetje overdreven gesteld: het was een statisch 

proces; je hebt een streekplan en je kijkt of het 

klopt, ja of nee, en als iets niet kan, dan kan het 

niet. Nu gaan wij een dynamisch proces in en wij 

gaan kijken welke problemen er zijn en hoe wij die 

kunnen oplossen. Ik denk dat het heel belangrijk is 

voor de provincie om daarvan gebruik te maken. 

In dat kader moet je ook zien dat de rode contou-

ren wel nodig zijn. De fractie van de SGP maakte 

daarover een opmerking. Ik praat niet over elke 

kleine kern, maar de rode contouren moeten ook 

weer niet al te ruim getrokken worden. Dat gaat 

namelijk de mogelijkheden voor het bedrijven 

van ontwikkelingsplanologie tegen. Denk daar-

bij bijvoorbeeld aan de discussie die wij hebben 

gehad over de ruimte-voor–ruimteregeling in 

Woudenberg. Dat kan natuurlijk niet als je de rode 

contouren heel ruim maakt. En zoals ik zo-even al 

zei, het gaat dus een beetje om maatwerk. 

De heer Levering vroeg aandacht voor het bouwen 

en voor de woonruimteverdeling. Wat betreft de 

woonruimteverdeling is in het coalitieakkoord 

afgesproken dat wij streven naar één provinciale 

markt. De gesprekken daarover vinden heel bin-

nenkort plaats. De woningbouw moet zijn vertaling 

gaan krijgen in de prestatieafspraken, die in de 

loop van dit jaar getekend worden. Daarin spelen 

wij een belangrijke rol, evenals de woningbouwcor-

poraties. Dat betekent dus ook dat wij zonder die 

woningbouwcorporaties de afspraken niet kunnen 

nakomen. Woningbouwcorporaties zijn dus voor 

ons belangrijk. Wij hebben dan ook al gesprekken 

gepland met woningbouwcorporaties, ook al om 

andere zaken in het kader van de woningbouw op 

te lossen. Denk alleen maar eens aan mijn collega 

mevrouw Kamp met “WelThuis”. Wij gaan samen 

binnenkort met woningbouwcorporaties over een 

aantal onderdelen daarvan spreken.

Het aanjagen van de woningbouwproductie, is een 

zorg voor het college. Het college vindt het van 

groot belang dat dit de nodige aandacht krijgt. 

De heer Putters was zeer negatief over het ecoduct 

in Soest. Hij noemde het een geldverslindende actie. 

Dat vind ik nu verbazingwekkend. Het Hart van de 

Heuvelrug, waarvan de ecoducten deel uitmaken, 

is een aantal keren in de commissie aan de orde 

geweest. In de vorige Statenvergadering is de raam-

overeenkomst vastgesteld in het kader van het Hart 

van de Heuvelrug. De vórige Statenvergadering. 
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En wat staat daarin? Daarin staat dat er een aantal 

ecoducten komen, een over de rijksweg 28, een 

over de Amersfoortseweg, de N237 waar de heer 

Putters op doelt, en een over de spoorlijn – ProRail 

moet zich daarvoor inspannen – tussen Utrecht en 

Amersfoort. In zijn geheel is dat onderdeel van de 

doelstelling om de ecologische verbindingszones 

te realiseren en daarmee het groen aan elkaar te 

verbinden. Dat was met name het argument om 

het Hart van de Heuvelrug met elkaar te starten. 

Dus het lijkt mij heel vanzelfsprekend dat wij hier 

‘hardop’ voor moeten gaan. 

De VOORZITTER: Dit voor wat betreft de beant-

woording van de kant van het college. Ik wil graag 

even met u nagaan of hiermee voor het belangrijk-

ste deel voldaan is aan de bedoelingen van dit debat 

over de programmabegroting, ook verwijzend naar 

de commissies. Met andere woorden: wie van u 

heeft behoefte aan een tweede termijn? Ik hoor u 

zeggen dat de tweede termijn kort kan duren. Dan 

is mijn voorstel daarmee nu aan te vangen. Dan 

kunnen wij bekijken of wij voor de dinerpauze dit 

debat kunnen afronden.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Heel hartelijk bedankt voor de beantwoording, ook 

gedeputeerde Van Bergen voor de toezegging dat de 

bezuinigingen op cultuur niet ten koste zullen gaan 

van de amateurkunst. 

Gedeputeerde Lokker heeft gezegd dat er in no-

vember een notitie komt, waarin een kader wordt 

gegeven over allerlei uitvoeringsprogramma’s. Een 

goed idee van de ChristenUnie: dat kunnen wij van 

harte ondersteunen. 

Wat betreft zorg en welzijn wil ik even gebruik 

maken van de bijna retorische vraag die door de 

fractie van GL aan ons is gesteld, namelijk hoe wij 

over zorg denken. Ik denk dat wij in de Staten zorg 

altijd als een heel belangrijk en misschien wel als 

het belangrijkste onderwerp naar voren brengen. 

Wij wilden niet voor niets graag een gedeputeerde 

op zorg. Dat is het CDA wat dat betreft gelukt. Elke 

keer als het onderwerp zorg aan bod kwam heb-

ben wij projecten genoemd. De vorige keer was dat 

Domotica en nu hebben wij het probleem van de 

loverboys eruit gehaald. En inderdaad, wij willen 

graag extra geld voor de jeugdzorg. Dat komt, om-

dat ook wij inzien dat de Wet op de jeugdzorg lan-

delijk niet goed is geregeld. Als dat wordt bedoeld, 

dan hebben wij daarmee inderdaad wat proble-

men, en dan proberen wij dat hier op deze manier 

te repareren. Dat die wet, die voor twee jaar geldt, 

niet goed is, is duidelijk. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is inderdaad het punt. Ik ken de opstelling 

van het CDA hiér en voor het CDA hiér is zorg, 

jeugdzorg een van de speerpunten. Het CDA hier 

komt echter in toenemende mate in de problemen 

met het kabinetsbeleid, de Wet op de jeugdzorg, 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, et ce-

tera. Dus daarom mijn vraag: hoe gaat het CDA 

daarmee om? Ik begrijp echter dat het CDA intern 

een lobby opzet om dat beleid toch bijgesteld te 

krijgen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan de heer Bijkerk zeggen dat ook de Eerste 

Kamer niet tevreden is over de Wet op de 

jeugdzorg. Dat zal echter geen verbazing wek-

ken. En laten wij duidelijk zijn: de Wet op de 

Maatschappelijke Ondersteuning is er natuurlijk 

nog niet. Wat dit voor de provincies straks gaat 

betekenen, is een discussie die wij nog wel zullen 

voeren. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De contouren van de Wet op de Maatschappelijke 

Ondersteuning zijn duidelijk en die zien er heel 

dreigend uit. Het zit er aan te komen dat de pro-

vincie er een rol in zal moeten spelen als het de 

kleinere gemeenten betreft, die ineens een groot 

takenpakket op zich zien afkomen. Dat kunnen 

die gemeenten nooit aan, dus ook dat komt op 

onze agenda. Dat is volkomen helder. 

Mevrouw RAVEN (CD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat komt zeker op onze agenda. 

Wij zijn blij met de toezeggingen van gedepu-

teerde Mik. Dat komt allemaal via de commissies 

weer terug. Dat geldt ook voor de opmerkingen 

van de heer Ekkers. Toch wil ik wel even wat 

meer ruimte wat betreft de woningtoewijzing en 

de kleine kernen. Toen er besprekingen waren in 

de regio – ik was zelf in Woerden, toen het ging 

over het streekplan – was er een ambtenaar van de 

provincie, die een definitie gaf van kleine kernen: 

“kernen onder de 4000 inwoners”. Nu, laten wij 

dat met die woningtoewijzing maar zo houden.
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De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij willen nog slechts twee opmerkin-

gen maken: over de jeugdzorg en over de woning-

bouw. Er is door collega’s in de Staten al een aantal 

opmerkingen gemaakt. Met de heer Witteman heb 

ik al gesproken over stimulering door er provinci-

aal geld in te stoppen. Onze fractie wil daarin wat 

terughoudend zijn. Dat was, zeg ik tegen mevrouw 

Raven, de reden waarom wij niet meededen met 

dat bedrag van € 1.000.000 voor de wachtlijsten 

in de jeugdzorg. Als het om wachtlijsten gaat, is er 

een heel merkwaardig principe: je kunt ze met geld 

niet oplossen. Wachtlijsten houden zichzelf in stand 

en hef je ze op, dan creëer je ze weer. Dat heeft te 

maken met de manier waarop het aanbod de vraag 

genereert. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij heeft de gedeputeerde net uitgelegd dat 

de wachtlijsten weggewerkt waren door het extra 

geld.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij komen elkaar wat dat betreft nog 

wel tegen. Wachtlijsten kún je niet met geld weg-

werken. Echt niet. Dat is echt onmogelijk. Wij kun-

nen hier echter die discussie niet afvoeren en een 

conclusie trekken. Ik stel dus voor daarop terug te 

komen in de commissie. Dan zal de jeugdzorg ons 

nog een grote zorg zíjn.

Ik wil nog een opmerking maken over dat grotere 

perspectief waarover wij het gehad hebben, als het 

gaat om de relatie tussen overheid en burger en de 

uitstap die ik wat dit betreft naar Den Haag heb ge-

maakt. Het heeft mij verbaasd dat mevrouw Raven 

het credo uit de Troonrede aanhaalt en spreekt over 

vertrouwen en over het feit dat vertrouwen een 

werkwoord is, juist nu het zo mis is met de relatie 

tussen de rijksoverheid en het vertrouwen van de 

burger. Dat was nu juist mijn zorg. Ik wil niet zeg-

gen dat het gemakkelijk is. Dan maak ik even een 

sprong – men zou het niet verwachten – naar de 

windmolens. Waarmee hebben wij te maken? Wij 

luisteren naar de burger. Dat wíllen wij ook doen. 

Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrek-

ken dat het klimaat sinds de jaren zeventig wel wat 

gewijzigd is. In de jaren zeventig was er een breed 

draagvlak voor, zeg maar, het algemeen belang en 

voor het milieu en alles wat daarbij hoort. Het lijkt 

er nu echter op dat het meer om de achtertuin van 

de mensen gaat. Dat zeg ik niet in negatieve zin, 

maar ik wil er alleen op duiden dat het klimaat 

veranderd is en dat men daarmee te maken heeft. 

Ik heb in eerdere stadia al gezegd, na al die pogin-

gen van de afgelopen jaren om het bestuur dichter 

bij de burger te brengen, dat ik vind dat de burger 

af en toe wel eens wat dichter bij het bestuur zou 

mogen komen. Dat betekent bijvoorbeeld: als er een 

informatiebijeenkomst is over de windmolens, dat 

mensen weten dat dat niet een bijeenkomst is waar 

besluiten vallen en waar je mee mag stemmen over 

de plaatsen waar die molens komen of niet. Ik vind 

het dus kortom een grote zorg. Ik ben er echter in 

eerste termijn niet echt in geslaagd de discussie met 

de Staten op gang te krijgen over het verschil tus-

sen wat wij hier op provinciaal niveau doen en de 

voortreffelijke manier waarop wij kunnen samen-

werken, en de manier waarop dat naar mijn idee 

verkeerd gaat in Den Haag. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Betreffende die windmolens vind ik dat de frac-

tievoorzitter van de PvdA nogal wat zegt. Hij zegt 

dat het wel zo kan zijn dat er massaal bezwaar en 

massaal verzet is, maar eigenlijk is dat ‘not in my 

backyard’, en dus: ach: laten die mensen ook eens 

een keer naar vadertje-bestuur luisteren. Ik moet 

zeggen dat dat nu míjn ver-van-mijn-bed -show is. 

Als wij kijken naar de provincie, het massale verzet 

en als wij luisteren naar de argumenten, en als dat 

dan afgedaan wordt op een manier van: ach, laat ze 

ook eens een keer naar ons luisteren. Dan zijn wij 

waarlijk op de verkeerde weg, wil ik tegen de heer 

Levering zeggen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal niet ingaan op de woorden van de 

heer Swane, want dan blijven wij lang aan de gang. 

Wij luisteren gewoon het bandje af. De manier 

waarop de heer Swane mij heeft geciteerd, zo heb ik 

het nadrukkelijk niet gezegd. Ik heb alleen gezegd 

dat het een probleem is en dat er in het klimaat wel 

degelijk het een en ander veranderd is. Wij houden 

die bijeenkomsten natuurlijk niet voor niets. De 

protesten die zijn binnengekomen tegen de wind-

molens zijn reëel; daar hebben wij mee te maken. 

Dus daaraan doe ik niets af. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat heeft ook weinig van doen met het beleid uit 
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de jaren zeventig. Dat is het beleid uit het jaar 2001. 

Daarop kom ik straks nog even terug. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb het gevoel dat de heer Levering niet hele-

maal begrepen heeft waarom ik het thema “ver-

trouwen” heb genoemd. Inderdaad, juist omdat dit 

kabinet het vertrouwen niet heeft, is het heel erg 

moeilijk. Als de heer Levering dan zegt dat de bur-

ger maar meer naar het bestuur toe moet komen, 

dan is dat nu net de kern van het verschil tussen 

politieke partijen. Het CDA vindt dat je als politiek 

naar de burger toe moet, en niet met de arrogantie 

van de macht, zo van: wij weten wel wat goed is 

voor de mensen. Het moet andersom.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dit is echt de zaak op z’n kop. Ik ben 

ook niet van plan er nu verder op in te gaan. Ik 

denk dat wij het er maar even bij moeten laten. Wij 

praten op een andere manier wel even na. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil toch nog een opmerking maken naar de heer 

Levering. Mijnheer Levering, het zou kunnen zijn 

dat u zich ongelukkig heeft uitgedrukt, als min-

stens twee partijen dezelfde uitleg geven aan uw 

woorden. Daarover zullen wij het inderdaad nog 

een keer hebben. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Swane weet toch ook dat twee 

zich kunnen vergissen? Dat kan het probleem niet 

zijn.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij was dat nu juist de kern van het pro-

bleem. De heer Levering wilde betogen in mijn 

waarneming, dat die burgers nog maar eens goed 

naar het bestuur moesten luisteren. Ik begrijp nu 

dat deze twee fractievoorzitters goed naar de heer 

Levering moeten luisteren. Wij zullen dat doen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nog één poging. Wat ik heb gezegd, is 

dat ik wat dat betreft Den Haag krediet heb gege-

ven. Dat heb ik geprobeerd. Ik heb geprobeerd aan 

te duiden dat er wel degelijk een klimaatsverschil 

is tussen vandaag – dat zeg ik tegen de fractie van 

de LPF – en de jaren negentig en de manier waarop 

de burger zich ten opzichte van het bestuur is gaan 

opstellen, én de jaren zeventig. Dat betekent dus 

dat een overheid die op zoek is naar het vertrouwen 

van de burger, het op dit moment een stuk moeilij-

ker heeft. Ik heb geprobeerd daarvoor niet weg te 

lopen en niet op een gemakkelijke manier negatieve 

opmerkingen jegens Den Haag te maken, maar dat 

nog eens te onderstrepen. In die zin hebben beiden 

mij misschien weer niet goed begrepen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de VVD dankt het college van GS 

voor zijn heldere uiteenzettingen en antwoorden. 

Met name over het punt van de vereenvoudiging 

van de regelgeving is inmiddels duidelijk dat dit 

door het IPO zeer breed wordt opgepakt en in de 

loop van volgend jaar tot resultaten gaat leiden. Dat 

doet ons groot plezier. 

De discussies zullen nog volgen in de commissies. 

In eerste termijn heb ik daarover al wat gezegd, 

maar toch wil ik tegen een paar collega’s nog iets 

zeggen. In de eerste termijn werd mij verweten in 

de interrupties – dat ging toen opnieuw over de 

windmolens; dat kan men ook vrij eenvoudig doen, 

want ik heb hier weinig vrienden zitten - dat de 

fractie van de VVD met een groot plezier, con amo-

re, had ingestemd met het BLOW-akkoord. Nu, dan 

kent men mij nog niet, want dan laat ik in de notu-

len opzoeken hoe dat is gegaan. Als dat inderdaad 

zo is gegaan, dan heb ik misschien nog een iets 

groter probleem dan ik mogelijk zou hebben. Uit 

die notulen blijkt echter gewoon precies hoe het is 

gegaan. Ik vind het jammer dat hier in deze Staten 

de zaak op z’n kop wordt gezet. De feiten waren 

dus anders. Op 25 juni 2001 hebben de Staten het 

over het BLOW-akkoord gehad. En wie had het 

daarover? De gedeputeerde Rombouts tegen de 

VVD-fractie. Er lag een forse motie van de VVD. 

Er was nauwelijks iemand die zich ermee bemoeide, 

hoogstens in procedurele zin, maar in elk geval 

niet inhoudelijk. Dus het was een discussie tussen 

gedeputeerde Rombouts en de fractie van de VVD. 

Uiteindelijk zegt het college van GS bij monde van 

de heer Rombouts toe, en men kan het vinden op 

bladzijde 95 als het gaat om een motie van de VVD: 

“Daarbij wordt binnen de kortste keren duidelijk 

hoe haalbaar de doelstelling is. Als die doelstelling 

niet haalbaar is, komen wij bij de Staten terug en 

zijn wij gedwongen deze aan te passen.” Dan wordt 

daarover een heel verhaal gehouden, maar waar het 
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om draait, is dat wat ons betreft het college bij de 

Staten terug kan komen om het aan te passen con-

form de toezegging die destijds is gedaan.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook mijnerzijds een kort woord. De vragen die wij 

hebben gesteld, zijn beantwoord door GS. Op een 

aantal uitwerkingskwesties zullen wij zonder meer 

terugkomen tijdens de commissiebehandeling en 

tijdens het plenaire debat in november. 

De PvdA kan rekenen op onze sympathie als het 

gaat om het streven naar sociale woningenbouw. 

Het CDA kan rekenen op onze sympathie als het 

gaat om een aantal projecten in de sfeer van de 

zorg. De ChristenUnie probeerden wij te volgen 

en wij zijn het eens met de opmerking dat er een 

visie moet komen aangaande het platteland. Het is 

echter toch niet zo dat de ChristenUnie bepleit dat 

wij ons minder bemoeien met het stedelijk gebied? 

Dat meende ik even te horen namelijk. Ik ben juist 

blij met het feit dat de provincie de afgelopen jaren 

heeft gekozen voor stad en ommeland, want juist in 

Utrecht is de verhouding tussen beide cruciaal voor 

een aantal ruimtelijke en andere problemen. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Om elk misverstand uit de weg 

ruimen: in onze visie moet het om gebiedsgericht 

beleid gaan. Dan gaat het met name om de comple-

menten van stad en platteland. Wat wij terugzien, is 

dat de bewegingen en de aandacht van het college 

meer gericht zijn op de stad, en het is goed dat dit 

gebeurt. Er dreigt echter een veronachtzaming, met 

name hier in het publieke debat in de Staten, van 

de betekenis van het platteland. De rode contouren, 

de Vrede van Utrecht, de NV Utrecht: ik zal er geen 

verkeerd woord van zeggen, maar wij moeten er wel 

aan denken dat het om de leefbaarheid gaat en dat 

het om óns landschap gaat. 

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

ben het met de heer Van de Groep eens dat op het 

platteland een van de grootse provinciale uitdagin-

gen ligt voor de komende jaren.

Ik wil nog ingaan op één punt: de windmolenpro-

blematiek en de opvallende bijdrage van de zijde 

van mijn VVD-collega, de heer Swane. Waar wij 

moeite mee hebben, is het feit dat er in de discussie 

telkens zo’n rare draai wordt gegeven aan datgene 

wat mensen in alle oprechtheid zeggen. Dat over-

komt de heer Levering een aantal malen; je ziet 

dat gebeuren tijdens het debat. Dat vind ik geen 

goede manier om met elkaar te discussiëren. GL 

zegt dat de commotie die er nu rondom de wind-

molens ontstaat, serieus genomen moet worden. 

Het kan consequenties hebben voor locatiekeuzes 

en wellicht kan het ook verdergaande consequenties 

hebben. Daar willen wij gewoon eerlijk en serieus 

naar kijken. Wij vinden het echter niet juist om 

halverwege het proces al de vlag uit te hangen en 

te zeggen: dit wordt het of dat wordt het helemaal 

niet. Dát is onze kritiek. Wij vinden ook dat politici 

een eigen verantwoordelijkheid hebben. Politiek 

wordt de laatste jaren steeds meer vertaald in ter-

men van: u vraagt en wij draaien. Voor onze partij 

geldt dat niet. Wij hebben een politiek programma 

en daar staan wij voor. Wij proberen dat binnen 

de maatschappelijke en politieke mogelijkheden 

te realiseren, en mocht het zo zijn dat kiezers het 

daarmee niet eens zijn, dan merken wij dat bij 

de verkiezingen. Wij hebben echter ook – en dat 

heeft niets te maken met arrogantie – een eigen 

verantwoordelijkheid en daarvoor zitten wij in 

de politiek. En dat laatste mis ik een beetje in het 

verhaal van collega Swane, terwijl ik tegelijkertijd 

vind – ook de fractie van de SP heeft dat al opge-

merkt – dat er zeer selectief wordt gewinkeld. Wat 

doet de heer Swane namelijk als het Domplein vol 

staat met boze vakbondsmensen? Gaat hij dan ook 

dit verhaal houden?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Die vakbondsmensen zullen niet erg geïnteresseerd 

zijn in die windmolens. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is dus de retoriek? Het wegdraaien van de hele 

discussie.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, hoor. Ik wil er wel inhoudelijk op antwoor-

den. Ik begrijp best dat de heer Bijkerk in sommige 

specifieke zaken geïnteresseerd is, waar ik dan het 

woord zou moeten voeren. Ik ga mij echter niet 

bezig houden met bijeenkomsten op het Domplein 

of in Amsterdam. Ik wil mij hier bezighouden met 

de algemeen maatschappelijk onrust over de hele 

linie; die is er zowel onder de kiezers van de VVD 

als onder de kiezers van GL als onder de kiezers 

van alle andere partijen, dus dat heeft weinig met 
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de politiek te maken. Die algemeen maatschap-

pelijke onrust ís er. De cijfers hierover staan op 

een rij. Dan lijkt het toch redelijk logisch dat je op 

enig moment – waar leent zich dat beter voor dan 

tijdens de algemene beschouwingen? – daarover 

uitspraken doet. Waar ik het over heb gehad, is dat 

wij er moeite mee hebben. En dat ik vervolgens om 

de oren wordt geslagen, onder andere door de heer 

Bijkerk, met woorden als: ja, maar u was het toch 

zo eens toen wij dat BLOW-akkoord afsloten? Als 

ik dat nazoek, blijkt dat de VVD zo ongeveer het 

grootste verzet aller tijden daartegen heeft gehad. 

De VVD heeft toen uiteindelijk schoorvoetend 

ingestemd – de overige fracties bemoeiden zich er 

niet mee; leest u de notulen er maar op na –, en 

gezegd: als dat dan allemaal gebeurt wat de VVD 

voorspelt, dan kunnen wij altijd nog terug. Dat is 

nu dus aan de orde. 

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

vind het op zich een interessante opvatting en die 

brengt een zekere nuancering aan. Tegelijkertijd 

constateer ik dat het beleid van de afgelopen jaren, 

ook het beleid van de coalitie op dit punt, volko-

men helder is geweest en dat de VVD daar ook 

voor heeft getekend. Dat is punt één. Punt twee 

is dat mijn kernpunt blijft dat je als politicus – en 

daarbij ben ik het helemaal eens met collega Swane 

dat je signalen uit de samenleving serieus moet 

nemen – óók je eigen verantwoordelijkheid moet 

nemen en moet dúrven nemen. Dat mis ik te veel 

in de nadering van de geachte collega.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij hebben het hier gehad over ci-

taten uit de notulen. Voor de geschiedschrijving 

het volgende. Wij hebben gezegd, als wij dat dan 

doen, laten wij dan proberen de voorafgaande com-

missiebehandeling ook weer in beeld te hebben. 

Met één citaat uit die notulen lijkt het nu alsof de 

fractie van de VVD de enige fractie is geweest die 

zich zorgen heeft gemaakt over de haalbaarheid 

van de BLOW-afspraken, met een: en wat áls? In 

de commissievergaderingen voorafgaand aan die 

Statenvergadering is er echter door meerdere frac-

ties voldoende over gesproken.

Om de heer Swane de kans te geven hierop nog 

even terug te kunnen komen, wil ik nog even iets 

zeggen. Hetgeen ik zo-even probeerde aan te geven, 

is dat er over BLOW heel veel zaken zijn gezegd. 

Dat is begonnen in de klankbordgroep, waarvan 

Statenleden deel uitmaakten. Ik was op enig mo-

ment het enige lid van de klankbordgroep dat toen 

gezegd heeft dat de landschapstoets niet deugde 

en dat dit problemen zou geven aan het eind. Dat 

werd toen door andere partijen weggeschoven. Zo 

zijn er meer zaken in het BLOW-proces te noe-

men. Tijdens de commissievergadering is er met 

gedeputeerde uitvoerig gesproken over de vraag: 

wat als wij die 50 niet halen? Daar zijn toen toe-

zeggingen op gedaan. Vanuit dat punt willen wij 

dus heel zorgvuldig met alle bedenkingen omgaan. 

Vervolgens kijken wij wat wij van de verplichtingen 

die wij uiteindelijk zijn aangegaan, kunnen waar-

maken, gelet op het maatschappelijk draagvlak. Wij 

willen daarvoor ons uiterste best doen, maar als het 

niet lukt, sturen wij inderdaad de gedeputeerde met 

een goed verhaal terug naar Den Haag. Die ruimte 

moet er volgens mij zijn voor elke fractie. Dan ben 

ik het met de heer Bijkerk eens: niet op voorhand 

opgeven.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb in mijn tweede termijn gereageerd op het 

verwijt dat mijn fractie in eerste termijn is ge-

maakt, namelijk dat de fractie van de VVD van 

harte instemde met het BLOW-akkoord. Dat blijkt 

dus onjuist te zijn. Ik leg helemaal geen claim op 

degene die er wel of niet voor is. Hoe meer mensen 

er gaan twijfelen, hoe beter het ons is. Daarover 

geen misverstand. En het ontijdige ervan heb ik al 

drie keer uitgelegd. Ik denk dat tijdens de algemene 

beschouwingen er hét moment is om als er brede 

maatschappelijke onrust is, in elk geval wat duide-

lijkheid te scheppen over waar je dan staat. Het zou 

iedereen sieren dat ook te doen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Kennelijk wil de heer Swane van 

iemand anders nog een antwoord horen. Dat kan ik 

hem echter niet geven. 

Ik zal mijn woorden vervolgen. Ik wil aangeven als 

reactie op de beschouwingen van collega’s, dat wij 

de inzet van de fractie van het CDA op het gebied 

van bestrijding van de loverboys van harte zullen 

ondersteunen. Dat zullen wij betrekken bij de be-

spreking van de jeugdzorg. 

Dan het verzoek van de fractie van de VVD en 

vervolgens de toezegging van het college om naar 
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de regelgeving te kijken. In het verleden hebben 

wij al een paar keer voorstellen gedaan over zaken 

die volstrekt overbodig zijn. De provincie jaagt 

daarmee de burger op kosten en is zelf bezig met 

de instandhouding van een apparaat. Dat is steeds 

tegen dovemansoren gezegd, ook in de commissie 

WEM. Wij hopen echter dat andere fracties ons 

hierin zullen volgen. Ik heb het hierbij over het 

Vuurwerkbesluit.

Ik ben blij met de toezegging van de gedeputeerde 

over de amateuristische kunstbeoefening. Ik merk 

echter nadrukkelijk op dat wij in de commissie 

willen terugkomen op de toepassing van de subsi-

dieverordening. Wij hebben sterk de indruk, zoals 

wij in de algemene beschouwingen hebben gezegd, 

dat de criteria die daarin zijn opgenomen een eigen 

leven zijn gaan leiden en eenzijdig – althans voor 

een bepaalde doelgroep – worden toegepast. Dat 

mag je als overheid niet doen. 

Er is door diverse fracties en ook door de gedepu-

teerde gesproken over de spanning in het woning-

bouwprogramma en hoe wij daarmee omgaan. De 

ChristenUnie heeft daarover haar opvattingen en 

die zullen wij inbrengen bij de discussie over het 

streekplan. Wij denken in elk geval dat het goed 

is een koppeling te gaan maken tussen de omvang 

van woningbouwprogramma’s van gemeenten en 

de invulling van de bouwcapaciteit, en sterker dan 

voorheen – bij een eventuele afwijking gebruik 

maken van de rode contouren – afhankelijk te 

maken van de mate van inspanning om inbreiding 

te realiseren. Als dat doel is aangetoond, kan dat 

worden omgezet in een bonus voor uitbreiding, 

mits er een aanzienlijk hoger percentage dan 30% 

sociale woningbouw voor de eigen bevolking wordt 

gerealiseerd.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Onze zorg voor wat betreft de werkgelegenheid 

wordt gedeeld door gedeputeerde Mik. Waarvoor 

onze dank.

Met de fracties van de PvdA, GL en de 

ChristenUnie denk ik dat wij wat betreft de wo-

ningbouw op een gegeven moment zullen komen 

tot minimaal 30% sociale woningbouw; sociale 

koop en sociale huur. Dat is echt noodzakelijk.

Er is niet gereageerd op het punt dat ik in mijn 

eerste termijn heb genoemd, namelijk het grote 

graaien. Dat wordt veroorzaakt doordat er erg veel 

regelgeving is in dit land en waarbij de handha-

ving niet goed of onvoldoende geregeld is. Dan 

krijg je de situatie: de gelegenheid maakt de dief. 

Onzinnige regels moet je sowieso afschaffen, maar 

daarnaast pleiten wij ervoor dat de regels die er 

dan overblijven goed gehandhaafd worden en die-

nen als monitoring en toetsing.

De heer VAN LEEUWEN: Mijnheer de Voorzitter! 

Gelet op de discussie die vandaag is gevoerd, denk 

ik dat het helder is dat Utrecht in beweging is, 

ook de coalitie. Ik vind het alleen verrassend dat 

het over de band van Den Haag moet, maar ik 

ben heel benieuwd hoe dit zich verder gaat ont-

wikkelen. Het maakt in elk geval duidelijk dat de 

posities opener liggen dan in het verleden. Ik denk 

dat daarin de kracht ligt voor de toekomst. Dan ga 

je met elkaar niet over de toon maar over inhoud 

spreken.

Ik zal niet ingaan op allerlei onderdelen. Er is 

een aantal zaken neergelegd vandaag dat in de 

commissies terugkomt. Wat van belang is, is dat 

wij met elkaar niet een wensenlijstje gaan invul-

len en dat wij ons dan afvragen wat wij daarmee 

doen. Wij moeten proberen in dat wensenlijstje 

een prioritering aan te brengen. In dat opzicht zie 

ik uit naar de nota die toegezegd is, als het gaat 

om de vraag welke provincie wij willen zijn in de 

toekomst. Ongetwijfeld zal dat moeten leiden tot 

een kerntakendiscussie, want wij kunnen alles niet 

meer voorzien. Er moeten keuzes worden gemaakt 

en dat vraagt een nadere doordenking van de 

vraag: welke taak zien wij in onze samenleving 

dán als prioriteit? Ik denk dat in dat opzicht deze 

algemene beschouwingen daartoe hebben bijgedra-

gen. Nogmaals, de vraag is wel of de band van Den 

Haag moet worden ‘ingetankt’ in deze discussie. Ik 

denk dat dit niet goed zal zijn voor de toekomst.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen 

over dit onderwerp. Wij nemen geen besluit, om-

dat verdere bespreking zal plaatsvinden in de com-

missie. De behandeling van het voorstel wordt dus 

geschorst.

- Sluiting

De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde, 

sluit ik uw vergadering. 

(Einde van de vergadering om 18.25 uur.)
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 6 december 2004.

De voorzitter,

De griffier,
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TOEZEGGINGEN GS

HALFJAARRAPORTAGE 2004

a. Terugkoppeling van informatie geschiedt via de 

commissies.

KWATTA 2

a. Notitie buitenlandsbeleid/internationale betrek-

kingen vierde kwartaal 2004.

b. Overzicht inzake de mogelijk structurele over-

schotten bij aanbestedingen bij onderhoud we-

gen (ramingen te hoog) vierde kwartaal 2004.

c. Inzicht wordt gegeven in de besteding van bud-

getten voor cultuur.

d. Notitie inzake visie wat voor provincie Utrecht 

wil zijn o.m. in relatie tot het BRU eerste kwar-

taal 2004.

NOTITIE STRATEGISCHE PLANNEN

a. Tijdsdruk statenleden wordt betrokken bij eva-

luatie dualisme.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

a. Informatie inzake stand van zaken deregulering 

(project in IPO-verband).

b. De reductie op cultuur vindt niet plaats op 

amateurkunst.

c. Notitie inzake lange termijnvisie landelijk ge-

bied.

d. Informatie inzake gezondheidsonderzoek in 

relatie tot mobiliteit (nadat afronding heeft 

plaatsgevonden) en de voorgestelde maatregelen.

e. Notitie inzake het kader betreffende uitvoe-

ringsprogramma’s.


