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-  Opening

De VOORZITTER (de heer BIJKERK): Ik open uw 

vergadering. Zoals de commissaris u de vorige ver-

gadering al heeft meegedeeld, zal hij pas aanwezig 

kunnen zijn na de middag in verband met een ver-

blijf buiten de landsgrenzen. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de 

heren Najib en van Odijk. Verder zijn er nog wat 

lege stoelen, maar ik neem aan dat die nog worden 

opgevuld. Het zal te maken hebben met het vroege 

aanvangstijdstip van de vergadering. Een speciaal 

welkom richt ik aan de heer Bos, die terug is na een 

periode van ziekte. 

Ingekomen stukken.

1. Brief van Stichting Heiligenbergerbeekdal te 

Amersfoort d.d. 24 augustus 2004 betreffende 

“Maanweg: beek weg”.

2. Brief van omwonenden van het Rode 

Kruisgebouw, Hoek St. Laurensweg – Abt 

Ludolfweg te De Bilt, d.d. september 2004 betref-

fende bestemmingsplan.

Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke 

stemming besluiten Provinciale Staten overeen-

komstig de voorgestelde wijzen van afdoening. 

Vragenhalfuurtje.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

PS2004BEM30

Instelling Randstedelijke Rekenkamer.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Vandaag komt het lange proces Rekenkamer tot een 

voorlopige conclusie. De Provinciewet schrijft voor 

dat wij per 1 januari 2005 een rekenkamer moeten 

hebben. De doelstelling daarvan is dat het functio-

neren van het provinciaal bestuur en van de daar-

mee verbonden organen verbeterd wordt en dat de 

publieke verantwoording versterkt wordt. Daarom 

zijn wij in Utrecht natuurlijk gaan discussiëren over 

de vraag hoe wij dat gaan inrichten. Wij hebben 

hier in Utrecht al vrij snel besloten niet te kiezen 

voor de rekenkamerfunctie, maar voor de onafhan-

kelijke rekenkamer. Dat hebben wij gedaan omdat 

je daarmee alle schijn van belangenverstrengeling 

vermijdt en de onafhankelijkheid in elk geval gega-

randeerd is. 

In Utrecht wilden wij in eerste instantie graag 

een landelijke, provinciale rekenkamer, maar dat 

bleek niet haalbaar te zijn, omdat onder andere de 

noordelijke provincies dat niet wilden. Als andere 

provincies dat niet willen, dan krijg je het niet voor 

elkaar. Vervolgens hebben wij gekeken met welke 

provincies wij dan wel samen konden optrekken. 

Dat bleek het Randstadverband te zijn. Dat heeft 

geleid tot de Randstedelijke Rekenkamer, zoals het 

vandaag in de stukken voorligt. 

Vanuit de subcommissie is er vervolgens een on-

derhandelingsdelegatie ingesteld, bestaande uit de 

heren Van Bokkem en Streefland en mijzelf. Wij 

zijn met drie Statenleden uit de andere provincies 

en ondersteund door diverse griffiemedewerkers in 

onderhandeling gegaan over de kwestie hoe wij die 

Randstedelijke Rekenkamer vorm zouden kunnen 

geven. Regelmatig hebben wij daarover teruggekop-

peld naar de gehele subcommissie, omdat daarin 

alle fracties vertegenwoordigd zijn en omdat alle 

meningen goed gehoord moesten worden.

Onderhandelen met andere provincies leidt na-

tuurlijk altijd tot compromissen. De inhoud van 

het resultaat vindt u in het Statenvoorstel. Ik zal 

het niet allemaal nog een keer langslopen. De 

Utrechtse inbreng is in de commissie BEM aan de 

orde is geweest. U ziet wat eruit is gekomen en wij 

hebben ons best gedaan dat zoveel mogelijk met de 

Utrechtse wensen in overeenstemming te brengen.

Als onderhandelingsdelegatie waren wij blij dat in 

de commissie BEM alle fracties enthousiast waren 

over het resultaat. Vandaag liggen de voorlopige 

conclusies voor:

- De gemeenschappelijk regeling Randstedelijke 

Rekenkamer.

- Het Instellingsbesluit voor de Programmaraad.

- De Verordening voor de Programmaraad.

- Het Mandaatbesluit Randstedelijk bestuurlijk 

overleg. 

Waarom zijn dit nu voorlopig conclusies? Vandaag 

is het een soort eindpunt, waarbij de Utrechtse 

Staten zeggen dat zij hiervoor gaan. In de andere 

provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Flevoland, is dit al gebeurd of gebeurt het de ko-

mende weken. Dan hebben wij met vier provincies 

bereikt dat wij hiervoor gaan. Het is echter een 
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voorlopige conclusie omdat wij nog maar net be-

ginnen aan het rekenkamerproces. Over drie jaar 

zal er een tussentijdse evaluatie worden gehouden. 

Mochten wij in die drie jaar dingen constateren 

die ook anders zouden kunnen, dan kan dat altijd 

nog veranderd worden. Vandaag zijn aan de orde 

de voorlopige resultaten en een conclusie voor de 

Randstedelijke Rekenkamer. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Enkele korte opmerkingen. In de eerste 

plaats wil ik mijn complimenten maken aan onze 

onderhandelingsdelegatie. Dit is een goed resultaat. 

Het gaat hier om een nieuw orgaan op provinciaal 

niveau en daarmee zijn flink wat kosten gemoeid. 

Als wij het vergelijken met de manier waarop dit in 

andere provincies is gegaan, steken wij daarbij in 

gunstige zin af. Vandaag onderstreep ik het compli-

ment nog een keer. 

De volgende vraag hoeft niet onmiddellijk beant-

woord te worden, maar ik ben benieuwd hoe wij de 

kosten die wij hieraan de komende jaren besteden 

gaan terugverdienen. Als ik kijk naar de manier 

waarop de landelijke rekenkamer opereert en heel 

nauwgezet keer op keer op verschillende punten de 

gang van zaken bij diverse ministeries doorneemt, 

dan levert dat wat op. Misschien kan er dus iets 

gezegd worden over de verwachting of deze nood-

zakelijke, verplichte investering straks misschien 

wel helemaal terugverdiend gaat worden, omdat er 

heel goede ideeën vandaan komen. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De fractie van de ChristenUnie stemt 

met genoegen in met het voorstel. Wij zijn blij dat 

het geen landelijke rekenkamer is geworden. Zowel 

de forse besparingen ten opzichte van het IPO-mo-

del als het evenwicht tussen enerzijds de onafhan-

kelijkheid en anderzijds de betrokkenheid van de 

Staten door middel van de Programmaraad, spre-

ken ons erg aan. Onze complimenten aan degenen 

die namens ons deze klus zo vertrouwenwekkend 

hebben geklaard. Wij zien het opstarten van de 

eerste resultaten van de Randstedelijke Rekenkamer 

met vertrouwen tegemoet. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De SP staat positief tegenover het instituut 

Rekenkamer. Het is een instrument dat, wanneer 

het goed wordt gebruikt – met andere woorden: 

wanneer de rapporten niet onderin de lade verdwij-

nen – zeker kan bijdragen aan een goed bestuur. 

De SP betreurt het feit dat het niet gelukt is tot een 

landelijke rekenkamer te komen voor alle twaalf 

provincies. Maar ja, normaal geldt: “It takes two to 

tango.” En in dit geval hadden wij er twaalf nodig. 

Utrecht heeft in dezen onzes inziens haar best 

gedaan. Dus kunt u denken: “Waarom staat zij 

er dan?” Het is immers een goed gebruik dat wij 

proberen onze vergadertijd efficiënt in te delen en 

geen verhalen af te steken waarin wij slechts vertel-

len hoe goed wij iets vinden. Nu, ik staat hier na-

mens de SP om duidelijk te maken dat mijn fractie 

grote moeite heeft met de voorgestelde beloning 

van de bestuurder/directeur van de aankomende 

Randstedelijke Rekenkamer.

Ikzelf, ook ambtenaar, zou, als ik fulltime in loon-

dienst zou zijn, zo’n € 2400 bruto per maand ver-

dienen. Een commissaris van de Koningin verdient 

ongeveer € 9400. Een alleenstaande in de bijstand 

moet rondkomen van nog geen € 770 netto. Een 

alleenstaande die leeft van de AOW moet het doen 

met € 921 bruto. Onze minister-president verdient 

ook ongeveer € 9400. Wij hebben in Nederland 

ziekenhuisdirecteuren die € 23.000 verdienen. De 

heer Wellink, president van de Nederlandse Bank, 

krijgt meer dan € 30.600.

Woorden zoals soberheid, dienstbaarheid, zuinig-

heid, bescheidenheid komen niet meer bij je op 

als je het woord “topambtenaar” uitspreekt. Wij 

denken wel aan: onrechtmatig verstrekte bonussen, 

onkostenvergoedingen gebaseerd op drijfzand, luxe 

kantoren en overdreven hoge salarissen. Terecht 

dus dat er steeds meer stemmen opgaan om sa-

larissen die betaald worden uit belasting- en/of 

premiegelden, aan banden te leggen. Heel logisch 

wordt dan het salaris van Jan Peter Balkenende 

als plafond gezien. Niet alleen SP-ers denken er zo 

over. Ook de vice-premier, de heer Zalm, heeft zich 

begin oktober in gelijke bewoordingen uitgelaten.

En wat doen wij, Provinciale Staten van Utrecht? 

Wij lijken akkoord te gaan met een bestuurder/di-

rec-teur die maximaal schaal 17 – dat is maximaal 

€ 115.000 per jaar – kan gaan verdienen. Dat is per 

maand rond de € 8873. Wellicht kunnen mensen 

dat nog begrijpen indien wij zouden praten over 

een bestuurder/directeur van een landelijke 
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rekenkamer, maar het betreft hier een rekenkamer 

van slechts vier provincies. De SP heeft hier grote 

moeite mee. Een maximum van schaal 16 – met 

dus een grote afstand tot het salaris van de minis-

ter-president – lijkt ons absoluut hoog genoeg. Uit 

de stukken begrijpen wij dat die schaal 17 indica-

tief is. Wij willen de Statenleden die namens onze 

Staten lid zijn van het Randstedelijk bestuurlijk 

overleg verzoeken alles wat redelijkerwijze mogelijk 

kan worden geacht te doen, om te voorkomen dat 

schaal 17 of nog hoger de maximale inschaling zal 

worden. 

De VOORZITTER: Verder hebben zich geen spre-

kers gemeld bij dit punt. Is er bij de voorzitter van 

de onderhandelingsdelegatie nog behoefte een na-

der woord te spreken naar aanleiding van de zojuist 

gemaakt opmerkingen en de vraag van de heer 

Levering?

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Op de vraag van de PvdA over de verwachte op-

brengsten, wil ik zeggen dat het natuurlijk de 

bedoeling is van de rekenkamer dat er, doordat er 

onderzoeken worden gedaan, effectiever en effi-

ciënter gewerkt gaat worden en dat dit wat oplevert. 

Diezelfde vraag heeft de heer Levering in de com-

missie BEM gesteld. Die vraag hebben wij opge-

schreven en die zullen wij meenemen in het vervolg 

hiervan. Ik denk persoonlijk wel dat wij hierin 

pragmatisch moeten zijn. Als je namelijk honderd-

duizenden euro’s gaat stoppen in een monitorings-

instrument ben je nog verder van huis. Het lijkt mij 

echter wel verstandig dat er grofweg gekeken gaat 

worden wat een rekenkamer kost en wat de resulta-

ten van de onderzoeken opleveren. 

De fractie van de ChristenUnie was blij dat het 

geen landelijke rekenkamer is geworden. Daarover 

kan men verschillend denken. Het is zoals de SP 

het al heeft gezegd: als andere provincies niet wil-

len meedoen, wordt het niets. 

Dan de opmerkingen van de fractie van de SP. 

Vanuit het Utrechtse hebben wij hard lopen onder-

handelen om de schaal omlaag te krijgen. Het was 

in eerste instantie schaal 18 en het is nu schaal 17. 

Schaal 16 hebben wij geprobeerd, maar dat lukte 

niet. Nu bestaan schalen slechts uit cijfers en het 

is altijd een lastige kwestie. De een die zelf in een 

hogere bestuurlijke schaal zit, vindt het heel nor-

maal. Een ander, zoals ikzelf, is ambtenaar en zit 

in een aanzienlijk lagere schaal en denkt: “Wat is 

schaal 17 toch hoog.” Het belangrijkste is volgens 

mij de kwartiermaker die wij hebben ingeschakeld; 

hij werkt bij een bureau met experts op dat gebied. 

Dat bureau heeft gekeken naar de verantwoorde-

lijkheden van zo’n bestuurder/directeur, in welke 

bestuurlijke sfeer dit zit en welke beloning daarbij 

normaal is. Je kunt het natuurlijk niet normaal 

vinden, maar in elk geval is het een gebruikelijke 

schaal. Zodoende zijn wij indicatief uitgekomen op 

schaal 17. Afgesproken daarbij is dat wij over drie 

jaar zullen evalueren in een functioneringsgesprek 

en dat wij zullen kijken wat nu de taken en de ver-

antwoordelijkheden zijn en hoe de rekenkamer zich 

ontwikkelt. Dan zal er ook nog een keer naar de 

schaal gekeken worden. In eerste instantie is dit dus 

een compromis geweest; andere provincies wilden 

eigenlijk nog hoger inzetten.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004WEM07

Wijziging reglement voor het 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en 

voor het zuiveringschap Hollandse Eilanden en 

Waarden. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2004WEM08

Herziening per 1 januari 2005 van de Algemene 

belastingverordening provincie Utrecht 1997 

zodanig dat de legesheffing voor de ontbrandings-

toestemming bij vuurwerkevenementen vervalt.

De heer JONGSMA (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Toch een kort woordje over het vuurwerk. In 

de Nieuwsbrief van de provincie stond dat 

Oranjeverenigingen en andere feestcomités opge-

lucht kunnen ademhalen, want dankzij de heer 

Binnekamp kan er weer vuurwerk worden afge-

schoten. Daar staan wij achter en dus wij steunen 

dit voorstel. Wij vinden het eigenlijk wel prettig dat 

de ‘Alleingang’ van de provincie op dit punt ver-

valt. Het was toch inderdaad wel wat negatief voor 

het imago van onze provincie. Oranjeverenigingen 

en andere feestcomités hadden bij de in 2003 
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ingevoerde hoge legesbedragen van bijna € 1000 

inderdaad reden te denken dat de provincie Utrecht 

als enige provincie in Nederland iets had tegen het 

afsteken van vuurwerk ter verhoging van de feest-

vreugde. Ik herinner het mij persoonlijk nog goed 

dat wij als CDA hebben gepoogd de destijds ver-

antwoordelijke gedeputeerde op andere gedachten 

te brengen, vooral wat betreft Oranjeverenigingen 

die meestal met de pet moeten rondgaan om toch 

nog wat vuurwerk te kunnen afsteken. Toen was 

dat zonder resultaat, maar nu worden de leges af-

geschaft. Ik herhaal het graag: wij kunnen daarmee 

volledig instemmen.

De heer VAN MALENSTEIN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de PvdA kan zich aan-

sluiten bij de vorige spreker. Het heeft te maken 

met het feit dat wij in de commissie niet meer aan 

de behandeling van dit onderwerp zijn toegeko-

men. Het is misschien goed twee punten nog even 

te noemen, die het nemen van dit besluit toestaan. 

Wij zijn sterk voor dit voorstel.

Naast het punt over het imago van de provin-

cie wordt een heleboel gedoe intern voorkomen. 

Daarmee bedoel ik niet de administratieve lasten, 

maar ook de verrekeningen binnen het ambtelijke 

apparaat en alle zaken die met interne verrekenin-

gen en de controle daarop te maken hebben. Denkt 

u aan het nieuwe artikel van de Provinciewet dat 

ingevoerd wordt om de doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van de organisatie te bevorderen en 

waarover aan de Staten wordt gerapporteerd.

Kortom: wij zijn voorstander van het voorstel. Over 

het veiligheidspunt maken wij ons geen zorgen. De 

veiligheid is in goede handen bij onze brandweer-

korpsen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Vuurwerk in het provinciehuis: 

daar is niets mis mee, als het maar gaat om het 

spreekwoordelijke vuurwerk, bijvoorbeeld hier 

in de Statenzaal. Anders is het als wij menen als 

provincie Utrecht – als enige in het land – het af-

steken van vuurwerk te moeten regelen met tal van 

voorschriften en hoge uitvoeringskosten. Reeds 

bij de invoering van legesheffing voor vuurwerk 

in oktober 2002 hebben wij duidelijk gemaakt dit 

niet werkbaar te vinden, met name vanwege de 

negatieve gevolgen voor maatschappelijke organisa-

ties en de overregulering. In februari 2003 voegde 

het CDA zich eveneens in het koor van de critici. 

Gelukkig vonden wij bij gedeputeerde Binnekamp 

in mei 2003 gehoor in de commissie. Hij zegde 

toe dit probleem aan te pakken. Alhoewel het een 

jaar eerder wellicht ook al had gekund, is de fractie 

van de ChristenUnie bijzonder ingenomen met dit 

voorstel. Wij zullen het voorstel dan ook van harte 

steunen.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! In de eerste plaats wil ik de sprekers 

danken voor hun lovende woorden en voor hun in-

stemming. Natuurlijk is er bij de wijziging van het 

Vuurwerkbesluit een gedachtelijn ontwikkeld, die 

men moet zien als een experiment, als een denk-

richting. Wij hebben echter moeten constateren 

dat het niet werkt. Er kwamen meer voorschriften, 

meer ellende en meer gedoe. Dat hebben wij ge-

evalueerd en wij zijn in het college tot de conclusie 

gekomen het zo te doen dat het voor alle belang-

hebbenden een prima ontwikkeling is. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004WEM09

Waterhuishoudingsplan 2005-2010

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De behandeling van het Waterhuishoudingsplan-

3 (WHP) ligt voor. Na het SMPU (Strategisch 

Mobiliteitsplan Utrecht) is dit het tweede onder-

deel, dat deel uitmaakt van het streekplan. PMP 

(Provinciaal Milieubeleidsplan), Reconstructie- en 

streekplan zullen volgen in december. 

In de commissie WEM is op 15 oktober jongstleden 

het WHP-3 behandeld. Het CDA vindt het WHP-3 

een gedegen beleidsstuk. Echter, met de blik op de 

toekomst, willen wij toch ook kritische opmerkin-

gen maken.

Allereerst iets over Veenweide.

Een van de belangrijkste onderdelen in dit WHP-

3 is hoe om te gaan met het Veenweidegebied. 

Uitgangspunt voor het CDA is dat in het 

Veenweidegebied het cultuurhistorische landschap 

behouden blijft. Een open en groen landschap met 

een karakteristiek verkavelingspatroon. Voor de 

burger: grasland met koeien in de wei. Hiervoor 

is een goede landbouwkundige structuur noodza-
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kelijk en deze duurzaamheid kan alleen worden 

bereikt als de individuele agrarische bedrijven 

voldoende inkomensmogelijkheden hebben en kun-

nen realiseren. Eventueel kan dit inkomen worden 

aangevuld uit agrarisch natuurbeheer, groene en 

blauwe diensten.

Het scheurverbod is door het college van GS ge-

nuanceerd. Het college wil het tevens overlaten 

aan gemeenten om via bestemmingsplannen het 

scheurverbod wel of niet te hanteren. Juist met dit 

overlaten aan gemeenten is het CDA niet geluk-

kig. Dit werkt willekeur in de hand. De gemeenten 

beschikken immers niet over meer informatie dan 

de provincie om het scheurverbod te onderbouwen. 

Het hanteren van verschillende uitwerkingen per 

gemeente kan niet aan de burger worden uitgelegd. 

Het CDA is van mening dat kaderstelling pas kan 

plaatsvinden nadat de gedetailleerde bodemkaart 

beschikbaar is en de gevolgen van de bodemdaling 

en de landbouwkundige structuur goed zichtbaar is 

gemaakt. Eerst wil het CDA de omvang weten met 

de daarbij behorende consequenties en mogelijke 

maatregelen. Pas dan kan er beleid worden gemaakt 

op het scheurverbod. De discussie hierover zal 

verder gevoerd worden bij de behandeling van het 

streekplan. Verder zal er een nuancering moeten 

worden aangebracht in de definitie van Veenweide: 

klei op veen, zand op veen, diepveen, een zeer dun 

pakket veen op klei et cetera. Ook deze discussie 

hoort bij de behandeling van het streekplan thuis.

Bij het streven naar een duurzamer waterbeheer in 

het Veenweidegebied, is het van belang droogleg-

ging te beperken en versnippering van peilbakken 

terug te dringen. Ten opzichte van het WHP-2 is 

hier een enorme stap voorwaarts gemaakt. Het 

terugdringen van de verdroging en inklinking is tot 

speerpunt gemaakt van beleid. Om die droogleg-

ging niet verder te vergroten wordt in het WHP-3 

een drooglegging van maximaal 60 centimeter ge-

middeld per peilvak gehanteerd. Voor de landbouw 

in het Veenweidegebied betekent het dat onderbe-

maling sterk wordt teruggedrongen en dat daarmee 

het inkomen van de boer verder onder druk komt 

te staan. Ook het CDA ziet echter in dat droogleg-

ging beperkt moet worden en dat versnippering 

moet worden tegengegaan.

Als uitgangspunt vinden wij echter ook allemaal 

dat drooglegging van 40 centimeter als minimum 

waterpeil de ondergrens is voor een duurzame 

agrarische functie. Diverse agrarische onderzoeken 

hebben dit immers aangetoond. Beleidsmatig wordt 

dit echter niet ingevuld. Voor het CDA is het han-

teren van een minimale drooglegging van 40 cen-

timeter belangrijk. Juist in die natte gebieden met 

een waterpeil van 25 tot 40 centimeter is het land-

bouwkundig gezien niet meer mogelijk een eco-

nomische en duurzame exploitatie te voeren. Juist 

door het vastleggen van dit minimumpeil wordt het 

mogelijk en noodzakelijk voor deze natte gebieden 

tot aanvullend beleid te komen. Dit nader in te vul-

len beleid zal tot een pakket maatregelen moeten 

leiden om deze gebieden duurzaam in te richten. 

Daarvoor zijn verschillende opties mogelijk, zoals 

het begrenzen voor natuur, extensivering van land-

bouw, financiële compensatie, uitkoop of andere 

instrumenten. In elk geval mag er geen sprake zijn 

van verpaupering van deze gebieden. Dit zou leiden 

tot een koude sanering.

Voor de toekomst van het Veenweidegebied zal 

voor de gebieden met een drooglegging tussen de 

40 en 60 centimeter de huidige regeling Natuurlijke 

Handicaps alleen lang niet voldoende zijn. Dit is 

slechts een aanvulling van € 98 per hectare. Deze 

vergoeding zal hoger moeten worden. Dit kan vol-

gens Brussel tot circa € 200 per hectare. Ook an-

dere instrumentaria zullen moeten worden ingezet, 

zoals groene en blauwe diensten.

Nadat het plan De Venen is geëvalueerd, moeten zo 

snel mogelijk de plaats en omvang van de waterber-

gingen en de gebieden met een wateropgave in het 

Veenweidegebied worden onderzocht. Indien nood-

zakelijk moet ook helder zijn hoe dit wordt gefinan-

cierd en hoe schade en gederfde inkomsten worden 

vergoed. Met name het steeds nieuw beleid maken 

en het niet komen tot uitvoering van beleid, als-

mede het niet-hebben van financiële middelen, zijn 

veroorzakers geweest van grote onrust en weinig 

vertrouwen bij de inwoners in het Veenweidegebied. 

Binnen enkele jaren zal dan ook duidelijk moeten 

zijn hoe het Veenweidegebied ingericht moet gaan 

worden, zodat én het cultuur-landschap bewaard 

blijft én de bodemdaling tot een minimum be-

perkt wordt én de agrarische sector levensvatbaar 

blijft met een behoorlijk inkomen voor de agrariër. 

Wellicht zullen er harde keuzes moeten worden 

gemaakt. Het kan betekenen dat er wellicht op 

bepaalde plekken geen landbouw meer mogelijk is. 
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Het CDA sluit niet uit, dat naast omvorming van 

landbouwgrond naar natuur, er ook natuurgron-

den terug gaan naar landbouwkundig gebruik 

indien dit beter is voor de landbouw en het be-

heer van natuur en waterhuishouding wordt ver-

gemakkelijkt. De financiële dekking zal de mate 

van ambitie bepalen in het Veenweidegebied. 

Indien er landbouwbedrijven gesaneerd zullen 

moeten worden in het kader van waterberging, 

waterbeheer of natuurbeheer, mag er geen sprake 

zijn van een koude sanering. Financiële dekking 

zal niet alleen moeten komen uit de diverse gre-

mia zoals Europa, het ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de provincie, 

maar ook uit rood-voor-groen of rood-voor-

blauw. De nota Ruimte biedt hiervoor openingen.

Ten aanzien van de toekomst van het 

Veenweidegebied zal de fractie van het CDA sa-

men met de fracties van de PvdA, de VVD en 

de SGP een motie indienen, met name voor die 

gebieden waar een waterpeil ontstaat met een 

drooglegging van minder dan 40 centimeter. De 

motie zal worden verwoord door de fractie van 

de VVD. 

Waterberging.

Op verschillende plaatsen in de provincie zijn 

zoeklocaties aangegeven voor waterberging en 

wateropgave. Evenals in het oosten en in het wes-

ten van de provincie en rondom de stad Utrecht 

heeft het aanwijzen van zoekgebieden voor wa-

terberging veel reacties losgemaakt. Dit heeft bij 

de burgers veel onzekerheid veroorzaakt. Voor 

het CDA moet onomstotelijk vaststaan dat het 

creëren van waterberging noodzakelijk is. Dit 

moet zo veel mogelijk gebeuren op vrijwillige 

basis met adequate schaderegelingen en binnen 

de gestelde termijnen voor onderzoek naar en 

besluitvorming over de waterbergingsgebieden. 

Daarbij is goed en veelvuldig communiceren met 

andere overheden en belanghebbenden belangrijk 

om het vertrouwen bij de burgers te herstellen en 

de onzekerheid weg te nemen. Het CDA vindt dat 

belanghebbenden recht hebben op duidelijkheid 

op korte termijn. In de commissievergadering 

heeft gedeputeerde Binnekamp gezegd dat gestel-

de termijnen hard zijn en daar waar versnelling 

mogelijk is die toe te passen. Hier is het CDA blij 

mee, maar wij moeten dan ook de daad bij het 

woord voegen.

Bethunepolder. 

Dit gebied wordt door de landinrichting 

Noorderpark en door het WHP-3 onder druk ge-

zet. Landinrichting Noorderpark wil dit najaar 

actief grond gaan aankopen. De vraag is of daar 

wel geld voor is. Aan de andere kant stelt het WHP 

de mogelijkheden voor van het onder water zet-

ten van deze polder. In het streekplan en in het 

WHP staat vermeld dat in 2005 een voorlopig 

besluit moet worden genomen over de toekomst 

van de Bethunepolder en dat in 2008 daarover een 

definitief besluit moet worden genomen. Omdat 

de financiële gevolgen van het onder water zet-

ten groot kunnen zijn voor de inwoners van de 

Bethunepolder, die nu hun grond verkopen in het 

kader van de landinrichting, stelt de fractie van 

het CDA voor het actieve aankoopbeleid van grond 

in deze polder tot 2006 uit te stellen. Tevens is het 

voor de inwoners van de Bethunepolder van belang 

dat de Staten op z’n minst in 2005 een voorlopig 

besluit nemen. 

Door de EKRW (Europese Kaderrichtlijn Water) 

moeten de gebieden met verschillende functies 

worden ingevuld. In het kader van het WHP-3/

streekplan worden al veel landbouwgebieden aange-

wezen als zijnde “verweving natuur en landbouw” 

of “agrarische gronden met waardevolle water- en 

oevernatuur”. Bij de vaststelling van de functies 

voor de EKRW zullen de nu neergelegde functies 

in het WHP zeker als uitgangspunt voor deze 

Europese richtlijn worden meegenomen. De kans is 

niet ondenkbaar dat daardoor de normen voor deze 

gebieden zwaarder zijn dan voor de gebieden met 

alleen maar de functies “agrarisch/landbouw”. Het 

zou jammer zijn als daardoor de landbouwfunctie 

in onze provincie steeds verder wordt teruggedron-

gen, omdat de uitwerking van deze Europese richt-

lijn voor de verschillende functies niet duidelijk is. 

Het CDA rekent erop dat landbouw en agrarische 

aspecten van deze verweven functies ook bij de uit-

werking van de EKRW goed gewaarborgd blijven.

Stedelijk waterbeheer vraagt om een actieve opstel-

ling van de provincie bij ontwikkelingen tussen ge-

meenten en waterschappen. Laat er niet weer pro-

blemen ontstaan, zoals wij die nog steeds hebben 

rond risicovolle overstorten. In het WHP-3 staat 

een inspanningsverplichting voor sanering van risi-

covolle overstorten. De fractie van het CDA wil dit 
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graag scherper hebben vastgelegd. Het college van 

GS stelt een plan van aanpak op voor sanering van 

de meest risicovolle overstorten, vervolgens voor de 

risicovolle en de meest vervuilende overstorten en 

spoort de waterschappen en gemeenten aan daad-

werkelijk over te gaan tot sanering. 

Tot slot. Wanneer het WHP is vastgesteld, is voor 

de provincie het werk nog niet af. De uitvoerende 

taak ligt bij de gemeenten en waterschappen. 

Hierop zal door de provincie toezicht gehouden 

moeten worden. Tussen nu en een half jaar zal 

de discussie in de commissie WEM plaatsvinden 

over hoe het toezicht op de waterschappen vorm 

zal moeten krijgen. Verder zal er veel geïnvesteerd 

moeten worden in een goede samenwerking tussen 

provincie, gemeenten en waterschappen. De fractie 

van het CDA spreekt de hoop uit dat de uitvoering 

van het WHP voortvarend aangepakt zal gaan 

worden.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik wil u erop 

wijzen dat het de bedoeling is dat er geluisterd 

wordt als de mensen spreken,. Ik begrijp wel dat 

er onderhandelingen gaande zijn, maar dat kan op 

gedempte toon. Als de emoties daarbij oplopen, 

onderhandel dan graag op de gang. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! “Nederland leeft met water”, zegt Peter 

Timofeeff dagelijks op de televisie. Wij willen dro-

ge voeten, schoon water en natte natuur. Daarom 

is het WHP voor de inwoners van onze provincie 

– en daarmee voor onze fractie – hartstikke be-

langrijk.

Het WHP hangt sterk samen met het streekplan. 

Het streekplan is gebaseerd op de lagenbenadering, 

waarbij het watersysteem tot de fysieke ondergrond 

behoort. Het is heel belangrijk dat het watersy-

steem als eerste in het streekplan staat beschreven 

bij de maatschappelijke context van het streekplan. 

Bij het toekennen van ruimtelijke functies zijn het 

watersysteem en de grondsoort medebepalend. Dit 

geldt niet alleen voor het toekennen van nieuwe 

functies, maar ook bij verandering van bestaande 

functies. Ook staat in het streekplan dat het water-

systeem veel minder afhankelijk dient te zijn van 

technische maatregelen, dus meer bepaald dient 

te worden door de natuurlijke omstandigheden. 

Daarnaast zijn wateroverlast en watertekort stu-

rend in de ruimtelijke ordening. Deze aspecten van 

water dienen dan ook duidelijk een rol te spelen in 

de gemeentelijke watertoets bij bestemmingsplan-

nen.

Onze fractie is van mening dat het watersysteem 

te weinig terugkomt in de discussie over het lan-

delijk gebied. Bijvoorbeeld in het gebied van De 

Venen of Langbroekerwetering worden natuur en 

landbouw genoemd, maar het watersysteem wordt 

daarin nauwelijks genoemd en dient daarin een 

veel prominentere rol te spelen. Het water- en bo-

demsysteem zijn immers van groot belang voor de 

biodiversiteit. Juist de vaak tegengestelde belangen 

van landbouw en natuur met betrekking tot het 

watersysteem maken voor ons een expliciete keuze 

noodzakelijk tussen natuur of landbouw. Ook be-

nadrukken wij het multifunctionele gebruik van 

de ruimte, zoals dit bijvoorbeeld bij de Schammer 

wordt nagestreefd. 

De fractie van de PvdA vindt het GGOR (Gewenst 

Grond- en Oppervlaktewaterregime) een goed in-

strument om de versnippering van watersystemen 

en de verdroging tegen te gaan. Wel dienen er dan 

keuzes gemaakt te worden in de gebruiksfuncties 

van de betreffende gebieden. Overigens kunnen de 

groene en blauwe diensten nog meer worden uit-

gewerkt. 

De zeven punten waarin het WHP is uitgewerkt, 

worden door ons onderschreven. Wij willen nog 

wel enkele punten aanscherpen en benadrukken. 

Veilige dijken zijn belangrijk. De veiligheid kan 

echter ook vergroot worden – en de schade be-

perkt – door het compartimenteren van de boe-

zems en ringvaarten of compartimentering door 

dijkverhogingen. Ook sloten, de zogenaamde 

haarvaten, zijn belangrijk voor waterberging en 

piekopvang. Bovendien is de omvang van de be-

hoefte aan waterberging en piekopvang nog niet 

duidelijk. Binnenkort komen er gegevens beschik-

baar uit onderzoek die de behoefte daaraan nader 

zullen bepalen. Die gegevens willen wij afwachten 

alvorens er keuzes gemaakt worden over gebieden 

voor waterberging en piekopvang. 

In het WHP wordt het jaar 2015 genoemd als het 

jaartal waarin alle dijken veilig moeten zijn. Onze 

fractie vindt dat veel te laat en vindt dat veiligheid 

zo snel mogelijk gerealiseerd moet zijn. 
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Voor wat betreft waterkwantiteit en -kwaliteit is er 

nog veel te winnen door een permanente voorlich-

ting aan de gebruikers over hoe het water verant-

woord gebruikt kan worden, waarbij ook aandacht 

wordt besteed aan het voorkomen van vervuiling. 

Ook willen wij dat de kleinere onttrekkingen ver-

gunningplichtig worden. Dit kan meegenomen 

worden in het Beheerplan Grondwaterkwantiteit. 

In de Nota van Beantwoording over het WHP 

lazen wij als antwoord van het college van GS op 

een bedenking dat waterwinning door Hydron in 

het gebied Hogeweg – dat is ten oosten van het 

Amsterdam-Rijnkanaal – is gestopt. Dit was nieuw 

voor onze fractie. In de commissie worden wij 

graag geïnformeerd over de verdrogingsbestrijding 

door het stoppen of beperken van waterwinning. 

Vervuiling dient bij de bron aangepakt te worden. 

Dat neemt niet weg dat het zuiveren van water 

meer aandacht vraagt. Het water komt nog te ver-

vuild uit de zuiveringsinstallaties. Dat zou beter 

kunnen. 

Wij willen graag op korte termijn geïnformeerd 

worden over de concrete stappen die zijn genomen 

in het verbeteren van de kaderstelling van en het 

toezicht op de waterschappen. Dat dit nodig is, 

blijkt onder andere uit het voorbeeld van het water-

schap AGV (Amstel, Gooi, Vecht) dat in het gebied 

De Venen de sloten niet onderhoudt, waardoor de 

plaatselijke boeren met een ernstig afvoerprobleem 

van het hemelwater te kampen hebben. 

Wij hebben al vaker duidelijk gemaakt dat wij de 

ambities van de staatssecretaris in de uitgangspun-

tennota van de EKRW te laag vinden. Vooral aan 

het terugdringen van kankerverwekkende stoffen 

in het water en stoffen die hormoonveranderingen 

veroorzaken, dient de hoogste prioriteit gegeven te 

worden. De volksgezondheid is daarmee namelijk 

ernstig in het geding. 

In het WHP wordt geen rekening gehouden met 

de organisatorische gevolgen van de EKRW voor 

het provinciale apparaat en de financiën die ervoor 

nodig zijn. Wij verzoeken de gedeputeerde ons in 

de commissie te informeren over deze benodigde 

inzet. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De behandeling van het WHP. U bent het van mij 

niet gewend, maar ik ga het kort en bondig hou-

den. Er is al veel door de fracties van het CDA en 

de PvdA gezegd. Dat zullen wij niet overdoen. Als 

VVD, vinden wij ook het WHP van zeer groot 

belang, zowel gebiedsmatig – denk aan ons gebieds-

gericht beleid dat wij in deze provincie voeren – als 

voor de diverse sectoren, zoals waterschap, grond-

eigenaren, natuur- en milieuorganisaties. In feite: 

voor alle bewoners van de provincie Utrecht. 

De VVD acht van groot belang bij de uitgangspun-

ten van het WHP – “Waterbeheer in 21e Eeuw” 

– het tekort aan water in bepaalde gebieden en 

uiteraard de veiligheid van de waterkeringen en 

het toezicht hierop. Water is, zoals andere fracties 

het al hebben gezegd, meer een ordenend principe 

geworden. Wij komen dit veelvuldig tegen in het 

streekplan en in de nota Ruimte. De commis-

siebehandeling van enkele weken geleden zullen 

wij hier niet dunnetjes overdoen. De fractie van 

de VVD heeft toen reeds haar standpunten naar 

voren gebracht, heeft diverse op- en aanmerkin-

gen gemaakt en heeft diverse voorstellen gedaan. 

Gedeputeerde Binnekamp heeft hierop zeer ade-

quaat en inzichtelijk gereageerd en mede de Nota 

van Beantwoording gaf duidelijkheid over de gang 

van zaken. 

Het is een in grote lijnen uitstekend uitvoerbaar en 

goed leesbaar stuk, waarbij de VVD ervan uitgaat 

dat wij nu daadwerkelijk met de diverse uitvoerin-

gen aan de slag kunnen. Dus: niet nog meer dikke 

rapporten et cetera. Wat ons betreft moet de schop 

de grond in, waar dit mogelijk is. 

Ten aanzien van de EKRW is het ons duidelijk 

dat de eerste verantwoordelijkheid bij het Rijk en 

Brussel ligt, maar dat wij bij de uitvoering een be-

paalde invloed kunnen uitoefenen en dienen uit te 

oefenen. Wij pleiten hierbij voor een flexibele aan-

pak, waarbij wij dienen te blijven inspelen op het 

gebiedsgericht beleid dat inmiddels succesvol begint 

te worden in onze provincie en waarvoor wij als 

provincie hebben gekozen. 

Tevens stelt de fractie van de VVD nog eens dui-

delijk, dat wij bij de uitvoering van de EKRW niet 

roomser dan de paus moeten zijn en dat er geen 

verzwaringen van doelen via dergelijke richtlijnen 

alsnog via de achterdeur moeten plaatsvinden. 

Ten aanzien van het WHP is het van belang, zoals 

dat ook in de commissie is gezegd, dat er nu eens 

op korte termijn voor diverse zaken en diverse 
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partijen duidelijkheid wordt geschapen, zodat men 

weet waar men aan toe is. 

De VVD blijft voorstander van meervoudig ruim-

tegebruik bij de realisering van diverse gestelde 

doelen binnen het WHP en de discussie over het 

scheurverbod laat ik graag over aan de collega’s bij 

de behandeling van het streekplan. 

Duidelijk dient te zijn – het verslag van de com-

missievergadering nog eens teruglezend, waarin de 

gedeputeerde ons dat in feite reeds meedeelt – dat 

bij eventuele schade welke door dit plan ontstaat 

en waarbij sprake is van causaal verband met de 

genomen beleidsbeslissingen, de waterschappen 

aansprakelijk zijn. Dat geldt onder andere bij het 

verbod voor wateronttrekking in bepaalde gebie-

den. Voor bepaalde bedrijven en bepaalde sectoren 

kan dit namelijk wel eens behoorlijke gevolgen 

hebben. 

Tot slot nog twee punten. Juist in relatie met de 

gevolgen van de EKRW en de ontwerpstreek-

plankaart met daarop de aanduiding “Landelijk 

Gebied 2”, vraagt de fractie van de VVD aan de 

gedeputeerde de aanduiding op de functiekaart 

van water- en oevernatuur gelegen in de aange-

geven gebieden op de ontwerpstreekplankaart 

“Landelijk Gebied 2” – in feite zijn dit landbouw-

ontwikkelingsgebieden – voorlopig nog niet vast te 

stellen. De gevolgen voor met name de landbouw 

zijn nog niet te overzien.

De motie. Terecht is hierop al gewezen door de 

fracties van het CDA en de PvdA. Het gaat om de 

problematiek in het Veenweidegebied, waarbij de 

afgelopen jaren bij diverse commissiebesprekin-

gen uitvoerig is stilgestaan. Dit Veenweidegebied 

baart ons allen zorgen, gelet op de reacties uit het 

veld, zowel landbouworganisaties als natuur- en 

milieuorganisaties, de waterschappen en de duide-

lijke onderbouwing van de gedeputeerde tijdens de 

laatste commissievergadering. Wij willen niet al-

leen onze zorg uiten, maar willen met name onze 

wens uitspreken nu snel te komen tot een aantal 

duidelijke doelgerichte acties en het een en ander 

via de onderliggende motie te realiseren. Deze 

motie is in nauw overleg opgesteld samen met de 

fracties van het CDA, de PvdA en de SGP en is 

door deze partijen als zodanig dan ook onderte-

kend. 

Motie 1 (VVD, CDA, PvdA, SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

om ten behoeve van de uitvoering van het 

Waterhuishoudingsplan op basis van de navolgen-

de overwegingen het daarna verwoorde verzoek te 

realiseren:

1.  in het Veenweidegebied neemt de landbouw 

vooralsnog een belangrijke plaats in, hetgeen 

in de nota Ruimte en het streekplan is ver-

taald en waarbij de landbouw mede drager is 

van het landschap;

2.  het Veenweidegebied kent daarnaast een aan-

tal andere belangrijke functies, zoals natuur, 

waterregulering, (water-)recreatie, et cetera;

3.  bekend is dat er in belangrijke delen van het 

gebied een verontrustende bodemdaling is;

4.  de grondwaterstand, gereguleerd middels peil-

besluiten, is van zeer groot belang voor zowel 

het in stand houden van het waardevolle 

Veenweidegebied, alsook voor de continuering 

van een economisch verantwoorde en duur-

zame landbouw;

5.  afgelopen jaren zijn diverse plannen voor dit 

gebied ontwikkeld, waarbij echter tot op heden 

nog onvoldoende duidelijkheid is gegeven over 

de toekomst van de landbouw en de andere 

gewenste ontwikkelingen. Ook de ontwikkeling 

van diverse instrumenten is achtergebleven;

6.  het voorgestelde beleid voor de peilbesluiten 

in het WHP is van groot belang om zowel 

aantasting van het gebied als een snellere en 

grotere bodemdaling te voorkomen;

7.  een economisch verantwoord landbouwkundig 

gebruik is niet of nauwelijks meer mogelijk bij 

een waterpeil van minder dan 40 centimeter 

en de financiële vergoeding van circa € 85,- / 

€ 90,- per hectare is onvoldoende om deze 

landbouw duurzaam en economisch te conti-

nueren;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

1. om een nadere uitwerking van de plannen 

voor de gebieden met een waterstand van 

minder dan 40 centimeter en waar dus land-

bouwkundig geen economisch verantwoorde en 
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duurzame exploitatie meer mogelijk is;

2.  om de feitelijke mogelijkheden voor het Rijk, 

de provincie, de gemeenten en de sector zelf ter 

ondersteuning van de ontwikkelingen van de 

landbouw in het Veenweidegebied, nu en in de 

toekomst, daadwerkelijk en met spoed in beeld 

te brengen;

3.  om op basis van de uitgangspunten zoals deze 

in het WHP zijn neergelegd, te komen met 

beleidsinstrumentaria (onder andere vanuit de 

nota Ruimte – blauw-voor-rood -,extensive-

ring van de landbouw en natuurontwikkeling 

middels aankoop en/of particulier natuurbe-

heer) om het voor de betreffende eigenaren/

gebruikers mogelijk te maken hun bedrijf (of 

delen daarvan) op een financieel verantwoorde 

wijze voort te zetten, te transformeren dan wel 

te beëindigen;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! De 

twee stroomgebiedbeheersplannen Rijn-Midden en 

Rijn-West, opgesteld in het kader van de EKRW, 

laten zien dat er voor 2009 nog veel moet gebeu-

ren om in dat jaar de uitvoering van de inspan-

ningsverplichting van de EKRW te halen. In die 

rapporten wordt dat zonder veel omhaal van 

woorden vastgesteld. De Nederlandse regering 

heeft in de zogenaamde Ambitienota van mei 

2004 duidelijk gemaakt hoe volgens de regering 

voldaan kan worden aan de verplichtingen van de 

EKRW. De Eurocommissaris heeft op vragen van 

een Europarlementariër openlijk gereageerd met de 

mededeling dat Nederland zich aan de afgesproken 

inspanningsverplichtingen moet houden en dat dit 

uit de Ambitienota nog onvoldoende of niet blijkt. 

Dat kan nog wel eens een zorgelijk punt worden, of 

eigenlijk is het dat al. 

Om water een prominentere plaats in het beleid 

te geven, geeft de Tweede Kamer er de voorkeur 

aan alle zaken rond het watersysteem zo veel mo-

gelijk in één nieuwe Waterwet te regelen, inclusief 

de zorgplicht voor hemelwater en de sanering van 

waterbodems. Daarbij dringt de Kamer er met klem 

op aan water als ordenend principe beter dan nu 

het geval is, door te laten werken in de ruimtelijke 

ordening, omdat dit nog onvoldoende geregeld is. 

De staatssecretaris maakte in die discussie nog eens 

duidelijk, dat zij de doorwerking in de ruimtelijke 

ordening heel belangrijk vindt. Wij zijn hier ech-

ter in de provincie. Het gaat hier om nationaal en 

Europees beleid. Wat heeft dat te maken met het 

provinciale beleid? Wel, het voorliggende WHP is 

doorspekt van en is in lijn met de EKRW en het 

NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water). En te-

recht. 

Het WHP is een behoorlijk uitgewerkt plan, maar 

wij willen voor de uitvoering aanscherpingen op 

delen die wij belangrijk vinden. Onze analyse is 

dat wij er qua inspanning nog een schepje bovenop 

moeten doen, willen wij bereiken wat wij willen 

bereiken met het WHP in de uitvoering. Het gaat 

voornamelijk om twee punten. Het voeren van een 

pro-actief beleid ten aanzien van de EKRW en de 

toepassing van water als ordenend principe. 

Allereerst de implementatie van de EKRW. In de 

stroomgebiedbeheersplannen staat dat na 2009 

uitgevoerd moet worden wat voor die tijd geïn-

ventariseerd is. De inventarisatie van die stroom-

gebiedbeheersplannen laat zien dat er tot 2009 op 

onderdelen al extra inspanningen gepleegd moeten 

worden om aan het eind van de eerste uitvoerings-

termijn de doelstellingen te halen. Van GS ver-

wachten wij nu al een pro-actieve houding en een 

aanpak van de EKRW, en niet, zoals in het WHP 

wordt aangegeven, eerst te wachten tot 2009, het 

jaar waarin de stroomgebiedbeheersplannen wor-

den vastgesteld. 

Wij verwachten ten aanzien van de EKRW een pro-

actieve aanpak van de provincie als regisseur naar 

de waterschappen, wat verder gaat dan de zin in het 

WHP: “waar nodig oefenen wij invloed uit bij de 

opstelling van de richtlijn”. Daaruit zou je namelijk 

de conclusie kunnen trekken dat gewacht wordt op 

instructie van hogerhand. Graag horen wij hierop 

een reactie van de gedeputeerde. 

Dan het beginsel van water als ordenend prin-

cipe. De discussie daarover is al een aantal keren 

gevoerd, ook in de voorbereidende fase van het 

streekplan in de vorige Statenperiode. De Tweede 

Kamer stelt dat het beginsel van water als ordenend 

principe onvoldoende in de hoofdlijnennotitie 
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Integratie Waterwetgeving is verwerkt. De staats-

secretaris heeft al gezegd dat zij de doorwerking 

van de wateropgave in de ruimtelijke ordening 

heel belangrijk vindt en dat het onderwerp 

in de verdere uitwerking van de zogenaamde 

Superwaterwet opgepakt zal worden. Hoe staat 

het nu echter in het WHP van deze provincie? In 

het WHP wordt voorgesteld water als uitgangs-

punt te nemen voor de ruimtelijke ordening. De 

zin die daarover spreekt, luidt als volgt: “In het 

streekplan hebben wij daarom als een van de 

hoofdlijnen vastgelegd dat water een ordenend 

principe is”. Dat uitgangspunt wordt later her-

haald, als er staat dat het watersysteem een van de 

ordeningsprincipes is bij de inrichting en planvor-

ming voor de fysieke leefomgeving. 

Water vormt een vertrekpunt bij nieuwe ruim-

telijke ontwikkelingen en het streekplan gaat 

dan ook uit van een drielagenstructuur: fysieke 

ondergrond, de infrastructurele netwerken en de 

gebruikslaag. Het watersysteem maakt deel uit 

van die fysieke onderlaag. Deze laag is meer dan 

in het verleden bepalend voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. En terecht. Als in een hoger 

gelegen laag ruimtelijke ontwikkelingen tot een 

moeilijke of niet omkeerbare aantasting van de 

lagere lagen gaan leiden, moeten de consequenties 

in beeld gebracht worden. Daarmee wordt water 

meer als vertrekpunt genomen, maar nu weten 

wij, ook al is er een inzicht in de consequenties, 

dat economische of andere factoren vaak meer de 

doorslag geven dan water. Er moet strakker inge-

grepen worden. Vandaar dat wij bepleiten dat het 

beginsel van water bij de lagenafweging, maar ook 

bij andere afwegingen straks in de uitvoeringsfase 

van de verschillende strategische plannen, een 

hogere prioriteit in de belangenafweging krijgt. 

Na het vaststellen van het WHP en het streekplan 

zou dat uitgangspunt onderdeel kunnen uitmaken 

van het voornemen van de ontwikkelingsplanolo-

gie. Wij willen daarom de volgende motie indie-

nen:

Motie 2 (GL):

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

ter behandeling van het Waterhuishoudingsplan 

2005-2010;

constaterende:

- dat algemeen op rijks- en provinciaal niveau 

het beginsel “Water als ordenend principe” 

wordt erkend;

- dat dit in het Waterhuishoudingsplan (WHP) 

is vertaald als: “een van de ordeningsprinci-

pes” in de ruimtelijke ordening naast diverse 

andere;

- dat binnen de lagenbenadering van het ont-

werpstreekplan “Water” terecht tot de eerste 

laag wordt gerekend;

- dat Gedeputeerde Staten in de concept-Nota 

van Beantwoording van het streekplan stellen 

(op de pagina’s 25 en 26) dat binnen de lagen-

benadering de tekst over water in het streek-

plan aangevuld dient te worden naar aan-

leiding van de doorwerking van de Europese 

Kaderrichtlijn Water, waarbij verwezen wordt 

naar uitwerking in het WHP en bestemmings-

plannen;

spreken uit:

- dat waar het gaat om keuzes op het gebied 

van water en ruimtelijke ordening het uit-

gangspunt “Water als ordenend principe” als 

wegingsfactor*) een hogere plaats toekomt dan 

in het WHP wordt voorgesteld;

-  dat het aan te bevelen is “Water als ordenend 

principe” specifiek als criterium op te nemen 

en weer te geven in de voorgenomen ontwik-

kelingsplanologische uitwerkingen van het 

streekplan,

en gaan over tot de orde van de dag. 

*) “Water als ordenend principe voor het ruim-

tegebruik: het watersysteem wordt gehanteerd als 

een van de ordeningsprincipes bij de inrichting 

van en planvorming voor de fysieke leefomge-

ving. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vormt 

water een vertrekpunt.” Uit: Nota van wijziging 

Waterhuishoudingsplan 2005-2010, 28 sept. 2004.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Eindelijk is het WHP aan de laatste 
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bespreking toe. Na een lange tijd van ploeteren door 

ambtenaren en de commissie WEM ligt er nu een 

gedegen stuk. Niettemin zal het u niet verbazen dat 

ook de fractie van D66 een paar kanttekeningen 

plaatst.

In de eerste plaats betreurt onze fractie het dat alle 

goede voornemens met de ondertekening van het 

NBW onvoldoende terugkomen in het WHP. Water 

had hét leidende principe moeten worden. En zoals 

ook de fracties van de PvdA en GL hebben gezegd, 

hebben wij in de commissievergadering moeten 

concluderen dat het WHP in het streekplan een 

ondergeschikte rol dreigt te krijgen. Wij kunnen 

dan ook van harte instemmen met de motie die de 

fractie van GL heeft ingediend. Die zullen wij graag 

ondersteunen.

De verdroging in onze provincie wordt goed aange-

pakt, zegt het WHP. Wij hebben echter wel zorgen 

over het Veenweidegebied, zoals ook andere fracties 

dat al gezegd hebben, en dan met name over het ge-

bied van De Ronde Venen dat grotendeels diepveen 

is. Gedeputeerde Binnekamp wist ons te vertellen 

dat vorig jaar zomer, die droge zomer van 2003, ge-

bieden zeker vijf centimeter gezakt zijn, puur door 

verdroging. Dat is een ontwikkeling die D66 zorgen 

baart. Wij zijn voor het instellen van robuuste peil-

gebieden met een zo hoog mogelijke grondwater-

stand. Wij pleiten dan ook voor flexibiliteit in de 

normen. Het voorkomen van een bodemdaling staat 

daarbij centraal. Ook de landbouwers zijn gebaat bij 

een langetermijnoplossing.

D66 is van mening dat er in de kwetsbare gebieden 

van het veen geen mogelijkheid mag bestaan voor 

scheuren of ploegen, behalve voor datgene wat er 

minimaal gedaan moet worden voor het onder-

houd van het grasland. En ja, dat betekent dat de 

gebruikers van het land, de landbouwers, op zoek 

moeten gaan naar gewassen waarmee het scheu-

ren tot een minimum beperkt wordt. Dat houdt 

mogelijk in, dat er geen maïsteelt of andere teelten 

mogen plaatsvinden in kwetsbare gebieden, om te 

voorkomen dat de grond straks kaal ligt en het veen 

verbrandt. Dat vraag om creatieve oplossingen.

Er zijn gemeenten die nog geen watertoets hebben. 

Wij beseffen dat dit een taak is van de waterschap-

pen en de gemeente. Echter, de provincie als opstel-

ler en beheerder van het WHP, dient hierover de 

regie te houden. Hiermee doelen wij niet op de uit-

voering, maar wel op de handhaving, bijvoorbeeld 

in de vorm van een controle na één of twee jaar, 

inclusief eventuele sanctionering, aansporing of het 

aanbieden van hulp. Op het moment dat blijkt dat 

de gemeente niet in staat is de in het WHP bedoelde 

taken ten uitvoer te brengen of indien er conflicten 

worden geconstateerd tussen gemeente en water-

schap, dient de provincie hierin haar verantwoorde-

lijkheid te nemen en de overkoepelende regierol te 

vervullen. Ditzelfde geldt voor het afvalwater – de 

riooloverstorten – en de duurzame wateropvang 

binnen de steden en dorpen. De provincie behoort 

daarin een regierol te hebben en te behouden. Want, 

en daarin willen wij glashelder zijn, waarom zouden 

wij een WHP maken als er op cruciale punten van 

wordt afgeweken en je wilt niet handhaven?

Ten slotte iets over de waterkwaliteit. Dit is voor 

D66 een heel belangrijk punt en daar moet naar 

onze mening nog heel hard aan worden getrok-

ken. De EKRW is in de maak. Nederland is al erg 

laat, misschien wel te laat daarmee. Daarom dienen 

wij nu heel hard te werken om minimaal aan onze 

kwaliteitsnormen te voldoen. Door hierin nu extra 

te investeren, zal dit op langere termijn minder 

inspanning en uiteindelijk minder geld gaan kosten, 

bijvoorbeeld door het ontlopen van boetes, omdat 

wij in alle andere gevallen de afspraken niet weten 

waar te maken.

De fractie van D66 kan zich op hoofdlijnen vinden 

in het WHP. Op een aantal punten staan wij een 

aanscherping voor. Nog even kort samengevat:

- Wij steunen het uitgangspunt: water als orde-

nend principe, maar dan dient het wel consequent 

doorgevoerd te worden en een prominentere rol te 

krijgen in het streekplan.

- Wij staan voor een aanscherping van de norm 

voor het grondwaterpeil op die plekken waar dat 

noodzakelijk is om bodemdaling te voorkomen. 

Bodemdaling gaat hier voor het kortetermijnbelang 

dat een eventuele landbouw heeft.

- Wij staan voor concrete afspraken over de hand-

having van de uitvoering van het WHP. Daarop 

dient onzes inziens de nota WHP aangescherpt te 

worden.

- Wij vragen om een concreet actieplan, teneinde 

te kunnen voldoen aan de komende kwaliteitsnor-

men van het water, de EKRW.
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Wij vertrouwen erop dat het college van 

Gedeputeerde Staten deze aspecten, die van groot 

belang zijn voor de duurzaamheid van de provincie, 

meeweegt in de uitvoering van het WHP. Met deze 

randvoorwaarden kan de fractie van D66 instem-

men met het WHP.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De fractie van de ChristenUnie is po-

sitief over het voorliggende WHP. In het zorgvuldig 

omgaan met de Schepping neemt in Nederland en 

ook in de provincie Utrecht het water een belang-

rijke plaats in. Wij hebben als ChristenUnie inder-

tijd, nadat het vorige college van GS wilde volstaan 

met een actualisering van het WHP-2, gepleit voor 

een volwaardig, nieuw WHP-3, en wij zijn over het 

algemeen tevreden, zowel over de procedure als de 

inhoud van het eindresultaat. 

Zo steunen wij uw voorstellen met betrekking tot 

het peilbeheer in het Veenweidegebied. Dat laat 

ruimte voor maximaal en optimaal maatwerk door 

de waterschappen. Met betrekking tot de gevolgen 

voor de landbouw steunen wij de motie, zoals die 

zojuist door de fracties van de VVD, het CDA, de 

PvdA en de SGP is ingediend. Wij vinden het ook 

goed dat duidelijk is vastgelegd wanneer er eindelijk 

duidelijkheid komt over de aanwijzing van locaties 

voor waterberging. 

Ten slotte ook een positief woord over de inspan-

ningen om normering en toezicht voor secundaire 

waterkeringen uiterlijk in 2005 te regelen, conform 

onze door de Staten unaniem aanvaarde motie na 

de dijkverschuiving in Wilnis. 

Er zijn nog een paar zaken waarover wij zorgen 

hebben en waarvoor wij aandacht vragen.

In de eerste plaats betreurt de fractie van de 

ChristenUnie het dat de provincie haar aandacht 

voor diffuse bronnen van verontreiniging vermin-

dert en op het bordje van de waterschappen schuift. 

Wat ons betreft valt hier nog steeds aan te trekken. 

Op grond waarvan, vraag ik de gedeputeerde, is het 

college van mening dat het hier louter uitvoering 

betreft? Juist de EKRW zou al snel weer tot andere 

inzichten kunnen leiden. 

Het tweede punt. Voor wat betreft de maatre-

gelen om bodemdaling tegen te gaan, verwijzen 

wij naar de besluitvorming in het streekplan. De 

ChristenUnie wil dit niet aan gemeenten overlaten, 

maar wil een duidelijk provinciaal beleidskader, 

gebaseerd op bodemkaarten. Tot wij over die kaar-

ten beschikken zou het voorzorgsprincipe leidend 

moeten zijn.

Een pijnpunt voor de ChristenUnie is de beslis-

sing van de Staten in het kader van Kwatta 2, om 

de middelen voor stimulering van gemeentelijke 

waterplannen te laten vervallen. Daarmee wordt dit 

beleidsvoornemen een dode letter. Om die reden 

stelt u als Gedeputeerde Staten ook voor het am-

bitieniveau bij te stellen tot dat van het NBW. Wij 

vinden dat toch de omgekeerde wereld. Wij pleiten 

daarom voor handhaving van het oude ambitieni-

veau en het zoeken naar mogelijkheden om dat te 

stimuleren. Wij denken dat het mogelijk is om voor 

het jaar 2005 een eenmalige subsidie aan gemeen-

ten in het vooruitzicht te stellen om voor 1 januari 

2006 een waterplan vast te stellen. Omdat het bij 

Kwatta 2 ging om een Statenuitspraak, leggen wij 

daarom ook een motie voor aan de Staten. De mo-

tie is mede ondertekend door de fracties van GL, 

D66, de SP en de SGP.

Motie 3 (ChristenUnie, GL, D66, SP, SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

gelezen het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het WHP 

2005-2015

overwegende:

- dat het voor de uitvoering van het WHP van 

wezenlijk belang is dat het gemeentelijk water-

beleid daarop wordt afgestemd;

- dat het wenselijk is dat alle gemeenten in de 

provincie voor 1 januari 2006 beschikken over 

een actueel waterplan;

-  dat de provincie geen middelen heeft om dit af 

te dwingen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- een voorstel te doen aan Provinciale Staten 

voor een eenmalige stimuleringsregeling voor 

gemeenten die in 2005 een op het WHP 2005-

2015 afgestemd waterplan vaststellen;

-  de lasten te dekken uit de middelen voor uit-

voering strategische plannen,

en gaan over tot de orde van de dag.
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De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

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

De fractie van de SP stelt zich achter het hoofddoel 

van het WHP: het streven naar gezonde en veer-

krachtige watersystemen en een duurzaam gebruik 

van water voor mens en milieu. Er zijn echter enige 

tegenstrijdigheden en vaagheden in wat de Staten 

met het WHP gaan vaststellen. Een van de eerste 

tegenstrijdigheden is dat het volgens de SP niet 

mogelijk is verstedelijking en bedrijventerreinen toe 

te staan in de polder Rijnenburg. Dit, om te voor-

komen dat het waterprobleem van deze zeer lage 

polder wordt afgewenteld op de omliggende pol-

ders. Ondanks alle schriftelijke geruststellingen op 

bladzijde 44, is de fractie van de SP er niet gerust 

op dat dit een duurzame ontwikkeling is. Dus voor 

alle duidelijkheid: de SP is tegen het bouwen in de 

polder Rijnenburg, ook vanwege de wateropgave. 

Het WHP is een onderdeel van het landelijk be-

leid en wordt ingepast in de cyclus van streekplan, 

SMPU, PMP, Reconstructiewet. Ook de EKRW 

speelt nog een rol. Het speelt zich allemaal dit na-

jaar in dit provinciehuis af. Daarom ook staat het 

WHP vol met verwijzingen en voorbehouden over 

wat de toekomst ons brengt. Het beleid dat wordt 

voorgesteld, bestaat uit mooie woorden en schit-

terende doelen, waar de fractie van de SP zich met 

overtuiging achter wil stellen. Voor het bereiken 

van al deze doelstellingen moet de provincie vrien-

delijk vragen of kalm aandringen op het bereiken 

van de doelstellingen uit het WHP bij het Rijk, 

Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen. Hier 

is helaas de presterende provincie in geen velden of 

wegen te bekennen. Wordt er bijvoorbeeld nu ade-

quaat ingespeeld op de EKRW? Heeft de provincie 

macht en middelen om hierin een rol te spelen? De 

fractie van de SP vindt dat de provincie deze macht 

zou moeten hebben. Er zou zeggenschap moeten 

zijn over de waterschappen. Het is voor onze fractie 

nog steeds niet duidelijk wat de meerwaarde is van 

de achtenswaardige waterschappen. Het leidt tot een 

overbodige bestuurslaag en tot veel bureaucratie. 

Teleurstellend is de wijze waarop de provincie moet 

omgaan met het stedelijk waterbeheer en het behe-

ren van het stedelijk afvalwater. Hierover heeft de 

provincie geen enkele zeggenschap. Dit moet veran-

deren. Het is ontoelaatbaar dat stedelijke gebieden 

niet worden aangepakt als het gaat om het saneren 

van schadelijke riooloverstorten. Wij verwachten 

van de provincie dat er werk wordt gemaakt van 

meer zeggenschap over hetgeen de waterschappen 

doen en van meer storm en drang naar gemeenten 

toe als het gaat om de wateropgave in het stedelijk 

gebied. De SP had een motie hierover voorbe-

reid, maar omdat de motie van de fractie van de 

ChristenUnie dezelfde onderwerpen afdekte, dienen 

wij die motie niet in, maar steunen wij de motie 

van de ChristenUnie.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is ons allen ongetwijfeld wel eens opgevallen 

dat, sinds de overheid de beschikking heeft over 

een legertje communicatieadviseurs, er regelmatig 

foto’s in allerlei nieuwsbladen verschijnen met bij-

passende tekst, waarop een hoogwaardigheidsbe-

kleder gekiekt is die de slopersbal hanteert, de eer-

ste paal slaat, een kruispunt opent, op werkbezoek 

is, een nota overhandigt in het gebied waarover die 

nota gaat of zelfs met de voeten in de bagger staat. 

Wij rekenen er dus op dat gedeputeerde Binnekamp 

nog deze week met lieslaarzen aan op een foto er-

gens in de krant staat, waarbij hij een sluis opent, 

sluit of wat het maar moge zijn. Daar vinden de 

communicatieadviseurs wel iets op. 

Het doel van het WHP wordt kernachtig verwoord 

in het begin van de samenvatting: “Wij willen 

een veilig en bewoonbaar land hebben en in stand 

houden. De provincie Utrecht streeft naar gezonde 

en veerkrachtige watersystemen en een duurzaam 

gebruik van water voor mens en natuur.” Dat is een 

prachtige formulering en als je dat leest, heb je dat 

hele stuk doorgenomen, heb je de hele discussie ge-

had en heb je ook nog eens een bijstelling gekregen. 

Dan moet je je afvragen of hetgeen voorligt voldoet 

aan dit doel. Dan is wat ons betreft het antwoord 

eenduidig ja. 

In de samenvatting van het WHP staat vermeld: 

“Duurzaam waterbeheer houdt in dat eventuele 

knelpunten niet worden afgewenteld in tijd, plaats 

of milieucompartiment”. Met andere woorden: als 

bestuurder neem je je verantwoordelijkheid zoals 

die op dit moment tot je komt. 

“Daarnaast wordt gestreefd naar een natuurlijker 
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waterbeheer van water, dat minder afhankelijk is 

van technische maatregelen. Hiervoor is het nodig 

water als uitgangspunt te nemen voor de ruimtelij-

ke ordening.” Het zit er dus nadrukkelijk in: water 

als ordenend principe, al zijn er natuurlijk meer 

ordenende principes. 

“In ons streekplan”, zo wordt dit statement afge-

rond, “hebben wij daarom als een van de hoofd-

lijnen vastgelegd dat water een ordenend principe 

is”. Wij ondersteunen dit van harte. 

Wat ons opgevallen is, nu wij bezig zijn met een 

aantal strategische plannen en een aantal discus-

sies die parallel lopen, is dat soms over dezelfde 

punten discussies andere uitkomsten kunnen heb-

ben. Dat zal onvermijdelijk zijn, maar ik verwijs 

naar een discussie over de bodemkaarten, bijvoor-

beeld met betrekking tot het Veenweidegebied. 

Zijn die kaarten er nu wel of zijn die er nu niet? 

Dat is een redelijk relevante vraag, want wil je 

maatregelen nemen in het Veenweidegebied en je 

wilt daar niet met de botte bijl aan de slag gaan, 

dan zul je dus over bodemkaarten of iets dergelijks 

moeten kunnen beschikken. Wij nemen aan dat 

het allemaal op z’n pootjes terechtkomt, maar het 

zou ons dierbaar zijn als op korte termijn die bo-

demkaarten beschikbaar zijn om daarop beleid te 

voeren.

Ten aanzien van het Veenweidegebied zal ik verder 

niets meer zeggen. De fracties van het CDA en de 

VVD hebben de zaken helder onder woorden ge-

bracht. Wij sluiten ons daarbij aan. Wij hebben de 

motie die de fractie van de VVD heeft ingediend, 

meeondertekend. U begrijpt hoe wij daarin staan.

Twee andere punten nog. In de eerste plaats wil-

len wij als fractie erop aandringen de risico’s die 

waterberging met zich meebrengt op korte termijn 

in beeld te brengen, zodat je als provincie daarop 

adequaat maatregelen kunt nemen.

Ons laatste punt betreft een detail, zult u zeggen. 

Dat gaat over muskusratten. Dat is inderdaad een 

detail in het geheel, maar dat is het niet meer als 

je je dat hele leger muskusratten dat ergens in 

Utrecht onder de grond zit, voor ogen stelt.

De VOORZITTER: Mijnheer Bisschop, ik onder-

breek u heel even. Er is namelijk erg veel geroeze-

moes. Ik verzoek om iets meer stilte. 

De heer BISSCHOP (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

U begrijpt dat ik dat van harte ondersteun. 

Het blijkt dat de muskusrat een probleem is. 

Dit probleem wordt onder andere versterkt door 

het inrichten van natuurlijke oevers. Recent 

kwam in het jaarverslag 2003 van de Landelijke 

Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding 

naar voren: “Utrecht lijkt de controle op de popu-

latie muskusratten volledig te verliezen”. Dit is een 

belangrijk signaal, want dit ondergraaft in zekere 

zin het WHP. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, dat 

begrijpt u wel, maar dat doe ik om te onderstrepen 

hoe essentieel dit probleem is en hoe snel wij het 

moeten aanpakken om te voorkomen dat wij alleen 

nog maar gaten hebben en geen net meer, of iets 

van dien aard. 

Wat ons betreft is het inzetten van particuliere ei-

genaren en pachters om met name aan piekbestrij-

ding te doen, een instrument dat op korte termijn 

geëffectueerd zou kunnen worden. Wij stellen het 

op prijs als de gedeputeerde zou toezeggen als pro-

vincie hierin een initiërende rol te willen spelen.

Wij zien uit naar de uitwerking van het plan in de 

praktijk. Naar ons oordeel is het een goed instru-

ment om ons rentmeesterschap over de schepping 

zoals onze Schepper ons die heeft toevertrouwd, 

mede vorm te geven.

De VOORZITTER: Heb ik het goed begrepen dat 

het college direct kan antwoorden?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kan wel direct antwoorden, maar 

een aantal moties heeft betrekking op meerdere 

portefeuilles. Misschien is het handig kort te schor-

sen, zodat ik met mijn collega’s daarover even kan 

overleggen.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 10.53 – 11.09 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb met genoegen geluisterd naar alle 

bijdragen van de Statenleden. Het blijkt dat water 

steeds meer op de agenda komt te staan. Ik mag als 

voorbeeld noemen dat wij de laatste jaren bezig zijn 
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met WB21 (Waterbeheer in de 21e eeuw). Wij zijn 

bezig met ruimte voor de rivier, waarbij wij als 

provincie proberen de veiligheid in de provincie, 

maar met name ook in Nederland, te vergroten. 

Ik noem de EKRW, waarover vandaag velen al 

hebben gesproken. Het zijn allemaal zaken waar-

uit blijkt dat water behoorlijk manifest op de 

agenda staat.

Als ik dan begin met de EKRW, denk ik dat het 

helder moet zijn wat wij daarmee willen. Wij wil-

len de chemische en ecologische toestand van het 

water bevorderen en wij zijn samen met het Rijk 

en de waterschappen druk doende om daarvoor 

een mooi plan te maken. Zoals bekend is op dit 

moment een regioadvies gereed, waarin wij een 

inventarisatie gemaakt hebben van de toestand in 

Utrecht en in andere regio’s als het gaat om water-

lichamen et cetera.

Waar gaat het eigenlijk om? Wat de Staten aan 

mij vragen, is of wij als provincie niet wat pro-

actiever moeten worden. Met name de fracties 

van GL en D66 spraken daarover. Het is zo dat 

wij afspraken gemaakt hebben met het Rijk en 

de waterschappen om eerst een integraal advies 

door de staatssecretaris naar Brussel te laten gaan. 

Daarna – dan heb ik het over maart 2005 – gaan 

wij met elkaar proberen normen te ontwikkelen 

voor het gebied. Dat zijn normen waaraan de wa-

tertoestand op termijn moet voldoen. Het is ech-

ter niet zo dat wij als provincie daarin de zeggen-

schap hebben. Uiteindelijk zal de staatssecretaris 

op basis van alle regioadviezen, rond 2008/2009, 

besluiten om in Brussel het ambitieniveau neer te 

leggen. 

Kan de provincie wel iets doen? Ja, ik denk dat 

de provincie – na maart 2005 – eens zou moeten 

kijken hoe het tijdpad zou moeten lopen en welke 

rol wij daarin zouden kunnen spelen. Ik wil daar-

over graag eens in commissieverband spreken met 

de Staten. Wij zijn wat betreft de waterschappen 

daarmee al bezig. Wij hebben enkele pilots ge-

formuleerd, waarin wij proberen op hoofdlijnen 

afspraken te maken, ook naar de toekomst toe. 

In het overleg met het Rijk kunnen wij dan geba-

seerd op de feiten en omstandigheden onze me-

ningen ventileren bij de staatssecretaris. Ik denk 

dat het goed is, zodra dat wat meer body heeft 

gekregen, dat ik voor het zomerreces van 2005 dat 

met de Staten ga bespreken. De Staten kunnen 

dan zien hoe de weg naar 2009 verder zal worden 

bewandeld. Echter, ik zeg er nadrukkelijk bij dat 

het er niet om gaat om op dat moment al normen 

te gaan vaststellen. Ik kan verder ook nog niet 

helemaal inschatten wat de financiële consequen-

ties daarvan zijn. Wij kunnen echter wel de weg 

bespreken op basis waarvan wij moeten komen tot 

de taakstelling die de provincies, Rijk en water-

schappen zullen hebben jegens Brussel. 

Gesproken is over het ordenend principe. In het 

WHP en in het streekplan is duidelijk opgenomen 

dat water een vertrekpunt, een ordenend principe, 

is. Dat moge blijken uit hetgeen in het WHP en 

in het streekplan staat geschreven over de lagen-

benadering. Bij de lagenbenadering gaan wij in 

eerste instantie kijken naar het water als onderste 

laag, de aanvaardbaarheid daarvan en de moge-

lijkheid om maatregelen te nemen, zodat je door 

die lagenbenadering ruimtelijke oplossingen kunt 

vinden. De lagenbenadering is dus een belangrijk 

punt in het ordenend principe. Ik vind dat van 

een bepaalde orde, die je niet zomaar wegpoetst. 

Dan hebben wij de watertoets. De watertoets is 

een wettelijk verplichte actie. Bij elke ruimtelijke 

afweging bij gemeentelijke of andere plannen, zal 

het waterschap een watertoets moeten uitvoeren. 

Daaruit kan blijken dat een ruimtelijke ontwikke-

ling niet gewenst is. Het is misschien wel aardig te 

melden dat het waterschap nog zeer onlangs op de 

Tabaksteeg in Leusden de watertoets heeft losgela-

ten en daardoor het ruimtelijke plan is aangepast. 

Laat duidelijk zijn dat de watertoets niet een bin-

dend instrument is. Mocht echter blijken dat de 

watertoets in onvoldoende mate is meegewogen, 

dan is het voor de rangorde in het WHP en het 

streekplan belangrijk dat een weg naar de beden-

kingen- en de zienswijzenproblematiek, dan wel 

de stap naar de Raad van State, mogelijk is indien 

een waterbeheerder van mening is dat onvol-

doende rekening is gehouden met de watertoets in 

ruimtelijke plannen.

Samengevat betekent het dat het ordenend prin-

cipe meer dan voldoende is vastgelegd in WHP en 

streekplan en dat je er gewoon niet omheen kunt. 

Wij gaan eerst de lagenbenadering doen, daarna 

komt de watertoets en dan is er altijd nog de weg 

van beroep, bezwaar en dergelijke. 
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Gesproken is over een aantal zaken dat ook in 

commissie uitvoerig besproken is. Ik noem het 

Veenweidegebied, de waterberging, het toezicht op 

de waterschappen, enzovoort. Ik zal trachten niet in 

herhaling te vervallen en van deze zaken op hoofd-

lijnen een beeld te schetsen.

Het Veenweidegebied is natuurlijk een zeer pro-

blematisch gebied. Wij hebben er te maken met 

de waterbeheersing en dat heeft alles te maken 

met bodemdaling en het vele kwelwater dat daar 

voorkomt. Ik denk dat het goed is dat wij daar zeer 

flexibel met de waterpeilen moeten omgaan, althans 

dat moeten de waterschappen doen. De Staten 

weten echter dat de provincie de waterpeilen goed-

keurt als die door het waterschap zijn vastgesteld. 

Dat daar problemen bestaan is bij Gedeputeerde 

Staten bekend. 

Het CDA zegt dat het cultuurhistorisch land-

schap bewaard moet blijven en men noemt dit dan 

“behoud van grasland met koeien in de wei”. Dat 

vinden wij ook. Ik denk dat wij wat betreft de pro-

blematiek van het Veenweidegebied daarnaar breed 

moeten kijken, zodanig breed dat zowel de functie 

landbouw als de functies natuur, water en recreatie 

tot hun recht komen. Ik kom daarop straks nog 

even terug bij de bespreking van motie M1. Dat 

heeft dan ook alles te maken met de ontwikkeling 

van die functies. 

Ja natuurlijk, de boeren hebben het moeilijk 

in het Veenweidegebied. Mevrouw Vonk sprak 

over de regeling Natuurlijke Handicaps ofwel de 

Bergboerenregeling. Die regeling is nog niet van 

toepassing. De regeling Natuurlijke Handicaps is 

gekoppeld aan het agrarisch natuurbeheer en daar-

voor de geldt de SAN-regeling (Subsidieregeling 

Agrarisch Natuurbeheer). Ik heb indirect begrepen 

van minister Veerman dat in 2007 gekeken zal 

worden naar het loslaten van die koppeling voor 

een bepaald aantal hectares, om te bezien of die 

regeling Natuurlijke Handicaps los van de SAN kan 

worden toegepast. Op dit moment is die koppeling 

er echter. Als gezegd wordt dat die regeling hoger 

moet – de helft wordt betaald door Europa en de 

helft door het Rijk – denk ik dat het goed is dat 

samen met de problematiek die op dit moment in 

het plan van aanpak De Venen wordt bekeken en 

besproken, wellicht dit punt van verhoging van de 

regeling Natuurlijke Handicaps meegenomen zou 

kunnen worden. Ik kan daarover op dit moment 

absoluut geen toezegging doen, maar het lijkt mij 

zeer verstandig, gezien de manier waarop wij nu al 

bezig zijn met het Veenweidegebied, daarover goed 

na te denken en te bezien hoe wij met die regeling 

Natuurlijke Handicaps bij de minister iets kunnen 

betekenen.

De waterberging. Er wordt gezegd dat er duidelijk-

heid moet komen op korte termijn. Het kan niet zo 

zijn dat burgers lang in onzekerheid zitten. Tegen 

mevrouw Vonk en anderen zeg ik dat de water-

schappen, als het gaat om locaties, een behoorlijke 

invloed hebben op de waterberging. Zij zullen moe-

ten nagaan en inhoudelijk moeten bestuderen wat 

de beste plekken zijn voor de waterberging, behalve 

in de Bethunepolder en in De Ronde Venen waar de 

provincie de regie heeft overgenomen. De termijnen 

die in het WHP staan vermeld, zijn voor het college 

uiterste termijnen. Wij proberen dat te vervroegen 

door overleg met de waterschappen. Ik kan daar-

over uiteraard geen toezeggingen doen, want het 

kiezen van een locatie waar veel belangen een rol 

spelen – burgers, agrariërs en anderen worden daar-

bij betrokken – moet je zorgvuldig doen. Ik ben 

het echter ermee eens dat wij moeten proberen die 

termijnen te halen en dat de onduidelijkheid zo snel 

mogelijk moet worden weggenomen.

Heeft de EKRW invloed op het gebied? Dat kan, 

maar het is volgens mij niet zo dat de functies die 

nu zijn toegekend in gebieden, sterk zouden moeten 

veranderen door de EKRW. De EKRW is niet be-

doeld om er nog eens een schepje boven op te doen. 

Daarover verschil ik dus van mening met de fracties 

van GL en D66. De EKRW is bedoeld om zeer re-

alistische en uitvoerbare normen te realiseren. Het 

moet uitvoerbaar zijn. Het moet werkbaar zijn. Als 

wij die normen te hoog vaststellen – ik ben daar 

niet voor – dan kom je op een gegeven moment zelf 

in de problemen. Je zult dan namelijk heel veel din-

gen moeten regelen, die volgens mij onuitvoerbaar 

zijn. Het betekent dat ik niet à priori zie dat door de 

EKRW de functies gaan veranderen, maar dat het 

vanzelfsprekend wel een invloed heeft op het wa-

terbeheer door het waterschap. Als de normen voor 

een aantal stoffen hoger worden gelegd, zullen de 

waterschappen daaraan moeten voldoen. Uiteraard 

zal dat invloed hebben, denkend aan natuurontwik-

keling en andere zaken, maar niet zo dat daardoor 

gebiedsfuncties sterk zullen veranderen.
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Over het toezicht op de waterschappen hebben wij 

hier al vele malen gesproken, zoals wij dat in het 

voorjaar ook nog weer zullen doen. De nota die wij 

dit voorjaar aan de commissie hebben voorgelegd is 

daarvoor de basis. Ik kan u melden dat tussen IPO 

en de UvW (Unie van Waterschappen) momenteel 

volop overleg gaande is om te kijken hoe wij de 

toezichthoudende rol landelijk kunnen reguleren. 

Dat heeft alles te maken met de IWW( Integrale 

Waterwet), die door de staatssecretaris wordt voor-

bereid. Zij probeert daarin alle zaken die het water-

beleid raken, in één wet op te nemen. Ik weet niet 

wanneer die wet verschijnt, maar men is er druk 

mee doende. 

Velen hebben gesproken over het stedelijk waterbe-

heer. Het stedelijk waterbeheer zal waarschijnlijk 

worden neergelegd in de IWW. Op dit moment 

heeft de provincie absoluut geen invloed op het 

stedelijk waterbeheer. Het is zelfs zo dat men zich 

afvraagt of de gemeenten wel verplicht kunnen 

worden om de nodige maatregelen te nemen. Ik 

vind echter dat elk bestuursorgaan, zeker een ge-

meente, de nodige maatregelen zal moeten nemen 

als het gaat om waterbeheer in stedelijk gebied.

Wel hebben wij invloed op de rioolplannen. Die 

plannen moeten wij zelfs goedkeuren. De riool-

overstorten en de aansluitingen zijn een grote zorg. 

Alhoewel, in het stedelijk gebied moet voor 1 janu-

ari 2005 alles zijn aangesloten en als ik goed ben 

geïnformeerd moet dat voor alle plaatsen in onze 

provincie haalbaar zijn. Voor het buitengebied is 

er een uitzondering. Daarvoor geldt nog een poos 

de ontheffingsregeling. Dat betekent echter niet dat 

men zomaar op het oppervlaktewater kan lozen. 

Integendeel, er zullen door middel van bassins de 

nodige maatregelen moeten worden genomen.

Mevrouw Fokker sprak uitvoerig over de veilig-

heid en stelde dat de termijn te lang is. Dat ben ik 

wel met haar eens, maar zij moet het niet zo zien 

dat wij pas in 2015 maatregelen zullen nemen. 

Integendeel, aan de veiligheid van dijken wordt 

op dit moment al hard gewerkt. Ik herinner aan 

de gebeurtenissen in Wilnis, die voor het AGV 

aanleiding was een programma te ontwikkelen. 

Voor veel dijken die bescherming moeten bieden 

– ik denk aan bewoning en aan bedrijventerrei-

nen – zijn door AGV in het Veenweidegebied al 

heel adequate maatregelen getroffen. Met andere 

woorden: natuurlijk zien wij toe dat die veiligheid 

niet wordt uitgesteld tot 2015; natuurlijk zien wij 

toe dat de waterschappen een programma hebben; 

natuurlijk houden wij daar toezicht op. Met de 

dijkgraven wordt op gezette tijden beraad gevoerd 

om dat soort aspecten op de agenda te hebben. Het 

gaat echter ook om normontwikkeling: waaraan 

moeten de dijken voldoen willen ze optimaal veilig 

zijn? Die normontwikkeling zal ook aan de Staten 

worden voorgelegd als het gaat om de boezemkade, 

de Veenweidekade, en dan kunnen de Staten zien 

dat die veiligheid niet wacht tot 2015. Wij heb-

ben echter een termijn omdat wij ontzettend veel 

boezemkades in onze provincies hebben. Ik zeg toe 

dat het Gedeputeerde Staten heel wat waard is die 

veiligheid van de dijken binnen redelijke termijnen 

op dat niveau te krijgen, zodat wij veilig in onze 

provincie kunnen leven. 

Overigens, mijnheer Bisschop, ik sta regelmatig met 

laarzen aan bij sluizen en in het witte pak bij bag-

gerdoeleinden. Wat dat betreft moeten wij daaraan 

ook maar een keer wat nadere invulling geven.

Over verdroging spraken velen in verband met 

wateronttrekking en dergelijke. Mevrouw Fokker 

vroeg om een overzicht van de onttrekkingen die 

leiden tot verdroging. Ik kan daarvan een overzicht 

geven, zodat men precies ziet waar grondwater-

onttrekkingen leiden tot verdroging. Een goed 

voorbeeld hierin is de gemeente Amersfoort. Daar 

hebben wij de pompen stilgezet en toen werd het te 

nat. Zo werkt dat hier. 

Er zijn nog veel andere zaken genoemd, zoals kleine 

onttrekkingen die vergunningplichtig moeten wor-

den. Ik wil daarover graag spreken met de Staten, 

maar het lijkt mij niet zinvol dat nu te doen. Het 

punt van kleine onttrekkingen is een heel mani-

fest onderdeel van de bespreking tussen IPO en de 

UvW op landelijk niveau. Ik wil daarover dus graag 

van gedachten wisselen met de Staten.

Genoemd is de flexibele aanpak van de EKRW en 

de flexibele aanpak van het peilbeheer. De frac-

tie van de VVD heeft hierover uitvoerig gespro-

ken. Ik ben het daarmee eens. Ik vind dat in het 

Veenweidegebied de waterschappen flexibel moe-

ten kunnen omgaan met het peilbeheer. Daarom 

hebben wij een gemiddelde drooglegging in het 

WHP opgenomen van maximaal 60 centimeter. 
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Misschien is het de Staten niet bekend, maar vol-

gens de inventarisatie is het op dit moment zo dat 

de gemiddelde droog-legging 40 tot 50 centimeter 

is. Wat dat betreft hoeven wij ons niet zoveel zor-

gen te maken dat het allemaal te nat wordt. Dat 

betekent dat de waterschappen een goed, adequaat 

beleid volgen in dat gebied. 

De heer Damen noemde de schaderegelingen. 

Dat is in de wet geregeld. Als er door peilbeslui-

ten schade ontstaat, kan men een beroep doen op 

een fonds bij de waterschappen. Dat geldt voor 

verdroging en dat geldt wanneer bij waterberging 

tijdelijk gebieden onder water worden gezet. Dat 

is alles landelijk geregeld in een bepaald protocol 

door de UvW. 

Er is iets gezegd over de aanduiding van de 

functiekaart bij de oever- en de waternatuur. 

Naar aanleiding van de opmerking in de com-

missie heb ik mij dat eveneens gerealiseerd. Ik 

vind dat wij even een pas op de plaats moeten 

maken. Ik denk dat het goed is de aanduiding op 

de functiekaart van oever- en waternatuur even 

aan te houden en die een voorlopig karakter te 

geven. Ik vind wel dat wij het moeten toevoegen 

aan het WHP, maar op dit moment maken wij 

ons geen zorgen dat het een juridisch karakter 

krijgt. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat 

je in de EKRW-discussie daar tegenaan zou kun-

nen lopen. Dat moeten wij niet hebben. In mijn 

beleving komt de aanduiding die nu in eerste 

instantie op de functiekaarten staat, via de ach-

terdeur weer terug. Ik ben er dus van overtuigd 

dat de waardevolle oever- en waternatuur niet 

verloren is. Integendeel. Wij moeten wel matchen 

met de zaak, zoals met de EKRW, anders doen wij 

twee dingen naast elkaar, waardoor een strakke 

behandeling van het gebied ons wellicht niet zou 

uitkomen in het kader van bijvoorbeeld het hele 

Veenweidegebied. 

Ik heb al veel gezegd over het ordenend principe 

en over het pro-actief beleid bij de EKRW. De 

heer Vis sprak daarover regelmatig tijdens de 

commissievergadering. Ik ben het daarin met 

hem eens. Ik heb zo-even gezegd dat ik bereid 

ben in het voorjaar – als het centrale advies door 

de staatssecretaris naar Brussel is gezonden – met 

de Staten een basis te leggen waarop wij de ko-

mende tijd met de EKRW zullen omgaan. Met een 

aantal voorbehouden, dat wil ik duidelijk stellen.

Over het scheuren van grasland spraken velen. 

Die discussie ga ik nu niet aan. Ik nodig de heer 

Gaaikema graag uit daarover te discussiëren bij de 

behandeling van het streekplan, want daar hoort 

dit punt thuis. 

“Gemeenten hebben geen watertoets”: dat is niet 

waar. Die watertoets ligt niet bij de gemeenten. Die 

watertoets kan niet verplicht worden gesteld. Ik heb 

al uitgelegd dat de watertoets een instrument is dat 

wettelijk is verankerd, een instrument dat de wa-

terschappen móeten uitvoeren als het gaat om be-

stemmingsplannen, structuurplannen, enzovoort. 

Ik heb al gesproken over de riooloverstorten. Ik 

wil mij ervoor inzetten om eens te bezien wat 

de waterschappen daarin kunnen betekenen. De 

waterschappen willen dat beheer trouwens heel 

graag overnemen. Een voorbeeld van buiten onze 

provincie is het waterschap AGV, dat in de stad 

Amsterdam het hele beheer heeft als het gaat om 

riool en overstorten. Het zou dus mogelijk zijn. Ik 

denk dat wij langs de weg van overleg met gemeen-

ten en waterschappen hierin veel kunnen bereiken, 

maar ik kan het niet verplichten. 

Zeker doe ik wat aan waterkwaliteit. Ook tegen 

mevrouw Das heb ik al gezegd dat wij de komende 

tijd daaraan zullen werken. 

De fractie van de ChristenUnie sprak eveneens over 

peilbeheer en heeft gezegd daarmee akkoord te zijn. 

Wat betreft een duidelijke aanwijzing van waterber-

gingen: dat zullen wij doen. De termijnen hebben 

wij genoemd, maar nogmaals: de waterschappen 

hebben daarin een belangrijke taak. Zij zullen dit 

zorgvuldig moeten afwegen, willen wij komen tot 

een locatiekeuze die de Staten moeten vaststellen. 

De veiligheid van de dijken moet sneller. Dat heeft 

onze aandacht. Ik heb het zo-even al gezegd. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik zou graag willen dat de normering 

voor secundaire dijken sneller zou gaan. Ik heb 

vanmorgen echter niet gezegd dat het te langzaam 

gaat. Als de gedeputeerde dat van mij wil horen, wil 

ik dat natuurlijk alsnog zeggen.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb genoteerd: “veiligheid dijken 

moet sneller”. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb gezegd dat ik het goed vind 
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dat het college in het voorjaar van 2005 daarmee 

komt. 

De heer BINNEKAMP(gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Gesproken is over diffuse bronnen; 

een belangrijk punt. De provincie spreekt daar-

over met de waterschappen. Wij vormen daarover 

zelfs een platform. Het college vindt echter dat 

dit primair een taak van de waterschappen is. Wij 

trekken ons als provincie daarbij niet volstrekt te-

rug. Natuurlijk, wij hebben regelmatig overleg met 

de waterschappen en daarbij zijn diffuse bronnen 

een onderwerp van gesprek. De waterschappen 

moeten hierbij volgens het college wat meer de 

regie nemen, want het behoort uiteindelijk tot hun 

taak. Dat wil echter niet zeggen dat wij het toe-

zicht daarop zullen laten lopen. Integendeel, wij 

blijven opereren in dat platform, maar de leidende 

rol zal bij de waterschappen moeten komen. Dat is 

nu nog niet zo; die rol ligt nu nog bij de provin-

cie. 

Het tegengaan van bodemdaling willen wij al-

lemaal. Alle fracties hebben er dan ook over ge-

sproken. Expliciet is gevraagd of er bodemkaarten 

zijn. Die zijn er inderdaad, hoewel ze al wat ouder 

zijn. De kaarten zijn in te zien bij de STIBOKA 

(Stichting bodemkartering). Aan de hand van die 

bodemkaarten kan men zien hoe het ervoor staat 

met de bodemgesteldheid.

De heer De Vries heeft almeerdere malen gezegd 

dat hij tegen bouwen in de polder Rijnenburg is. 

Het is mij genoegzaam bekend. Ik neem daar nota 

van.

Wij gaan ons meer profileren. Dat is de wens van 

de heer De Vries bij de EKRW. Dat gaan wij zeker 

doen met elkaar. 

Ik hoop door de vragen over stedelijk waterbeheer 

van anderen te beantwoorden, dat ik ook de vraag 

van de heer De Vries voldoende heb beantwoord. 

Wij trachten daar wat aan te doen, maar wij moe-

ten wel onze plaats weten. Dat wil ik hier duide-

lijk gezegd hebben. Je kunt iets willen en de regie 

willen nemen, maar als de bevoegdheid er niet is, 

moet je volgens mij een pas op de plaats maken.

De heer De Vries zegt dat waterschappen overbo-

dig zijn. Ik ben het volstrekt oneens met hem.

De fractie van de SGP voegt een belangrijk punt 

toe aan de discussie. De heer Bisschop noemde de 

muskusrattenbestrijding en zei dat de provincie de 

controle verliest. Ik deel die mening absoluut niet. 

Wij hadden een aantal jaren geleden een groot 

probleem bij de bestrijding van muskusratten. Ik 

word misschien wat technisch, maar er zal 0,25 

muskusrat per uur gevangen moeten worden wil 

je de populatie in de hand houden. Dat streefcijfer 

komt steeds beter in beeld.

Een ander verhaal is het inschakelen van particu-

lieren. Ik ben daar geen voorstander van. De par-

ticulieren zullen de deskundigheid moeten hebben 

en zij zullen moeten beschikken over professioneel 

vangmateriaal. Ik denk dat wij dit beter kunnen 

overlaten aan de waterschappen en de provincies.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp dat de gedeputeerde het niet 

eens is met het geconstateerde in het jaarverslag 

2003 van de Landelijke Coördinatiecommissie 

Muskusrattenbestrijding. Daarin wordt geconsta-

teerd dat Utrecht de controle op de muskusrat-

tenpopulatie lijkt te verliezen. Ik constateer een 

discrepantie tussen het beeld van de gedeputeerde 

en het beeld van de ‘vereniging van deskundigen’.

Ik ben het met de gedeputeerde eens dat wij niet 

in het wilde weg moeten subsidiëren als particu-

lieren ratten gaan vangen. Je kunt daaraan echter 

voorwaarden verbinden. Als je constateert dat de 

populatie inderdaad enorm toeneemt, kun je op 

die vrij eenvoudige manier het aantal muskusrat-

tenvangers sterk doen toenemen. Daarvoor ik wel 

graag een lans breken. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik ben het niet eens met de con-

clusie van de Landelijke Coördinatiecommissie 

Muskusrattenbestrijding. Ik heb net gezegd dat 

wij problemen hebben gehad. Ik hoop dat die 

problemen bij het vangen behoorlijk voorbij zijn. 

Ik zie regelmatig de overzichten en binnen een 

redelijke termijn komen wij op het gemiddelde. 

Daaruit blijkt dat de populatie beheersbaar is. Ik 

wil daarover wel wat informatie geven. Ik verschil 

dus van mening met hetgeen de heer Bisschop mij 

voorhoudt uit het verslag. Misschien wordt daarin 

gesproken van een landelijk gemiddelde, dat weet 

ik niet, maar de tendens naar het beheersen van 

de populatie begint goede vormen aan te nemen. 

En die bestrijding op dit moment vind ik zeer 

plezierig.
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Mevrouw Vonk noemde het aankopen van terrei-

nen in het kader van de landinrichting. Ook in de 

commissie heeft zij hierover uitvoerig gesproken. 

Het raakt met name een andere portefeuillehouder. 

Ik denk dat het goed is bij de volgende commissie-

vergadering de stand van zaken en de voorstellen te 

bespreken. Voor de aankoop van dergelijke gron-

den moet het Rijk middelen beschikbaar stellen en 

dat kan tegelijkertijd in die discussie meegenomen 

worden. Als men mij echter vraagt de boel stop te 

zetten tot 2006, zeg ik dat wij eerst moeten bezien 

wat er op dat terrein mogelijk is. 

Dan ga ik over naar de moties. 

Het college ziet motie 1 als een ondersteuning van 

het beleid. Dat zal vorm krijgen in de nieuwe plan-

nen voor de aanpak van het Veenweidegebied. Er 

wordt momenteel een evaluatie gedaan. Ik kan op 

dit moment nog niet toezeggen wanneer de Staten 

daarover iets krijgen voorgelegd, maar men is er 

al een eind mee gevorderd. De aspecten die in de 

motie zijn neergelegd, zullen in elk geval daarin 

worden meegenomen. 

Voor motie 2 heb ik zeker begrip. Wij hebben 

daarover in de commissie regelmatig gestoeid, 

maar kennelijk komen wij nog niet op één lijn. 

Dat betreur ik. De motie raakt precies datgene 

wat wij bedoelen. Ik kan mij echter niet voorstel-

len hoe ik het water als ordenend principe nog een 

hogere orde zou kunnen geven in het WHP en in 

het streekplan. Ik heb al omstandig uitgelegd wat 

er allemaal bij komt kijken: de lagenbenadering, de 

watertoets, eventuele procedures voor de rechters 

en dergelijke. Kortom: het ordenend principe van 

water is naar mijn overtuiging meer dan voldoende 

verankerd in het WHP en in het streekplan. Ik 

vind de motie dus overbodig. De motie voegt ook 

niets toe aan hetgeen in het WHP en in het streek-

plan staat. 

Motie 3 betreft het stedelijk beheer. Ik heb zo-even 

uitgelegd dat wij weinig of geen invloed hebben op 

het vaststellen van waterplannen door gemeenten. 

Echter, als wij overleg hebben met gemeenten, dan 

spreken wij uiteraard over waterplannen. Ik heb 

net echter ook gezegd dat, als die bevoegdheid er 

niet is, je heel voorzichtig moet zijn wil je die plan-

nen toch uitvoeren. Dat kan dus niet. Ik denk dus 

dat de motie niet uitgevoerd kan worden. Het is bij 

de waterplannen en stedelijk waterbeheer vooral 

een zaak van de relatie tussen waterschappen en 

gemeenten. Ik heb al toegezegd middels overleg met 

gemeenten te willen bevorderen dat die waterplan-

nen er komen. Ik heb zo-even ook al gezegd dat ik 

hoop dat in de voorbereidingen van de nieuwe wet, 

de IWW, geregeld zal worden wie verantwoordelijk 

is voor het stedelijk beheer en de waterplannen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Hoe beoordeelt de gedeputeerde het 

dat dit college, tot het moment dat Kwatta 2 er een 

streep doorheen haalde, een beleid heeft gevoerd 

om het totstandkomen van gemeentelijke water-

plannen te bevorderen en daarvoor middelen be-

schikbaar te stellen?

De heer BINNNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! In het concept – wij hopen dat het 

een door de Staten vastgesteld plan wordt – heb-

ben wij opgenomen dat wij wellicht mogelijkheden 

zien door middel van acties bij de gemeenten om 

ervoor te zorgen dat de waterplannen er inderdaad 

komen. Gaandeweg het proces echter moet ik zeg-

gen dat die invloed gering is; wij kunnen het niet 

afdwingen. In het voortschrijdend inzicht moet je 

realistisch zijn en zeggen dat je het wel wilt, maar 

je moet je daarbij afvragen wat je uiteindelijke in-

vloed is op de realisering van dit punt. Daarom heb 

ik gezegd dit te proberen langs andere wegen en het 

naar de discussie van de nieuwe waterwet mee te 

nemen. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De gedeputeerde gaat voorbij aan 

het feit dat wij dit in het verleden als stimulerings-

middel hebben gekozen. Het woord “dwang” is 

absoluut niet aan de orde. Er is geen gemeente die 

verplicht wordt iets te doen. Het is puur een stimu-

lering en een gemeente is vrij daarin te besluiten. 

Bovendien is het zo dat wij als Staten de afgelopen 

jaren een beleid hebben gevoerd op grond waarvan 

menige gemeente erop mocht rekenen in 2005 of 

later een subsidie te kunnen krijgen voor een wa-

terplan. Er zullen nu ook gemeenten zijn die tot 

hun teleurstelling merken dat de provincie op dit 

punt de melk heeft opgetrokken. Als wij nu een 

middel voorleggen om te blijven stimuleren zonder 

te dwingen, wat zou het college daarop tegen kun-

nen hebben?
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De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb er niets op tegen, maar …

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De gedeputeerde zegt terecht dat 

dwang niet mogelijk is. Daar gaat de motie ook niet 

van uit.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nogmaals, laten wij ons eens voorstellen 

dat wij daarover bij diverse gemeenten op de een of 

andere manier moeten spreken in projectverband. 

Nu, het is een verantwoordelijkheid van de gemeen-

ten zelf; het is niet verplicht. Zoals ik al heb gezegd, 

hoop ik dat het wel verplicht wordt in de IWW. De 

provincie heeft volgens mij andere middelen om 

in overleg met de gemeenten het stimuleren en be-

vorderen van waterplannen door de gemeenten te 

bereiken. 

De VOORZITTER: Ik wil overgaan tot een korte 

tweede ronde. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de PvdA wil graag een korte schor-

sing om over de moties te spreken. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 11.46 uur tot 11.54 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Zoals wij allen zien is de commissaris binnengeko-

men. Bij het volgende agendapunt zal ik het voorzit-

terschap overdragen.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij danken de gedeputeerde voor zijn uitgebreide 

uitleg en voor zijn woorden over het aankoopbeleid 

en de waterberging. Deze onderwerpen zullen na 

het overleg met de minister in de commissieverga-

dering op 10 november aan de orde komen. 

Dan de moties. Wij zullen zowel motie 2 als motie 3 

niet steunen.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn behoorlijk tevreden over de beantwoording 

door de gedeputeerde, met name betreffende de 

veiligheid en de watertoets.

Over de waterberging heb ik al gezegd dat onze 

fractie daarin meer concreetheid wil zien qua gege-

vens en behoefte alvorens over de beoogde gebieden 

echt een besluit wordt genomen.

Ik heb begrepen dat het college motie 1 overneemt. 

Wij hebben de motie ondertekend en daarom blijven 

wij wel deze steunen.

Voor motie 2 hebben wij een aanpassing bedacht, 

die door de fractie van GL straks aan de orde wordt 

gesteld. Deze motie wordt mede door onze fractie 

ingediend.

Van de gedeputeerde willen wij graag nog horen in 

hoeverre op dit moment uitvoering wordt gegeven 

aan water als ordenend principe. 

Op principiële gronden steunen wij motie 3 niet. 

Wij hebben bij Kwatta 2 de stimuleringsbijdrage 

beperkt. Bij die hele operatie hebben wij afgespro-

ken dat wij niet linksom binnen zullen halen via 

het Stimuleringsfonds wat wij met Kwatta 2 hebben 

bezuinigd. Overigens wil ik daaruit nog even naar 

voren halen, dat erbij staat vermeld dat gemeenten 

gestimuleerd blijven worden om een waterplan te 

maken, dat daarvoor uren beschikbaar zijn, maar 

dat er geen aparte waterconsulent maar zal zijn. In 

die zin steunt onze fractie dan ook het antwoord 

van de gedeputeerde. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De VVD is altijd de partij die altijd graag de daad bij 

het woord voegt. Wij hebben vanmorgen gesproken 

en de gedeputeerde Water en Milieu uitgedaagd eens 

met de klei aan de laarzen het veld in te gaan. Nu, 

de VVD heeft steeds overal op gerekend, zelfs op 

hoogwater. Dus, ik zal de gedeputeerde zo meteen 

de laarzen overhandigen, zodat hij na afhandeling 

van het WHP, dat wat onze fractie betreft snel kan 

plaatsvinden, letterlijk en figuurlijk de boer op kan 

gaan. Hij kan daarbij zelfs hoogwater tegemoet tre-

den.

De heer BISSCHOP (SGP) Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is een heel adequate reactie van de fractie van de 

VVD. Ik had het echter wel over lieslaarzen.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij nemen vandaag een waterhuishoudingsplan aan, 

waarmee wij juist voorkomen dat wij nog lieslaarzen 

nodig hebben in deze provincie. 

Wij danken de gedeputeerde voor zijn beantwoor-

ding, waarover wij zeer tevreden zijn. Wij sluiten ons 

aan bij hetgeen de fractie van het CDA heeft gezegd. 
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De gedeputeerde heeft opgemerkt dat hij bereid is 

voorlopig de functiekaart water- en oevernatuur 

nog even aan te houden totdat de gevolgen van de 

EKRW duidelijker in beeld zijn. Wat dat betreft zijn 

wij een gelukkige fractie. 

Motie 1. Wij zijn blij dat er ondersteuning is van 

het beleid en dat het vormgegeven zal worden in 

de nieuwe plannen. Wij zullen als fractie daar zeer 

goed op letten en dit constant in de gaten houden. 

Wij hebben er overigens volledig vertrouwen in, 

want ik heb begrepen dat dit een combinatie wordt 

van de gedeputeerde ruimtelijke ordening, de gede-

puteerde water en milieu en de gedeputeerde lande-

lijk gebied. Ik ben benieuwd naar dit trio.

Motie 2. Wij hebben wel veel sympathie voor deze 

motie, maar het past niet in de planvorming. Wat 

ons betreft is alles voldoende geregeld in het streek-

plan. 

Motie 3. Wij handhaven de argumenten zoals die 

zijn ingediend door de fracties van het CDA en de 

PvdA. Ik maak daarbij de opmerking: de slager kan 

niet zijn eigen vlees keuren. Oftewel: de provincie 

betaalt én controleert. Het lijkt mij niet verstandig 

dat wij, naast een controlerende rol, ook nog een 

financiële rol gaan spelen. De wettelijke taak ligt bij 

de gemeente. 

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

danken de gedeputeerde voor de beantwoording 

van de vragen. Ik ga daar niet meer op in, maar ga 

direct over naar de moties. 

Ik maak gebruik van de gelegenheid een aangepaste 

versie van motie 2 in te dienen. De constaterin-

gen zijn dezelfde gebleven, maar hetgeen wij in de 

motie uitspreken is aangepast. De motie dien ik in 

mede namens de fracties van de PvdA en D66.

Motie M2 (gewijzigd) (GL, PvdA, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

ter behandeling van het Waterhuishoudingsplan 

2005-2010;

constaterende:

- dat algemeen op rijks- en provinciaal niveau 

het beginsel “Water als ordenend principe” 

wordt erkend;

- dat dit in het Waterhuishoudingsplan (WHP) 

is vertaald als: “een van de ordeningsprinci-

pes” in de ruimtelijke ordening naast diverse 

andere;

- dat binnen de lagenbenadering van het ont-

werpstreekplan “Water” terecht tot de eerste 

laag wordt gerekend;

- dat Gedeputeerde Staten in de concept-Nota 

van Beantwoording van het streekplan stellen 

(op de pagina’s 25 en 27) dat binnen de lagen-

benadering de tekst over water in het streek-

plan aangevuld dient te worden naar aan-

leiding van de doorwerking van de Europese 

Kaderrichtlijn Water, waarbij verwezen wordt 

naar uitwerking in het WHP en bestemmings-

plannen;

spreken uit:

-  dat water het eerste ordenend principe is in de 

ruimtelijke ordening en als zodanig ook in het 

WHP moet worden aangeduid;

-  dat in het enkele geval er van dit principe 

moet worden afgeweken dit expliciet moet 

worden beargumenteerd en verantwoord;

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve deel uit van de beraadsla-

gingen. De motie kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

steunen motie 1. Wij willen daarbij uitspreken dat 

de motie niet gebruikt moet worden als argument 

om natuurgebieden weer terug te veranderen in 

landbouwgebied. 

Motie 3 hebben wij mede ingediend en dus steunen 

wij die motie ook.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook van onze kant een dankwoord aan 

de gedeputeerde voor de uitgebreide beantwoor-

ding. 

Zoals wij in de eerste termijn al hebben gezegd, 

steunen wij de doelen en de uitgangspunten die in 

het WHP staan en zullen die op hoofdlijnen blijven 

steunen.

De gedeputeerde heeft gezegd dat een korte samen-

vatting van ons pleidooi was dat wij de provincie 

oproepen pro-actiever te zijn. Daarmee heeft hij 
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inderdaad een heel goede samenvatting gegeven. 

Het blijkt dat hij goed heeft geluisterd. In zijn be-

antwoording echter geeft hij er weinig blijk van dat 

hij daaraan ook een concrete invulling wil geven en 

met name op het punt van de handhaving maken 

wij ons daarover echt zorgen. De gedeputeerde zegt 

dat de provincie formeel niet bevoegd is en dus kan 

de provincie niets doen. Dat geloven wij echter niet. 

Wij zijn van mening, ondanks het feit dat wij de 

formele bevoegdheden niet hebben, dat de provin-

cie wel degelijk de regierol kan opnemen en dat wij 

de waterschappen en de gemeenten daarop kunnen 

toetsen, controleren en zodanig kunnen beïnvloe-

den dat zij doen wat in het WHP is afgesproken. 

Als je dat niet doet, heeft het weinig zin een WHP 

vast te stellen. Wij doen dat tenslotte om ervoor te 

zorgen dat wij het ook daadwerkelijk gaan doen. 

Het moet geen bundel papier blijven. 

De eerste motie kunnen wij steunen, maar wel met 

de kanttekening dat de nadere uitwerking van de 

plannen niet misbruikt mag worden om de water-

plannen zodanig aan te passen dat het ten koste 

gaat van de natuur. Wij moeten voorkomen dat 

bodemdaling gaat optreden. Dat staat voor ons 

centraal en dat moet zo blijven. Als die zorg kan 

worden weggenomen, kunnen wij motie 1 onder-

steunen.

De andere twee moties hebben wij mede-ingediend 

en dus steunen wij die.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij danken de gedeputeerde voor 

zijn beantwoording. Wij hebben goed gehoord 

dat de inspanning van de provincie op het gebied 

van de diffuse bronnen op een andere wijze ook 

voortgang blijft vinden, juist in het gesprek met en 

het toezicht van de waterschappen. Dat is een ver-

zachtende omstandigheid, maar wij zullen wat dat 

betreft de toekomst afwachten. 

Motie 1 zullen wij steunen. 

Motie 2 vinden wij buitengewoon sympathiek, 

maar daar zit een kant aan die de indruk wekt alsof 

het nu niet goed geregeld is. Wij hebben juist het 

gevoel dat het wel goed geregeld is en dat alle waar-

borgen aanwezig zijn dat water als ordenend prin-

cipe functioneert. In die zin zouden wij het verwer-

pen van de motie ongelukkig vinden. Dat zou het 

tegenovergestelde zijn, namelijk het zou lijken alsof 

de Staten het niet belangrijk genoeg vinden. Toch, 

de overweging dat het in het voorliggende beleid 

goed is geregeld, geeft voor onze fractie de doorslag 

deze motie niet te steunen.

Wat motie 3 betreft zijn wij wel wat teleurgesteld 

in de reactie van de gedeputeerde. Er is een unieke 

kans gemeenten die dat zelf willen een waterbeleid 

en een waterplan te laten vaststellen dat volledig 

accordeert met het WHP. Dat kan door stimulering 

door de provincie zonder verdere voorwaarden voor 

de inhoud te stellen en zonder de slager te worden 

die zijn eigen vlees gaat keuren. Integendeel, dat is 

niet aan de orde. Daarbij heb ik eerder al gezegd 

dat de provincie zich wel eens mag realiseren, en 

dat mogen de Staten ook wel eens doen nu er een 

Kwatta-besluit is genomen, dat het rechtsgevolgen 

heeft als je besluiten neemt. Instanties of burgers 

die menen bepaalde verwachtingen van de overheid 

te mogen hebben, worden zonder echte communi-

catie daarover geconfronteerd met het feit dat een 

regeling zonder enige overgang ineens niet meer 

bestaat. Ook dat raakt onze bestuurlijke omgangs-

vormen. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil de heer Van de Groep een vraag 

stellen over motie 2. Hij zei dat zijn fractie het 

gevoel heeft dat alles goed geregeld is. Die motie 

wordt echter niet voor niets ingediend. In de mo-

tie staat nu dat water het eerste ordenend principe 

moet zijn. Als dat in een enkel geval niet gebeurt, 

is het volgens de heer Van de Groep dan zo dat er 

daarvoor argumen-ta-tie en verantwoording komt? 

Is dat volgens hem geregeld?

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat is naar mijn overtuiging ge-

regeld. Ik kijk naar de tekst van het streekplan, 

waar in de lagenbenadering water in de eerste laag 

nadrukkelijk is ondergebracht; een van de eerste 

lagen, dus een van de eerste ordeningen. Dat laat 

onverlet dat er een belangenafweging kan zijn, 

waarin dat moet worden verantwoord. Dus water 

als ordenend principe kan niet worden geschonden. 

Dat is mijn overtuiging.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Onze zorg was nu juist dat dit niet 

expliciet terug te vinden is. Wij voeren al jaren de 

discussie over het eerste ordenend principe, over 



- 8 november 2004, pag. 36 -

het medeordenend principe. Kijk naar Rijnenburg, 

waarover wij al zo vaak hebben gesproken. 

Rijnenburg is een slechte waterlocatie om te bou-

wen. Als daar wel gebouwd gaat worden, zal er een 

goede verantwoording en argumentatie moeten 

komen. Waar staat in het streekplan of in het WHP 

dat dat moet? Dat is namelijk hetgeen de motie 

vraagt. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Volgens ons staat in het streekplan 

dat dat moet. Dat volgt uit de benadering van de 

eerste laag, zoals het daarin staat. Het WHP haakt 

daarbij aan, dus wij zien daarin totaal geen onder-

scheid, onduidelijkheid of mist. Waar wij meer pro-

blemen mee hebben, ondanks het feit dat er wordt 

gezegd dat het een eerste ordenend principe is of 

een van de ordenende principes, is dat wordt geko-

zen om onder voorwaarden toch een woningbouw-

locatie in Rijnenburg te ontwikkelen. Dan zouden 

wij zeggen dat die locatie dan maar geschrapt moet 

worden. In dat geval stemmen wij direct mee met 

deze motie. Als ik dan van dit principe naar de 

praktijk ga, zeggen wij dat het principe goed is 

geregeld, maar dat wij dat moeten waarmaken in de 

praktijk.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij blijven van mening verschillen.

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

Ik dank de gedeputeerde voor zijn uitgebreide en 

duidelijke antwoord. De fractie van de SP heeft met 

genoegen de discussie tussen de ChristenUnie en 

de PvdA aangehoord over de theorie en de praktijk 

van het water als ordenend principe. Wij sluiten 

ons helemaal aan bij datgene wat de ChristenUnie 

hierover heeft gezegd. Nogmaals, Rijnenburg komt 

weer terug: een slechte locatie voor woningbouw 

en bedrijventerrein vanwege water als ordenend 

principe. 

Motie 1 van de coalitiepartijen kunnen wij steunen. 

Wat betreft motie 2 over het water als ordenend 

principe hebben wij de uitleg van de gedeputeerde 

gehoord en met hem hebben wij geconstateerd dat 

deze motie overbodig is. 

Dan motie 3 over water in het stedelijk gebied. Wij 

zijn teleurgesteld dat het nu eenmaal is zoals het 

is. Wij willen toch een duidelijk signaal naar de 

politiek en naar de bestuurders geven, namelijk dat 

stedelijk waterbeheer verantwoord aangepakt moet 

worden. De gemeenten en de waterschappen mogen 

gerust onder druk gezet worden. Dat lijkt ons een 

goede zaak, want het is belangrijk genoeg. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn beantwoording. 

Ik ga nog even terug naar het punt van de muskus-

rattenbestrijding. Ik ben bang dat wij een beetje 

van mening blijven verschillen met de gedepu-

teerde. Het lijkt ons prima daarop in de commissie 

nog een keer terug te komen. Dat zal ongetwijfeld 

gebeuren.

Wij zijn mede-indiener van de eerste motie. Dus 

dat lijkt mij duidelijk: die heeft onze steun. 

Over motie 2 heb ik al laten doorschemeren dat dit 

wat ons betreft voldoende en afdoende geregeld is 

in het streekplan. Ook in de nieuwe redactie hoeft 

deze motie wat ons betreft niet aan de orde te zijn.

Wij zijn eveneens weloverwogen mede-indiener van 

motie 3. Er ligt nu een prachtig strategisch plan, 

waarmee je een wezenlijke bouwsteen hebt voor het 

streekplan. Je hebt echter ook een wezenlijke bouw-

steen die zich leent voor verdere detaillering op 

gemeentelijk niveau. In de sfeer van ‘push and pull’ 

zou je als provincie naar gemeenten initiatieven 

moeten ondersteunen of moeten ondernemen om 

de zaak ook op dat niveau voor elkaar te krijgen. 

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de waterschap-

pen. Wat dat betreft zou het ons dierbaar zijn als 

deze motie wordt aangenomen, hoewel sommige 

partijen dan op hun stemverklaring moeten terug-

komen en dat zal lastig worden. Niets hoeft mensen 

er echter van te weerhouden om dat te doen. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mevrouw Vonk zegt verheugd te 

zijn over de bespreking van het aankoopbeleid, 

Bethunepolder, en de waterberging. Ik moet haar 

er echter op wijzen dat op 10 november een overleg 

plaatsvindt over landinrichting met de minister. 

Dat zal gebeuren door collega Lokker binnen het 

IPO-verband. Direct daarna zal hij met de com-

missie REG bespreken wat mevrouw Vonk heeft 

aangekaart. In elk geval komt de discussie in enige 

commissie terug. 

Ik wil eens bekijken of wij met de waterschappen 

en de gemeenten een overzicht van riooloverstorten 
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kunnen maken. Ik ben in elk geval graag bereid 

dat in de commissie te bespreken. 

De PvdA zei in verband met de watertoets dat aan 

het ordenend principe al uitvoering wordt gegeven. 

Ja, zeg ik tegen mevrouw Fokker, dat klopt. Sterker 

nog: sinds 1 november 2003 is het een verplicht 

nummer; het is in de wet verankerd. Bij elke ont-

wikkelingsplanologie of bij welke ontwikkeling 

dan ook, is de watertoets aan de orde. Overigens, 

als wij er überhaupt maar over nadenken, is de la-

genbenadering al aan de orde. Als voorbeeld moge 

dienen de Tabaksteeg in Leusden, maar ook bij de 

afweging van sommige locaties in het streekplan 

als het gaat om bouwen, is door de waterschap-

pen juist die watertoets gehanteerd en op grond 

van die watertoets kunnen juist wel ruimtelijke 

maatregelen worden genomen. Dat wil niet zeggen 

dat, als je bij de watertoets iets constateert, je kunt 

gaan bouwen. Nee, dan pas je het plan aan, waar-

door het water een belangrijke rol kan spelen in 

die ruimtelijke ontwikkeling. Dat is het ordenend 

principe zoals het naar mijn overtuiging diep ver-

ankerd is in het WHP en in het streekplan.

De gewijzigde motie van de fractie van GL heb ik 

nog niet gezien, maar mijn standpunt zal niet wij-

zigen. Ik zie niet hoe de motie, hoe deze ook wordt 

geformuleerd, een toegevoegde waarde kan geven 

aan hetgeen al verankerd is in het WHP en in het 

streekplan.

Met de heer Gaaikema heb ik toch een punt van 

verschil. Het punt van handhaving vind ik van een 

iets andere orde. Het profileren van de provincie 

is echter iets wat wij al doen, maar je moet dat 

juist doen op een terrein waar je iets kunt beteken. 

Wat de heer Gaaikema bedoelt, is dat de provin-

cie een overall-verantwoordelijkheid heeft; de 

provincie kijkt daarnaar en wil bij stedelijk wa-

terbeheer en water-plannen het nodige doen. Met 

de waterschappen praten wij daarover regelmatig 

en daarom, in tegenstelling tot hetgeen eerder is 

besproken over het subsidiëren ervan, zie ik een 

ingang om gemeenten en waterschappen bij elkaar 

te brengen. Daarvan zijn voorbeelden te noemen, 

zoals AGV dat in Amsterdam en in kleine gemeen-

ten min of meer al afspraken heeft gemaakt voor 

het stedelijk waterbeheer. Daar spelen wij juist een 

aanjagende en stimulerende rol. Dat heeft ook te 

maken met profileren, zeg ik speciaal tegen de heer 

Gaaikema.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat betreft het punt van de handha-

ving zit onze zorg daarin dat de gedeputeerde zegt 

dat wij geen enkele mogelijkheid hebben om de 

gemeenten als zij het niet doen, ook al stimuleren 

wij et cetera. Ik ben het op dit punt niet eens met 

de gedeputeerde. Heb ik de gedeputeerde mis-

schien verkeerd begrepen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat ik de gemeenten daartoe kan 

dwingen? Nee, ik heb al gezegd dat dit niet gere-

geld is.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan heb ik de gedeputeerde toch goed 

begrepen. De gedeputeerde kan de gemeenten in-

derdaad formeel niet dwingen. Wat zou er bijvoor-

beeld gebeuren als tijdens het overleg dat de gede-

puteerde ongetwijfeld heeft met diverse instanties, 

de gedeputeerde vraagt of hij de waterplannen 

eens mag inzien of als hij zegt dat het niet eens 

tijd wordt voor een waterplan? Dat zijn informele 

mogelijkheden die de gedeputeerde gewoon tot zijn 

beschikking heeft in zijn rol als gedeputeerde. Ik 

vind dat hij die mogelijkheden moet gaan inzet-

ten om ervoor te zorgen dat het WHP ook daad-

werkelijk wordt uitgevoerd. Dat ontbreekt in zijn 

antwoord, namelijk dat hij die middelen concreet 

gaat inzetten.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb gememoreerd dat wij juist 

heel veel ingangen hebben. Dan heb ik het bijvoor-

beeld over ontkoppeling. Over dit onderwerp heb 

ik niets gehoord, maar ook dat bespreken wij. Wij 

zitten in die overleggen om dat te promoten en te 

stimuleren. Dat geldt ook voor riooloverstorten en 

sowieso voor stedelijk waterbeheer. Wij zitten aan 

tafel, maar de gesprekspartners moeten daarbij wel 

hun rol kennen. Laat duidelijk zijn: wij proberen 

die waterplannen bij de steden van de grond te til-

len. Dat doen wij. Zonder meer. 

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat de rol van de gedeputeerde 

is ervoor te zorgen dat het WHP daadwerkelijk 

wordt uitgevoerd, ook waar de provincie niet di-

rect de bevoegdheid heeft. Wellicht kunnen wij het 

eens worden over die rol.
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De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslaging en wij 

gaan over tot de besluitvorming. Allereerst stel ik 

motie 1 aan de orde. 

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn voor motie 1, echter met de 

gemaakte aantekening. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie 1. 

De VOORZITTER: Motie 2 is in gewijzigde vorm 

aan de orde. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn voor de motie. Wij hebben 

goede nota genomen van hetgeen de andere fracties 

hierover hebben gezegd. Wij zien hierin de steun 

die wij graag willen hebben voor deze motie. 

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

Eerder heb ik mij tegen motie 2 verklaard. Na over-

leg met de fractie echter wil ik mij voor deze motie 

uitspreken.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie 2. Voor de motie hebben 

gestemd de fracties van de PvdA, GL, D66 en de SP. 

De VOORZITTER: Dan stel ik motie 3 aan de 

orde. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie 3. Voor de motie hebben 

gestemd de fracties van GL, D66, de ChristenUnie, 

de SP en de SGP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004ZCW10

Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 

2004.

PS2004BEM25

Begrotingswijziging 2004

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

De VOORZITTER: Na de lunchpauze, die on-

geveer zal duren tot half twee, vervolgen wij de 

vergadering met de Programmabegroting. Ik ver-

zoek de fractievoorzitters om kwart over een zich 

even te verzamelen voor een extra fractievoorzit-

tersconvent onder leiding van de commissaris. 

Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 12.25 uur tot 13.36 uur.

(De commissaris van de Koningin neemt het 

voorzitterschap over.)

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Alvorens het volgende agendapunt aan de orde 

te stellen, geef ik de voorzitter van de commissie 

REG gelegenheid afzonderlijk aandacht te schen-

ken aan het standpunt van de commissie inzake 

het streekplan.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Hartelijk dank voor het 

feit dat u mij gelegenheid geeft het advies van de 

commissie REG over het streekplan te presente-

ren. Het woord presenteren – ter geruststelling 

van de Staten – houdt in elk geval in dat ik niet 

op de inhoud van het advies inga. Het gaat uit-

sluitend om het feit dat het de commissie REG is 

gelukt, zoals in de aanbiedingsbrief staat, “na am-

pel beraad een advies op te stellen”. Er is een groot 

verschil tussen “ampel” en “amper”. Dat heeft de 

commissie REG nadrukkelijk gemerkt, want om 

deze klus te klaren hebben wij veel geïnvesteerd: 

tijd voor werkbezoeken, themabijeenkomsten, ori-

enterende discussies, praten met de burgers van de 

provincie Utrecht onder het motto “Praten met de 

Staten”, en last but not least; zes volledige dagen 

om 250 burgers en instellingen in de gedachtewis-

selingen aan te horen en hun visie op het concept-

streekplan te vernemen. 

Vervolgens is in een tweetal werkvergaderingen 

en in een officiële bijeenkomst dit advies vastge-

steld. Dat wil ik graag aan u, de voorzitter van 

de Staten, overhandigen. Het is namelijk een 

advies aan de Staten van de commissie REG. 

Het college van GS heeft ook een exemplaar ter 

kennisneming ontvangen en wij hopen dat men 

hiermee zijn voordeel zal doen. Dat zien wij in het 

Statenvoorstel dan ook met belangstelling tege-

moet. 
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Ik zeg er nog één ding bij. Het is het advies van de 

Statencommissie REG dat op de diverse onderwer-

pen bij meerderheid is vastgesteld. Een meerderheid 

wil ook zeggen dat er bij veel agendapunten een 

aanzienlijke dan wel een onaanzienlijke minderheid 

is die er anders over denkt dan de meerderheid. De 

commissie heeft zelf besloten het college van GS en 

de rest van de Staten niet te vermoeien met een op-

somming van minderheidsstandpunten, maar uit te 

gaan van de kracht van het advies van een meerder-

heid. 

Hierbij wil ik het u aanbieden. 

De VOORZITTER: Ik wil de voorzitter van de com-

missie REG hartelijk bedanken voor dit aangeboden 

advies. Ik zeg dit mede namens het college. Het is 

een advies dat in het teken van het dualisme staat, 

heb ik begrepen, tenminste wat betreft de wijze 

waarop het tot stand is gebracht. Wij zullen daarover 

nog spreken. Het dualisme brengt ons veel en brengt 

ons wellicht ook de vraag of de nevenfunctie van het 

Statenlidmaatschap nog wel de combineren is met de 

hoofdfunctie. Daarop komen wij echter nog terug. 

PS2004BEM28

Programmabegroting

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Op papier leek het allemaal zo mooi. Wij zouden 

conform de Tweede Kamer handelen bij de begro-

tingsbehandeling: eerst de algemene beschouwingen, 

dan in de commissie en vervolgens opnieuw plenair 

in de Staten. 

De tweede ronde. Om maar meteen met de deur in 

huis te vallen: het is niet wat wij gedacht hadden. 

Het is volgens ons veel beter gewoon in één dag, des-

noods een lange dag, alles af te werken. De aanlei-

ding om het dit jaar anders te doen, is de invoering 

van het dualisme. Wij hebben nu ruim anderhalf 

jaar met het dualisme te maken en wij vinden dat er 

snel geëvalueerd moet worden. Om alvast een voor-

schot op die discussie te nemen: een van de onder-

werpen is de taak en de grootte van het presidium. 

Dit onderwerp hebben wij overigens bij de bespre-

king van het document van de werkgroep Dualisme 

al aangekondigd. Die evaluatie, zoals ik zei, moet er 

zo snel mogelijk komen en die zou eigenlijk in het 

voorjaar afgerond moeten zijn. Dan kunnen wij de 

tweede helft van deze collegeperiode met de resulta-

ten daarvan aan de slag. 

Het gaat om de tweede termijn. Wij zullen ons 

dan ook beperken tot de hoofdlijnen van onze 

algemene beschouwingen van een maand geleden, 

al of niet gekoppeld aan een motie of een amen-

dement. Gelet op de algemene beschouwingen zal 

het u niet verbazen dat wij met een amendement 

komen over het subsidiëren van Pretty Woman, 

de organisatie die loverboys bestrijdt en voor-

lichting geeft op scholen om meisjes te bescher-

men. Wij dienen het amendement in namens de 

fracties van het CDA, de PvdA en de VVD. Alle 

overige fracties hebben het amendement onderte-

kend.

Amendement 1 (CDA, PvdA, VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004, ter vaststelling van 

de begroting voor het jaar 2005;

kennisnemend van het feit dat geen bedrag is 

opgevoerd voor het voortzetten van het project 

Pretty Woman;

overwegende:

-  dat de resultaten van het project positief 

zijn;

-  dat dit project in samenwerking met de 

gemeente Utrecht wordt uitgevoerd;

-  dat landelijk voor dit project belangstelling 

bestaat;

-  dat naast hulpverlening aan de slachtoffers, 

preventie een belangrijk effect is, waardoor 

in de toekomst het aantal slachtoffers zal 

verminderen;

besluiten:

- tot voortzetting van dit project in de jaren 

2005 en 2006 middels het ter beschikking 

stellen van een bedrag van € 113.000 per 

jaar voor de uitvoering en een bedrag van 

€ 12.000 per jaar voor de zo noodzakelijke 

voorlichting; totaal  € 125.000 per jaar;

- als dekking daarvoor aan te wijzen de 

stelpost “nog toe te wijzen middelen” (zie 

pagina 16 van de programmabegroting);

-  tevens het college van GS op te dragen het 

project op de thans bekende wijze te doen 

uitvoeren;

-  om in 2006 te bezien hoe het project kan 
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worden ingepast in de nieuwe bekostigings-

systematiek ten behoeve van de jeugdzorg die 

ingevoerd wordt in 2007;

en stelt Gedeputeerde Staten voor in de komen-

de periode bij de gemeenten na te gaan hoe zij 

in samenwerking met de provincie de voorlich-

ting rond dit project ter hand kunnen nemen, 

zodat adequaat op een veranderende situatie 

kan worden gereageerd,

en gaan over tot de orde van de dag. 

In de eerste termijn hebben wij ook gepleit voor 

een servicenummer onder andere voor de be-

reikbaarheid in kleine kernen. Dat kwam als een 

van de ideeën uit de conferentie over het vervoer 

in de kleine kernen. Middels het programma 

WelThuis bestaan er al heel wat servicenum-

mers, maar het openbaar vervoer maakt daarvan 

nog geen deel uit. Daarom stellen wij voor in 

de vorm van een pilot een servicenummer op te 

zetten, gekoppeld aan WelThuis en ook gekop-

peld aan de projecten die al zijn geïnitieerd voor 

de leefbaarheid van de kleine kernen. Denkt u 

maar eens aan de Lopikerwaard. Wij hebben een 

motie achter de hand, maar wij willen eerst het 

antwoord hierover van de gedeputeerde afwach-

ten. Misschien moeten zelfs twee gedeputeerden 

antwoorden, omdat het twee vakgedeputeerden 

betreft. Al naar gelang het antwoord, besluiten 

wij of wij alsnog een motie indienen. Ons gaat 

het erom dat er een servicenummer moet komen 

dat breder is dan alleen het servicenummer voor 

het openbaar vervoer. 

Tijdens de eerste termijn heeft de fractie van het 

CDA ook gewezen op de uitvoering van de land-

inrichting van met name het RAK-gebied en de 

discussie over een vierde kern bij Bunnik. Wij 

zouden het een goede zaak vinden dat Provinciale 

Staten een duidelijke uitspraak doen dat die vier-

de kern bij Bunnnik er niet moet komen. Daartoe 

hebben wij een motie opgesteld, die is onderte-

kend door de fracties van het CDA, de VVD, de 

PvdA, de SP, de ChristenUnie, de SGP, GL en de 

LPF. De motie luidt als volgt:

Motie M4 (CDA, PvdA, VVD, GL, 

ChristenUnie, SGP, SP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004, ter bespreking van de 

begroting 2005;

overwegende:

-  dat na vaststelling van het streekplan gebieds-

perspectieven ontwikkeld zullen worden;

-  dat deze gebiedsperspectieven in nauw overleg 

met de gemeenten opgesteld worden;

-  dat binnen de gebiedsperspectieven nader 

bezien wordt welke woningbouwcapaciteit er 

in overleg met de gemeenten toegevoegd kan 

worden;

-  dat uitvoerig gediscussieerd is over de wense-

lijkheid van de zoeklocatie 4e kern Bunnik;

-  dat deze locatie onvoldoende draagvlak heeft 

c.q. lijkt te hebben in Provinciale Staten;

-  dat de werkzaamheden van de 

Landinrichtingscommissie RAK Kromme Rijn 

door het voortduren van de discussie gefrus-

treerd worden;

-  dat verdere onduidelijkheid over deze locatie 

derhalve ongewenst is;

spreken als hun mening uit:

dat de 4e kern Bunnik ongewenst is en niet in het 

streekplan wordt opgenomen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Overigens, nog voordat het streekplan in de Staten 

aan de orde komt, wordt de nota Ruimte in de 

Tweede Kamer al behandeld. Wij vertrouwen erop 

dat Gedeputeerde Staten de belangen van de pro-

vincie goed voor het voetlicht zal brengen.

Wat betreft de begroting hebben wij nog een con-

crete financiële vraag. Die vraag hebben wij even-

eens in de commissie gesteld. Wij hebben nu een 

algemene reserve van € 10.000.000. In de begroting 

voor 2005 wordt deze reserve opgehoogd met 

€ 50.000.000, zodat onze algemene reserve 

€ 60.000.000 bedraagt, terwijl de risico’s die geïn-

ventariseerd zijn € 20.000.000 zijn. Dit vinden wij 

een hoog bedrag. Vooralsnog gaat de fractie van 

het CDA akkoord, maar wij blijven dit in de gaten 

houden. 

Wat betreft het Stimuleringsfonds het volgende. Wij 

zijn wat met de hoofdlijnen akkoord. Het college 
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heeft toegezegd te zullen komen met voorstellen. 

Daarin hebben wij het volste vertrouwen. Wij heb-

ben echter ook nog enkele suggesties. Zo denken 

wij bijvoorbeeld aan het Veenweidegbied en een 

mogelijke voorfinanciering van landinrichtingspro-

jecten. 

Ons laatste onderwerp betreft de risicoparagraaf in 

de begroting, met name de claim van de gemeente 

Maarssen. Wij vinden dat in deze slepende kwestie, 

die al vanaf 1998 loopt, een knoop moet worden 

doorgehakt. De fractie van het CDA is van mening 

dat er een bestuurlijke oplossing moet komen. 

Concreet betekent dit dat wij een motie willen 

indienen, samen met de fracties van de VVD, de 

ChristenUnie, de SGP, de LPF en de SP, om tot een 

oplossing te komen. Deze motie luidt als volgt:

Motie 5 (CDA, VVD, ChristenUnie, SGP, LPF, 

SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004; ter behandeling van 

de begroting 2005;

overwegende:

- dat in het besluitvormingsproces om te komen 

tot een grenscorrectie tussen de gemeenten 

Maarssen en Utrecht en de daarmee samen-

hangende gevoerde bezwaar- en beroepsproce-

dures bij de gemeente Maarssen de verwach-

ting kon ontstaan dat het financieel nadeel, 

als gevolg van genoemde grenscorrectie, zou 

worden gecompenseerd;

-  dat ook al moge het door de gemeente 

Maarssen gedane verzoek tot compenseren ju-

ridisch zijn te pareren van de zijde van de pro-

vincie, blijft onverlet het hanteren van goede 

bestuurlijke omgangsvormen tussen overheden;

spreken uit:

een bedrag van € 313.636 (zijnde het drie jaar 

door de gemeente Maartssen ingeboekte bedrag 

van € 104.545) aan de gemeente Maarssen be-

taalbaar te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag. 

De strekking van de motie is een compromis; ook 

de gemeente Maarssen zal water bij de wijn moeten 

doen. De vereveningsbijdrage zal voor een periode 

van vijf jaar gelden. Het blijkt dat Maarssen drie 

jaar een bedrag van € 104.545 heeft ingeboekt. Wij 

stellen dan ook voor een bedrag van € 313.636 aan 

de gemeente Maarssen beschikbaar te stellen.

Wij wachten de antwoorden van het college af. 

De VOORZITTER: Het amendement en de moties 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Voordat ik aan de tweede termijn be-

gin – zo beschouw ik het tenminste in de manier 

waarop wij de begrotingsbehandeling dit jaar heb-

ben vorm gegeven – wil ik teruggaan naar hetgeen 

in de vorige collegeperiode gebruikelijk was. Dat 

was een mooi gebruik, dat in een keer helemaal 

is verdwenen. De financiële specialisten, in elk 

geval van de coalitiepartijen. putten zich bij de 

begrotingsbehandelingen altijd uit in lofprijzingen 

jegens de gedeputeerde Financiën. Hij werd zo de 

hemel in geprezen, dat je je afvroeg hoe het moge-

lijk was dat hij nog steeds bij de vergaderingen zat. 

Dat merk ik niet meer. In die periode hoefden wij, 

als PvdA, dat absoluut niet te doen, maar ik vind 

het wel jammer dat dit gebruik verdwenen is. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat heb ik in de eerste termijn al gedaan. Wij zijn 

nu bezig met de tweede ronde.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat staat mij niet helemaal meer bij. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zal de heer Levering op zijn wenken bedienen. 

Ik voeg straks een stuk toe. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik houd onmiddellijk mijn mond hier. 

Als het gaat om de Nederlandse overheden, neemt 

de provinciale overheid en met name de Utrechtse 

overheid financieel een aparte positie in. Wij zeg-

gen vaak dat wij flink in onze slappe was zitten. 

Echter ook in het eerste hoofdstuk van de begro-

ting wordt er wel aandacht besteed aan zwaardere 

tijden die er aan komen. Als wij zien hoe op dit 
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moment de rijksoverheid opereert, hoe de rijks-

overheid denkt om te gaan met de gemeentelijke 

belastingen, met de OZB, met de uitkeringen 

in het Gemeentefonds, dan staat er ons in het 

kader van het Provinciefonds ook wel het een en 

ander te wachten. Onze begroting is natuurlijk 

op een rare manier samengesteld. De enige eigen 

belasting die wij hebben betreft de opcenten op 

de motorrijtuigenbelastingen. Over de OZB zou 

je van alles kunnen zeggen, want daarin zit een 

bepaalde logica. Voor die opcenten op de motor-

rijtuigenbelasting echter geldt dat eigenlijk niet. 

Mevrouw Raven heeft al het een en ander gezegd 

over het dualisme. Dat is natuurlijk wat het in 

deze behandeling anders maakt dan vroeger. Het 

lijkt erop dat het dualisme ertoe leidt dat PS in 

totaal als oppositie tegenover GS wordt geplaatst. 

In de behandeling van het Stimuleringsfonds 

– een belangrijk onderdeel van datgene wat 

vanmiddag voorligt – zou dat merkwaardige 

gevolgen kunnen hebben. Wij zijn daarom blij 

dat wij in het fractievoorzittersconvent over-

een zijn gekomen dat wij in het kader van het 

Stimuleringsfonds niet gaan prijsschieten, maar 

dat wij aan het college voorstellen doen en ver-

volgens van het college een nadere uitwerking 

van die voorstellen afwachten. Daarover kunnen 

wij dan in alle openheid in deze zaal discussië-

ren en van mening verschillen.

Ik zal ingaan op de voorstellen.

Wij hebben maar één motie in te dienen. Die 

motie zal weinig problemen opleveren, want die 

is mede-ondertekend door de fracties van het 

CDA, de ChristenUnie, D66, GL en de VVD. 

Dat is de motie Kanjermonumenten en die is 

gericht aan Den Haag. Het komt erop neer dat 

Den Haag bepaalde financiering terugtrekt. Ik 

licht één onderdeel uit de motie: dat de provin-

cie Utrecht als voorwaarde voor de provinciale 

subsidieverlening stelt dat voor essentiële onder-

delen van het totale restauratieplan – dan heb-

ben wij het natuurlijk over Kasteel Amerongen 

– waar onder rijkssubsidie via de kanjerregeling, 

voldoende dekking is gevonden. Dat betekent 

dat de druk die wij nu via deze motie naar Den 

Haag willen laten uitgaan eigenlijk essentieel 

is voor onze eigen bijdrage. De motie luidt als 

volgt.

Motie 6 (PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, GL, 

VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

constaterende:

-  dat in de rijksbegroting 2005 geen geld is vrij-

gemaakt om de lopende restauraties van negen 

kanjermonumenten af te ronden;

-  dat de burgemeesters van de negen getroffen 

gemeenten in een petitie het kabinet hebben 

opgeroepen geld vrij te maken om de restaura-

tie af te ronden;

-  dat Kasteel Amerongen een van de negen 

kanjermonumenten is;

overwegende:

-  dat de provincie Utrecht restauratie van 

Kasteel Amerongen belangrijk vindt;

-  dat het nu stopzetten en later weer opstarten 

van de restauratie betekent dat kennis verloren 

gaat en dat de uiteindelijke restauratiekosten 

hoger zullen zijn;

-  dat de provincie Utrecht om deze reden een 

eenmalige bijdrage van � 3.000.000 voor niet-

subsi-diabele kosten ten behoeve van de res-

tauratie van Kasteel Amerongen beschikbaar 

heeft gesteld;

-  dat de provincie Utrecht als voorwaarde voor 

de provinciale subsidieverlening stelt dat voor 

essentiële onderdelen van het totale restaura-

tieplan, waaronder rijkssubsidie via de kanjer-

regeling, voldoende dekking is gevonden;

spreken uit:

- dat de provincie Utrecht de oproep van de 

gemeente Amerongen, om de restauratie van 

kanjermonument Kasteel Amerongen af te 

ronden, ondersteunt;

- roepen kabinet en parlement op om geld vrij te 

maken om de lopende restauratie van Kasteel 

Amerongen af te ronden,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Onze tweede motie is een motie die de Staten moe-

ten zien als een suggestie. Wij hebben ons in onze 

eerste termijn ingespannen om duidelijk te maken 

dat de stagnerende woningbouw in onze provincie 
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ons een doorn in het oog is. Wij zijn op zoek naar 

manieren om die woningbouw weer vlot te trek-

ken. Een van de redenen waarom dat slecht lukt, 

is dat gemeenten zitten met vervuilde grond. Dat 

betekent dat, als je al wilt gaan bouwen, dit grote 

sommen gelds kost. Het betekent dat wij met een 

open oog naar ons Stimuleringsfonds kijken om 

met onze motie Bodemsanering gelden vrij te ma-

ken om dat mogelijk te maken. 

Wij hebben inmiddels kennis genomen van het feit 

dat de fractie van GL met een motie komt die be-

trekking heeft op de binnenstedelijke vernieuwing. 

Wij begrijpen heel goed dat het college dan maar 

moet kijken wat het daarmee moet doen. Het zal 

duidelijk zijn dat een aantal moties elkaar overlapt. 

Dat kunnen wij vanmiddag nooit allemaal voor 

elkaar krijgen. Daarom stellen wij inderdaad voor 

deze voorstellen als suggestie mee te geven.

Ik zal even voorlezen wat wij voornemen om te 

besluiten in de motie Bodemsanering:

Motie 7 (PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

constaterende:

-  dat de provincie Utrecht het 

Stimuleringsfonds onder andere wil inzetten 

voor stedelijke vernieuwing;

-  dat het realiseren van minstens 30% sociale 

huurwoningen en binnenstedelijke inbreiding 

een streven van de provincie is;

-  dat de provincie Utrecht ongeveer 6000 

locaties kent die verdacht zijn en mogelijk in 

aanmerking komen voor bodemsanering;

overwegende:

-  dat bodemsanering veel geld kost en indien 

de kosten hiervoor in zijn geheel door ontwik-

kelaars moeten worden opgebracht, dat dan 

de realisatie van goedkope woningen vrijwel 

is uitgesloten;

-  dat bodemsanering, met name van binnen-

stedelijke locaties, essentieel is om de inbrei-

dingsopgave uit het streekplan te kunnen 

realiseren;

-  dat indien de overheid meebetaalt aan sa-

nering, dat dan niet alleen goedkope woning-

bouw rendabeler wordt, maar de overheid 

ook een sterkere onderhandelingspositie heeft 

bij de ontwikkeling van de gesaneerde locatie 

en met name meer kansen heeft om 30% soci-

ale woningbouw te realiseren;

-  dat versnelling van de bodemsanering ook de 

bouw van woningen versnelt;

besluiten:

-  dat het college van Gedeputeerde Staten in 

kaart brengt welke locaties gesaneerd moeten 

worden en welke daarvan vanuit het oogpunt 

van sociale woningbouw, ruimtelijke ontwikke-

ling en stedelijke inbreiding prioriteit behoe-

ven;

-  dat de provincie middelen uit het 

Stimuleringsfonds inzet voor de sanering van 

deze geprioriteerde locaties en zo een onder-

handelingspositie inneemt en een bijdrage 

levert aan de ontwikkeling van deze locaties, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende on-

dertekend en maken derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De moties kunnen worden verme-

nigvuldigd en rondgedeeld. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het volgende punt betreft het voorstel 

dat mevrouw Raven heeft ingebracht over de ‘claim-

Maarssen’. Dat is een zaak waarover wij natuurlijk 

in de Staten en in het woordvoerdersoverleg al een 

flink aantal malen hebben gesproken. Wij zijn het 

principieel met deze gang van zaken oneens. De 

laatste keer dat wij hierover in het woordvoerders-

overleg hebben gesproken, lag er een voorstel voor 

van de initiatiefnemers om externe arbitrage in te 

huren. Toen hebben wij gezegd dat wij in Nederland 

een heel mooi instituut hebben dat direct voor die 

arbitrage kan zorgen. Dat noemen wij in Nederland: 

de rechter. Waarom hebben wij nu de koudwater-

vrees om Maarssen in alle openheid voor te stellen 

in deze kwestie gewoon naar de rechter te stappen 

en een uitspraak te laten doen? Natuurlijk is er in 

het woordvoerdersoverleg gezegd dat het zo’n slechte 

indruk maakt als de ene overheid de andere over-

heid voor de rechter daagt. Ik vind echter dat wij 

daarbij helemaal geen reserve moeten hebben. Wij 

hebben dat instituut en het is onze voorkeur ge-

woon die weg te bewandelen. 
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Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Levering spreekt over een 

woordvoerdersoverleg. Was dat een vertrouwelijk 

of besloten overleg?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee. Ik neem aan dat mevrouw Van 

Keulen daarbij was uitgenodigd. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik was wel uitgenodigd, maar ik ben 

er niet geweest. Dat maakt echter in feite niet uit. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Van Keulen vraagt of dat 

woordvoerdersoverleg vertrouwelijk was. Waarop 

probeert zij met die vraag te doelen? Volgens mij 

haalt zij op een onhandige manier een aantal 

zaken door elkaar. Dat woordvoerdersoverleg was 

een gewoon woordvoerdersoverleg, dat in aan-

sluiting op vele discussies die wij over dit onder-

werp hebben gehad, werd gevoerd om te kijken of 

wij er alsnog iets van konden maken. Dat woord-

voerdersoverleg is echter niet geheim. Absoluut 

niet. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Misschien kan ik de heer Levering iets 

in herinnering brengen? Mevrouw Van Keulen 

was inderdaad niet aanwezig. Ikzelf was wel 

aanwezig. Op een gegeven moment is een aantal 

mogelijkheden met betrekking tot de afhandeling 

van de zaak Maarssen de revue gepasseerd. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil vragen deze discussie niet 

hier te voeren, omdat het een verband oproept 

met andere discussies. Er zijn in het woordvoer-

dersoverleg afspraken gemaakt over de manier 

waarop wij hierin verder willen gaan. Dan zou 

deze afspraak hedenmiddag worden doorkruist. 

Ik verzoek dat niet te doen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat betekent dat de heer Levering 

opnieuw moet beginnen met zijn bijdrage aan 

deze termijn. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan dit niet volgen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Het zou goed zijn als de heer 

Levering gewoon zou zeggen wat de pro’s of de con-

tra’s van de een of de andere keuze zouden kunnen 

zijn zonder een verwijzing naar wat dan ook.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat ik dat gedaan heb en dat 

het duidelijk is zonder verwijzing. Hoewel, daarover 

moeten wij in dit geval nog wel een keer spreken. 

(Diverse sprekers praten door elkaar.)

De VOORZITTER: De heer Levering spreekt zich 

eerst uit.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het komt er bij mij op neer dat collega’s 

op dit moment een aantal zaken geweldig door 

elkaar halen. Het gaat hier gewoon om overleg dat 

is gevoerd en waar absoluut geen geheim omheen 

hangt. Wij kunnen dit ook gewoon in alle open-

heid uitdiscus-siëren. Wij hebben ons op een goed 

moment teruggetrokken om over die kwestie door 

te spreken en nu gaan wij daarmee in alle open-

heid verder, en naar mijn idee met alle argumenten 

die daar zijn geuit. Ik hoor graag wat men hiervan 

vindt en anders spreken wij elkaar nog nader op 

een andere plek. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Als wij in een ander overleg de mores 

van deze vergadering in relatie tot een vertrouwe-

lijk overleg als een woordvoerdersoverleg hebben 

besproken, lijkt het mij van wijsheid getuigen als de 

heer Levering zijn eigen woorden toepast op het-

geen hij vanmiddag doet. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk niet dat wij hier uitkomen 

vanmiddag. Ik ben het daarmee volkomen oneens. 

Dit was niet een woordvoerdersoverleg zoals het 

woordvoerdersoverleg waarover wij het zojuist in 

het fractievoorzittersconvent hebben gehad. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik vind een discussie over het onder-

scheid er niet echt toe doen. Laten ik het zo zeggen: 

voor mij telt dat hetgeen is gebeurd en waaraan de 

heer Levering refereert, is informeel geweest. In een 
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openbaar debat behoren alle argumenten te worden 

gewisseld en daarvoor is nu het moment, maar dan 

graag zonder verwijzingen naar informele momen-

ten.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Goed, nogmaals de argumenten scherp 

op een rij. Waar komt het op neer? Wij vinden heel 

concreet dat in alle informatie die wij van het col-

lege hebben gekregen, het volkomen helder is dat 

de provincie in haar recht staat. Het is volkomen 

duidelijk geweest dat dergelijke compensaties in het 

geval van herindelingen rijksaangelegenheden wa-

ren en dat de gemeente Maarssen heel naïef moet 

zijn om te denken dat dergelijke gelden van provin-

ciewege zouden komen en dat dat de reden is, ook 

om geen precedenten te scheppen, dat wij hier niet 

op in moeten gaan. Hier wil ik het voorlopig bij 

laten, maar wij komen er straks op terug. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de VVD heeft woordvoerdersoverleg 

gehad en ik kan u meedelen dat de uitslag daarvan 

is dat ik vandaag als woordvoerder namens die 

fractie mag optreden. 

Ik wil vandaag starten met het punt waarmee wij 

de vorige vergadering zijn geëindigd: de wind-

molens. Sommige collega-Statenleden hebben de 

fractie van de VVD verweten dat onze stelling over 

de plaatsing van de windmolens inconsistent zou 

zijn. Allereerst wil ik hierover namens mijn fractie 

opmerken dat de mening van de VVD is ingegeven 

door de enorme landschapsvervuiling die de plaat-

sing teweegbrengt en voorts de voor provinciale 

begrippen ongekende hoeveelheden bezwaren van 

onze inwoners. In de algemene beschouwingen heb 

ik gesproken over een historische vergissing als de 

plaatsing op deze schaal zou doorgaan, en achter 

die uitspraak blijven wij volledig staan.

Dan ga ik naar de consistentie van de fractie van 

de VVD. Op 25 juni 2001 is er in deze Staten een 

discussie gevoerd over de ondertekening van het 

BLOW-akkoord (Bestuursovereenkomst Landelijke 

Ontwikkeling Windenergie). Als ik zeg ‘discus-

sie’ is dat eigenlijk te veel gezegd. Het was meer 

een tweegesprek tussen de gedeputeerde en de 

fractie van de VVD. Behalve onze fractie was er 

immers een statenbrede overeenstemming om het 

BLOW-akkoord te omhelzen. Op de pagina’s 91 

tot en met 96 van de notulen van eerdergenoemde 

Statenvergadering staat expliciet opgesomd wat 

de VVD toen vond. De VVD had moeite om in te 

stemmen met het BLOW-akkoord, omdat die frac-

tie van mening was dat niet te voorspellen viel of de 

windmolens inpasbaar en plaatsbaar zouden zijn. 

De fractie had ernstige twijfels over de haalbaar-

heid van de 50 Megawatt, verwachtte een enorme 

hoeveelheid bezwaren en drong aan op gedegen 

onderzoek voordat de taakstelling werd aangegaan. 

De gedeputeerde heeft toen geantwoord dat er op 

gemeentelijk niveau getracht zou worden de doel-

stelling te realiseren, dat er geen sancties stonden 

op het niet-realiseren van de 50 Megawatt en dat 

de doelstelling kon worden bijgesteld als zou blij-

ken dat deze niet haalbaar was. Op grond van deze 

toezeggingen ging de VVD uiteindelijk, morrend, 

akkoord.

Het is uitgekomen wat onze fractie voorspelde. Dat 

leidt derhalve tot het standpunt dat onze fractie 

nu inneemt. Hierbij stellen wij overigens vast dat 

inmiddels een aantal andere fracties in deze Staten 

tot het inzicht is gekomen en dat zij met name de 

nadruk leggen op de ontwikkeling van onderaf, in 

casu vanuit de gemeenten. Dit standpunt doet recht 

aan de toezegging van de gedeputeerde in 2001, 

waarin hij immers stelde de gemeenten een voor-

name rol bij de totstandkoming te laten spelen. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Swane zegt dat de ontwikkeling van on-

deraf moet komen. Zijn collega-raadslid voor de 

VVD in de gemeente Amersfoort, de heer Van der 

Borch tot Verwolde, heeft een stuk laten plaatsen in 

het Utrechts Nieuwsblad, waarin hij op een gegeven 

moment zegt dat de tegenstanders van windenergie 

hun redenering bouwen op drijfzand en misvattin-

gen. Doet de heer Swane dat ook? 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben ontzettend blij dat de heer Witteman kennis 

neemt van standpunten die binnen de VVD leven. 

De VVD is een pluriforme partij. 

Ik heb zo-even gezegd dat wij niet in de discussie 

van die deskundigen gaan treden. De professoren 

‘vliegen ons om de oren’. De ene professor zegt 

dat het allemaal  niets is en dat de Betuwelijn nog 

minder erg is dan wat wij nu gaan doen. De andere 

professor roept dat het het manna uit de hemel is. 

Daarin treedt onze fractie niet. Wij hebben een 



- 8 november 2004, pag. 46 -

heldere, voor de handliggende, consistente stelling. 

Wij vroegen ons in het verleden af of dit proces wel 

beheersbaar is, of wij die 50 Megawatt überhaupt 

halen en wij zeiden dat het landschapsvervuiling 

is. Gelet op de grote hoeveelheid bezwaren en het 

grote maatschappelijk verzet, zeggen wij dat je die 

weg niet moet inslaan. Dat laat onverlet alle in-

houdelijke discussies, want wat dat betreft doen de 

Staten maar aan één ding goed, namelijk: daar niet 

aan beginnen tot het moment dat de deskundigen 

het eens zijn. Maar ja, als je dat in Nederland gaat 

doen, komt er nooit meer een besluit. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij spreken in elk geval ons vertrouwen uit in de 

VVD-raadsfractie van Amersfoort. 

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

ben blij dat de heer Witteman vertrouwen heeft in 

de VVD. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vraag de heer Swane met de vergelij-

king tussen de Betuwelijn en manna uit de hemel 

– kennende zijn zorgvuldigheid op andere terreinen 

– zorgvuldig te zijn. Ik heb daar moeite mee. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Excuses daarvoor. Dat was niet mijn bedoeling. 

Wij werken nu anderhalf jaar met het dualisme. 

Met veel verve is het dualistisch bestel opgepakt 

en wij moeten constateren dat de tijd rijp is om 

tot evaluatie over te gaan. Concreet betekent dit 

dat de VVD hiermee niet wil wachten tot het 

voorjaar, maar gewoon nu wil beginnen met de 

evaluatie. Voor ons is het helder dat een aantal 

nieuwe, positieve verworvenheden te onderkennen 

is. Aan de andere kant kunnen er echter de nodige 

kanttekeningen worden gemaakt. Tijdens de al-

gemene beschouwingen van vorige maand heb ik 

hierover namens onze fractie al het nodige gezegd. 

Aanvullend hierop en zonder uitputtend te willen 

zijn, willen wij een aantal zaken specifiek noemen 

dat meegenomen moet worden in de evaluatie. 

Om te beginnen is de gewijzigde opzet van de be-

grotingsbehandeling ons slecht bevallen. De pro-

cedure overziend, zijn wij van mening dat in deze 

gewijzigde opzet in deze situatie geen meerwaarde 

te onderkennen valt. Dus wat ons betreft gaan wij 

terug naar de oude situatie. 

Een ander punt van aandacht is de taak en de rol 

van het presidium. Wij zijn van mening dat dit 

orgaan zich naar de toekomst zou moeten opstellen 

als agendacommissie. In deze beperkte rol is het 

voor ons dan ook voldoende als het presidium be-

staat uit de commissievoorzitters, de voorzitter en 

de vice-voorzitter van de Staten. 

Ten slotte willen wij dat er daadwerkelijk werk 

wordt gemaakt van de concentratie van werkzaam-

heden van Statenleden op één vaste dag in de week, 

zodat de leden onder ons die een drukke baan heb-

ben, het beter mogelijk wordt gemaakt volwaardig 

deel te nemen aan zo veel mogelijk werkzaamhe-

den.

Dan kom ik bij de begroting. Ik heb zo-even al iets 

toegezegd. Daaraan zal ik voldoen. 

Ik richt mij tot het college, maar natuurlijk speci-

fiek tot gedeputeerde Van Bergen. Alles overziend 

maakt de VVD een compliment voor de begroting. 

Vastgesteld moet worden dat wij tevreden zijn 

over de hoofdlijnen van het beleid en de voortva-

rendheid waarmee het college van GS het begrip 

Presterende Provincie oppakt. Als vanzelfsprekend 

zijn er altijd wensen en nadere voorstellen, maar 

dat doet niets af aan onze waardering. Het college 

moet onze bemerkingen en kanttekeningen dan 

ook zien vanuit deze hoofdlijnen.

Is het zo goed, mijnheer Levering?

In de commissie BEM heeft de VVD vragen gesteld 

over de toevoeging van het bedrag van � 50.000.000 

aan de algemene reserve. Ook de fracties van het 

CDA en de ChristenUnie stelden hierover vragen. 

Gelet op het feit dat een echt antwoord van de zijde 

van GS uitbleef en wij ons niet aan de indruk kun-

nen onttrekken dat deze pot wel wat al te royaal 

gevuld wordt, wil onze fractie hierover graag nader 

met het college van gedachten wisselen. Als wij 

namelijk letten op de risicoparagraaf van de begro-

ting, valt een toevoeging van deze omvang immers 

nauwelijks te verdedigen. Op dit moment gaan wij 

akkoord met de voorgestelde toevoeging, maar wij 

maken uitdrukkelijk een voorbehoud omtrent de 

uiteindelijke toevoeging.

Een ander punt betreft de door de VVD meeonder-

tekende motie over de gewenningsbijdrage aan de 

gemeente Maarssen. Het zal duidelijk zijn dat onze 

fractie deze motie ondersteunt, waarbij ik aanteken 
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dat ikzelf over de kwestie het woord niet zal voe-

ren en tevens niet aan een eventuele stemming zal 

deelnemen, gelet op mijn betrokkenheid bij deze 

gemeente.

Ons heeft een ambtelijk idee bereikt over de in-

vulling van de gelden uit het Stimuleringsfonds. 

Onduidelijk was wat de status van dit stuk was, 

maar inmiddels is gebleken dat het ambtelijke 

gedachtespinsels betreft. De fractie van de VVD 

kan zich in hoofdlijnen vinden in de terreinen die 

het Stimuleringsfonds bestrijkt. Aangekondigd is 

reeds dat het niet onze bedoeling is het fonds aan 

te spreken op allerlei voorstellen die tijdens deze 

begrotingsbehandeling worden gedaan. Voor ons 

krijgt het college van GS samen met de ideeën 

die vandaag naar voren worden gebracht, rustig 

de tijd om verantwoorde, integrale voorstellen te 

maken. Wij willen dus, voor alle duidelijkheid, 

niet dat het fonds fragmentarisch in de komende 

tijd uitgeput wordt of, beter gezegd, een graaifonds 

wordt. 

Een enorm punt van zorg voor onze fractie is de 

veiligheid van de inwoners van onze provincie. Ik 

heb hierover al eerder gesproken en na de gebeur-

tenissen van de afgelopen week is deze problema-

tiek actueler dan ooit. Naar onze overtuiging kan 

en moet de provincie zich niet onttrekken aan 

maatschappelijk probleem nummer 1. Wij kunnen 

ons dan ook zeer wel voorstellen dat onze provin-

cie ook op dit vlak een aanjaagfunctie vervult. Het 

kan immers niet zo zijn dat de provincie op dit 

gebied alle signalen uit de samenleving negeert. 

Dan heb ik het niet over de rol van de provincie 

in het kader van rampenplannen en dergelijke, 

maar dan heb ik het over de veiligheid op straat. 

De hele overheid, dus ook de provincie, heeft als 

verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de bur-

ger zich veilig voelt. Het kan naar de mening van 

onze fractie immers niet zo zijn dat de provincie 

alle mogelijke, nuttige en nodige beleidsterreinen 

invult, terwijl wij het grootste maatschappelijk 

probleem laten liggen. 

De VVD roept het college van GS en de fracties 

in de Staten op initiatieven te ontwikkelen om 

daadwerkelijk als provincie een aanjaagfunctie te 

kunnen vervullen op het gebied van de veiligheid 

van onze inwoners. Juist in deze tijd van verhar-

ding van de maatschappij, is het zaak ook via de 

provincie initiatieven op dit gebied te ondersteu-

nen in woord en daad. Graag een reactie van GS 

hierop.

Ook een punt van zorg blijft voor de VVD de be-

stuurlijke samenwerking binnen onze provincie. 

Naar het zich laat aanzien wordt de invoering 

van de WGR-plus enige tijd uitgesteld. Als dit zo 

zou zijn, doet zich de gelegenheid voor in de tus-

sentijd met het BRU, zonder dat de stoomketel 

erop staat, in alle rust en wijsheid te overleggen op 

welke wijze de toekomst ingegaan wordt. Hierbij 

is het van belang dat de diverse partijen met res-

pect voor elkaars bevoegdheden en belangen naar 

een werkbaar compromis zouden kunnen stre-

ven. Naar onze mening is het alleszins de moeite 

waard dat nog een keer te proberen. Als wij kijken 

naar de uitstekende samenwerking binnen de NV 

Utrecht en de mogelijke bestuurlijke toekomstper-

spectieven die deze samenwerking aan onze pro-

vincie biedt, moet het toch mogelijk zijn elkaar op 

andere gebieden ook te vinden.

Mijn laatste punt van deze termijn betreft de op-

centen op de motorrijtuigenbelasting. In het coali-

tieakkoord is opgenomen dat de opcenten in deze 

periode verhoogd worden. Je hoeft natuurlijk geen 

deskundige te zijn om te kunnen vermoeden dat 

de VVD nu niet bepaald een voorstander is van 

verhoging van de lasten van de inwoners van onze 

provincie. Het is dus voor ons een pijnpunt, maar 

geconstateerd moet worden dat de fracties van het 

CDA en de PvdA voorstanders waren van deze 

verhoging en dat de fractie van de VVD, gelet op 

het totaalplaatje van het coalitieakkoord, hiermee 

heeft ingestemd. Zoals u van ons gewend bent, 

houdt de VVD haar afspraken. Wij wensen dan 

ook niet te tornen aan deze afspraak. Toch willen 

wij erover spreken, want het doel van de verhoging 

van de opcenten was het in het coalitieakkoord 

neergelegde ambitieniveau met deze verhoging 

mede te financieren. Inmiddels is gebleken dat 

de inkomstenraming niet gehaald wordt, doordat 

leasemaatschappijen zijn vertrokken uit de provin-

cie Utrecht. Bij onze fractie doet dat de vraag rij-

zen of en in hoeverre er een oorzakelijk verband is 

tussen het vertrek van grote aantallen auto’s en de 

hoogte van de opcenten. Het zou immers wel eens 

zo kunnen zijn, dat de hoogte van de opcenten 

van invloed is op de vestiging dan wel het vertrek 
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van leasemaatschappijen. Deze bedrijven zijn 

immers in feite financieringsmaatschappijen, die 

zich voor een belangrijk deel laten leiden door 

de profit die zij kunnen maken. Een simpele 

verplaatsing van de statutaire zetel van dit soort 

ondernemingen, kan derhalve leiden tot een 

aanzienlijke besparing op de kosten. Dit laatste 

wil de VVD graag onderzocht hebben. Juist nu 

de inkomsten uit de opcenten aanzienlijk terug-

lopen wegens het vertrek van leasemaatschap-

pijen, is het van belang degelijk uit te zoeken … 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben reuzenblij dat de fractie van 

de VVD dit punt aanhaalt. Wij deden dat vorig 

jaar. Wij werden nog net niet voor gek versleten, 

maar het scheelde niet veel. Ik ben dus blij dat 

de VVD dit onderzoek nu vraagt. Wij hebben 

dat vorig jaar gevraagd, maar kregen toen geen 

steun. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is mij ontgaan. Ik zal het nog eens terugzoe-

ken. Ik wil hier namelijk niet de uitspraak van 

Kennedy gaan citeren. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

In het verlengde van dit onderwerp wil ik nog 

een vraag stellen. De heer Swane maakt een sier-

lijke beweging. Hij begint namelijk met de stel-

ling: ik sta achter het coalitieakkoord, inclusief 

het essentiële onderdeel. Dat was een pijnpunt 

voor de VVD en eigenlijk ook voor de VVD-kie-

zers. Het tegengestelde stond in het VVD-pro-

gramma: de opcenten moesten omlaag. Men is 

echter akkoord gegaan met een verhoging.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dacht, als ik het zelf niet zelf, zegt de heer 

Bijkerk het wel. Ik heb het dus zelf al gezegd. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Swane maakt echter zo’n sierlijke be-

weging en het kenmerk van zijn beweging is 

meestal dat hij ergens uitkomt waarbij anderen 

denken: dat was toch niet helemaal de bedoe-

ling. Hij wil nu een soort onderzoek en tot welke 

conclusies gaat dat onderzoek leiden? Betekent 

het dat de VVD toch via de achterdeur gaat 

morrelen aan het slot van het coalitieakkoord?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben blij dat de heer Bijkerk zich 

zoveel zorgen maakt over ons coalitieakkoord. 

Ik vind het altijd goed dat ook de oppositie zich 

zorgen maakt over de verhoudingen tussen de 

partijen en de bewaking van die afspraken. Het 

is erg goed, omdat men daarmee de verantwoor-

delijkheid toont die wij allen in deze Staten heb-

ben. 

De heer Bijkerk vraagt of ik via de achterdeur 

ga morrelen aan het slot van het coalitieak-

koord. Hij voorspelt dus al een bepaalde uitslag. 

Ik weet die uitslag echter niet. Het doel kan 

natuurlijk nooit zijn, dat snapt de heer Bijkerk 

ook wel, dat er een verhoging plaatsvindt omdat 

er een verhoging moet plaatsvinden. Het doel is 

een financieringskwestie. Het ambitieniveau is 

hoog en ik ben blij dat de heer Bijkerk dat be-

waakt. 

Ik ben blij dat het ambitieniveau gehaald kon 

worden, maar daar was geld voor nodig. En dit 

was daarvoor een van de financieringen. Als nu 

blijkt dat door de verhoging – dat zal het onder-

zoek moeten uitwijzen – er neveneffecten zijn 

waardoor de inkomsten juist wat teruglopen of 

minder hoog worden dan werd verwacht, dan 

zou je minstens die effecten moeten onderzoe-

ken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat een verla-

ging plaatsvindt, waardoor de netto-inkomsten 

hoger zijn. Dat klopt. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het zijn allemaal mooie en lange zinnen van de 

heer Swane, maar ik constateer dat hij zich op 

het terrein begeeft dat ik reken tot het ‘hart van 

het coalitieakkoord’. Hij is begonnen met het 

gemorrel aan de achterdeur en ik voorspel zijn 

geachte coalitiepartners, die het op het ogenblik 

zo goed met elkaar kunnen vinden, dat hij over 

een jaar aan de voordeur staat. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij wachten het af. 

Ik vervolg mijn betoog. Juist nu de opcenten 

aanzienlijk teruglopen wegens het vertrek van de 

leasemaatschappijen, is het van belang gedegen 

uit te zoeken of een verlaging van de opcenten 

motorrijtuigenbelasting niet zou kunnen leiden 

tot een verhoging van de inkomsten. Ik wil dan 

ook de volgende motie indienen:
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Motie 8 (VVD, SP, SGP, CDA, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004, ter behandeling van 

de begroting 2005;

overwegende:

- dat er sprake is van een grote vermindering 

van het aantal geregistreerde lease-auto’s in 

de provincie Utrecht;

-  dat zulks leidt tot een sterk verminderde groei 

van de inkomsten uit de opcenten;

-  dat de hoogte van de opcenten van invloed 

kan zijn op het vestigingsklimaat voor lease-

maatschap-pijen;

-  dat een verlaging van de opcenten gekoppeld 

aan een actief beleid ertoe zou kunnen leiden 

dat de inkomsten verhoogd worden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

een onderzoek in te laten stellen naar de relatie 

tussen de hoogte van de opcenten en het vesti-

gingsklimaat van leasemaatschappijen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Tot nu toe hadden wij begrepen dat deze motie 

werd ondersteund door de fracties van het CDA, 

de SP, de SGP en de LPF. Ik begrijp echter dat de 

fractie van D66 zich hierbij van harte aansluit. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik de motie eerst even lezen?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien, als de fractie van GL de strekking van 

de motie op zich laat inwerken, steunt die fractie 

deze motie ook nog.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! In het verlengde van de algemene be-

schouwingen en de discussies in de commissie 

willen ook wij onze bijdrage leveren aan dit slotde-

bat over de begroting 2005. Een aantal zaken dat 

ik hierbij aansnijd, sluit aan op datgene wat in de 

algemene beschouwingen reeds van onze zijde naar 

voren is gebracht. Ik noem de gezondheidsproble-

matiek rond de ringwegen bij de stad Utrecht, het 

doorgeschoten marktdenken in de publieke sector 

en het beschermen van groen.

Ik wil mij concentreren op een aantal specifieke, 

inhoudelijke punten, maar niet nadat ik een paar 

algemene opmerkingen heb gemaakt. Financieel 

heeft de provincie de zaken redelijk op orde, on-

danks de bezuinigingen in het Provinciefonds en 

ook, zoals wij net hebben geconstateerd, wegrij-

dende lease-auto’s. In deze zin – financieel heeft de 

provincie de zaak op orde – kan ik ingaan op het 

verzoek van de heer Levering om expliciet onze 

waardering uit te spreken naar de gedeputeerde die 

hierover gaat. Wij hebben dat in eerdere instantie 

al gedaan, maar hebben er geen enkele moeite mee 

dat nog een keer te doen.

Dat de zaak op orde is, betekent niet dat er niet 

op een aantal zaken flink beknepen moet worden. 

De discussies over Kwatta 1 en 2 getuigen daar-

van. Over het geheel bezien echter, moeten wij 

constateren dat het met name de rijksoverheid is 

die de onzekerheid biedt voor de nabije toekomst; 

Provinciefonds en de Jeugdzorggelden, om maar 

eens punten van grote zorg te noemen.

Onderdeel van de begroting zoals die ons is voorge-

legd, is het Stimuleringsfonds. Wij steunen dat. Wij 

hebben gezegd dat wij dat ook vinden ten aanzien 

van de opgevoerde onderwerpen. Dat neemt niet 

weg dat wij dadelijk ten aanzien van de invulling 

nog wat naar voren zullen brengen. Meer in het 

algemeen houdt ons de vraag bezig met welke sy-

stematiek de voorstellen besproken gaan worden. Ik 

kan een vergelijking trekken met de projecten 2010 

waarover wel stevig wordt gesproken. Daarvoor ligt 

echter in feite nog geen besluitvormingstraject op 

tafel, waarlangs de diverse projecten of onderdelen 

ervan in een onderlinge afweging tot een conclusie 

kunnen worden gebracht qua besluitvorming. Ik 

denk dat het zeer noodzakelijk is voor de projecten 

van het Stimuleringsfonds zo snel mogelijk een 

soort schema op tafel te leggen, waarlangs zaken 

besloten kunnen worden. Ik hoor hierop graag de 

reactie van de gedeputeerde. 

Een vraag die in een van de commissies is gesteld, 

en die ik graag naar voren wil brengen voordat ik 

inga op wat specifieke punten, heeft te maken met 
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de realisering van de EHS. In de begroting is er 

naar onze indruk sprake van een verlaagd ambitie-

niveau voor de komende jaren. Daarover zijn in de 

commissie en ook daarna nog vragen gesteld. De 

gedeputeerde heeft ons verzekerd dat het uiteinde-

lijke ambitieniveau voor 2018 ongewijzigd blijft. Wij 

zijn blij met deze verzekering. Desondanks kunnen 

wij niet verklaren waarom er bijvoorbeeld in 2006 

al 400 hectare minder wordt toegerekend voor de 

EHS, terwijl onzes inziens daarvoor geen echte ver-

klaring voor te vinden is. Wij krijgen daarop graag 

een nadere toelichting. 

Er is een viertal punten dat ik onder uw aandacht 

wil brengen en dat ik wil voorzien van moties. 

Het eerste punt betreft de kwaliteit van groene 

gebieden. Dat is een zorg. Men hoeft maar op een 

zondagochtend te wandelen en daar wordt men 

links en rechts gepasseerd door zowel jongeren als 

ouderen op mountainbikes die door het bos raggen, 

men ziet auto’s die op bospaden staan en meer van 

dat soort zaken. De natuur- en de recreatiegebie-

den, zeker die op de Heuvelrug, staan steeds meer 

onder druk. Dat is ook niet verwonderlijk gezien 

de enorme hoeveelheid mensen die daar komt. Er 

komen jaarlijks bij het Henschotermeer, zo leveren 

de cijfers op, een half miljoen mensen. Dat zijn na-

tuurlijk enorme aantallen. Toezicht is daarbij nodig 

om het bos, de natuur enigszins te beschermen. 

Om die reden is twee jaar geleden het pilotproject 

Intensivering Veldtoezicht ingesteld, met name voor 

het nationaal park op de Heuvelrug. Dit project 

heeft duidelijk gemaakt dat er werkelijk reden is 

voor zorg. De veldtoezichthouders hebben in een 

jaar tijd bijvoorbeeld 901 procesverbalen opgesteld. 

De lijst van overtredingen is soms vermakelijk, 

maar wel serieus en varieert, naast de genoemde za-

ken zoals de raggende heren op mountainbikes, van 

laagvarende ballonnen tot verboden wapenbezit. 

Niemand kan ons wijs maken dat deze zaken niet 

ten nadele zijn van de natuur. De verwachting is dat 

deze druk verder zal toenemen en ook, gezien het-

geen het Nationaal Veiligheidsplan daarover zegt, 

dat wij ervan uit mogen gaan dat allerlei mensen de 

bossen ingaan voor allerlei activiteiten die niets met 

natuur of bewondering voor de natuur te maken 

hebben; illegale activiteiten dus. 

Wij willen er dan ook op aandringen dat de pro-

vincies op den duur in overleg met andere partners 

– met name de gemeenten, maar ook het nationaal 

park en de politie – met een plan of een voor-

stel komen hoe het toezicht in de toekomst moet 

worden vormgegeven op een manier die past bij 

deze mate van problematiek. Daarnaast willen 

wij bepleiten dat het pilotproject zoals dat nu be-

staat, wordt gecontinueerd. Daartoe hebben wij de 

volgende motie opgesteld, die medeondersteund 

wordt door de fracties van D66, de VVD, de SGP, 

de SP en de ChristenUnie:

Motie 9 (GL, D66, VVD, SGP, SP, ChristenUnie)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004, ter bespreking van de 

begroting 2005;

constaterende:

-  dat de druk op natuur- en recreatiegebieden 

in de provincie Utrecht toeneemt, zowel in 

aantal bezoekers als wat betreft de omvang 

van activiteiten;

-  dat handhaving in natuur- en recreatiege-

bieden meer aandacht behoeft, ook omdat 

vormen van wetsovertredend gedrag zich naar 

het buitengebied verplaatsen;

-  dat het handhavend toezicht in natuur- en 

recreatiegebieden niet altijd voldoende is;

-  dat de provincie Utrecht in 2003 in het 

Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug een 

project Intensivering Veldtoezicht voor de 

duur van twee jaar heeft gestart, dat op 1 

januari dreigt te worden beëindigd;

overwegende:

-  dat het zeer gewenst is dat het project 

Intensivering Veldtoezicht wordt gecontinu-

eerd;

-  dat het ook in breder verband van belang is 

dat in de toekomst voldoende beschikbare 

menskracht en middelen voor handhaving 

en toezicht in natuur- en recreatiegebieden 

voorhanden zijn;

verzoeken:

-  Gedeputeerde Staten het project Intensivering 

Veldtoezicht in het Nationaal Park De 

Utrechtse Heuvelrug te continueren en hiertoe 

instanties en middelen te vinden;

-  Gedeputeerde Staten in overleg te treden 
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met de relevante instanties om te komen tot 

nadere voorstellen gericht op effectuering van 

een bij de problematiek behorend toezicht op 

langere termijn, en deze voor te leggen aan 

de commissie REG,

en gaan over tot de orde van de dag.

Ons tweede punt heeft te maken met gezond-

heid nabij de ringwegen rond de stad Utrecht. 

De invoering van de 80 km/u-limiet is een goede 

bijdrage aan het verminderen van geluidsoverlast 

en het verbeteren van luchtkwaliteit. Tot deze 

opvatting lijkt nu ook minister Peijs gekomen te 

zijn, zij het dat zij het helaas nog niet voor de ge-

hele ring wil laten gelden. Ook anderen, zoals de 

wethouders Milieu van Amsterdam en Rotterdam 

– van geheel verschillende partijen – bepleiten 

deze 80 km/u-limiet op de ringwegen. Het is 

waarschijnlijk zelfs zo dat beperking van de snel-

heid zeer ten goede zal komen aan de doorstro-

ming en aan de veiligheid. 

Vanuit de provincie bezien zijn er naar ons idee 

momenteel twee punten aan de orde: 

- toepassen van de 80 km/u-limiet op de pro-

vinciale weg N230 tussen Utrecht en Maarssen, 

die deel uitmaakt van het ringwegenstelsel rond 

de stad Utrecht. Uit de nieuwbouwwijk van 

Maarssen die daar in de buurt ligt, bereiken ons 

al langere tijd klachten over geluids- en vervui-

lingsoverlast. Het zou de provincie sieren als zij 

op deze weg van enkele kilometers de 80 km/u-li-

miet zou introduceren vanwege voornoemde rede-

nen, maar ook om bij het Rijk duidelijk te maken 

dat dit een serieuze aangelegenheid is voor wat 

betreft de provincie. 

- wij zouden willen bepleiten dat de provincie 

in overleg treedt met de minister om te bezien op 

welke wijze deze 80 km/u ook geïntroduceerd kan 

worden op die delen van de ringwegen rond de 

stad Utrecht die wij problematisch willen noemen 

– ‘blackspots’ in het vakjargon – en waar vervui-

ling en geluidsoverlast extra hinder opleveren.

Wij hebben een motie opgesteld, die medeonder-

steund wordt door de fracties van de SP, de VVD, 

de SGP, D66, de ChristenUnie en de PvdA. De 

motie luidt als volgt:

Motie 10 (GL, SP, VVD, SGP, D66, 

ChristenUnie, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004, ter bespreking van 

de begroting 2005;

constaterende:

-  dat slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast 

in de provincie Utrecht op diverse plaatsen 

milieu- en gezondheidsproblemen veroorza-

ken;

-  dat uitstoot van stikstofdioxide (NO_) voor 

tweederde afkomstig is van vracht- en per-

sonenverkeer;

-  dat Nederland, en ook de provincie Utrecht, 

zich de komende jaren zal moeten inspan-

nen om verbeteringen in de luchtkwaliteit te 

realiseren om aan de Europese regelgeving 

op dit gebied te voldoen;

-  dat de luchtkwaliteit in de provincie in 2003 

opnieuw verslechterd is;

overwegende:

-  dat een deel van de oplossing voor de lucht-

kwaliteitsproblematiek ligt in het verlagen 

van de maximumsnelheid op autowegen 

rond stedelijke gebieden tot 80 km/u;

-  dat de provincie de bevoegdheid heeft om 

dit te realiseren op de provinciale wegen, 

in het bijzonder op de N230 (noordelijke 

randweg Utrecht);

-  dat minister Peijs recent de invoering van 

een 80 km/u-zone heeft aangekondigd voor 

de parallelbanen van de A12 tussen de ver-

keerspleinen Oudenrijn en Lunetten;

-  dat het zeer gewenst is dat Gedeputeerde 

Staten zich tot het uiterste zullen inspannen 

om op zo kort mogelijke termijn ernstige 

luchtkwaliteitsknelpunten mede op te lossen;

besluiten:

dat op wegvakken nabij stedelijke gebieden met 

een aantoonbare luchtkwaliteitsproblematiek 

de maximumsnelheid op provinciale wegen 80 

km/u wordt;

verzoeken:

het college van Gedeputeerde Staten spoedig 

met de minister van Verkeer en Waterstaat in 

overleg te treden om te bezien op welke wijze 

het 80 km/u-regime kan worden ingevoerd op 

die gedeelten van de ring rond de stad Utrecht 
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die problematisch zijn op het gebied van lucht en 

geluid (de zogenaamde black spots),

en gaan over tot de orde van de dag. 

In de commissie ZCW is een presentatie gege-

ven over het Centrum voor Maatschappelijke 

Ondersteuning (CMO). Dit centrum is ook aan-

gekondigd in de begroting. De presentatie bleek 

het enige te zijn wat de commissie werd voor-

gelegd. Het was niet de bedoeling dat de com-

missie hierover sprak en helaas kon een krappe 

meerderheid van de commissie zich hierin vinden. 

Pas wanneer er een bedrijfsplan gereed is, wordt 

de commissie hierover nader geïnformeerd. Wij 

vinden dat dit het belang van het onderwerp 

niet voldoende recht doet. Het CMO is cruciaal 

voor de uitvoering van sociaal beleid van de pro-

vincie en een breed draagvlak is onzes inziens 

gewenst. Het CMO neemt taken van Schakels en 

MIU (Multicultureel Instituut Utrecht)over. Nog 

onduidelijk is de mate waarin deze organisaties 

opgaan in de nieuwe organisatie. Kijkend naar 

het stuk dat de commissie ter kennisgeving is 

gepresenteerd, is het de bedoeling dat deze nieuwe 

organisatie start op 1 januari 2006. Men start 

volgens het plan dat er ligt met een budget van € 

1.800.000, waarnaast nog een budget ter grootte 

van € 400.000 beschikbaar wordt gesteld voor 

nieuwe projecten. Vier jaar later in 2009 is deze 

verhouding geheel omgekeerd. Er is dan een basis-

budget beschikbaar van € 500.000 en € 1.700.000 

voor projecten. Voor de overgang is een frictie-

budget gereserveerd van € 400.000, waarvan al € 

200.000 is gereserveerd voor interim-management 

en extern onderzoek. Dat lijkt ons voor deze ope-

ratie een laag bedrag. 

Met andere woorden: de verhouding tussen het 

basisbudget en de projectsubsidie verschuift van 

1 : 3 à 4 ten opzichte van de provinciale bijdrage. 

Dat is een bedrag dat bestemd wordt voor de 

staande organisatie om deze projecten te draaien. 

Om de ruggengraat te vormen is 1 : 3 à 4 van het 

totaal aan subsidies. Daarnaast, dat blijkt uit cor-

respondentie van bijvoorbeeld Schakels met de 

provinciale commissie, wordt al 40% van hun 

inkomsten gehaald uit opdrachten van derden, 

bijvoorbeeld gemeenten. Dat leidt ertoe, als wij 

kijken naar het voorstel, dat de subsidie voor de 

vaste organisatie ongeveer 1 : 6 is van het totaal 

aan gelden dat in de sociale welzijnssector wordt 

omgezet. Daarmee kan geen enkele organisatie 

werken en er kan dan ook niet verwacht worden 

dat zij die dingen doen die de commissie Simons 

– ik heb de zaken er nog eens op nagelezen – ver-

wacht en dat zij bijdragen aan het provinciaal 

beleid. Zij worden namelijk verwacht voldoende 

kennis op een breed terrein in huis te hebben, 

netwerken te ondersteunen, experimenten te ont-

wikkelen en continuïteit te bieden. 

De fractie van GL is niet tegen het CMO, inte-

gendeel. Het moet een goede organisatie worden. 

Wij zijn ook niet tegen enige flexibilisering van 

subsidies. Waarvan nu echter wordt uitgegaan, is 

een verhouding die buiten proporties is. Wij wil-

len dat noemen: het marktdenken is te ver door-

geslagen. Overal in het land is de discussie over 

de marktwerking in de publieke sector gaande. De 

NS-discussie hebben wij gehad, de gezondheids-

zorg is nu bezig en hier wordt een haast volledige 

marktwerking geïntroduceerd voor een provincia-

le welzijnsstructuur. Dan gaan wij er gemakshalve 

ook nog van uit dat de provincie dit allemaal 

kan aansturen. Bij mij dringt zich een somber 

scenario op, namelijk dat in de komende tijd de 

beste medewerkers uit de bestaande organisaties 

vertrekken, voor zichzelf beginnen en dat wij deze 

mensen vervolgens voor het dubbele tarief moeten 

inhuren. 

Ik wil wat betreft de financiën nog een opmerking 

maken. Dat leidt tot een vraag aan de gedepu-

teerde. 

Momenteel is er ongeveer € 2.800.000 beschik-

baar voor subsidie aan Schakels en MIU. In het 

voorstel dat ik net noemde, wordt uitgegaan van 

een bezuiniging van € 600.000, zoals die in de 

Kwatta-discussie een keer aan de orde is geweest, 

zodat men uitkomt op € 2.200.000. Deze bedra-

gen staan daar nog in. Nu is er door de Staten 

slechts een bedrag gekort van € 300.000. Met 

andere woorden: er is een bedrag van € 2.500.000 

beschikbaar. Mijn vraag aan de gedeputeerde is 

dan ook of het bedrag van € 300.000 beschikbaar 

wordt gesteld voor de basissubsidie. 

Het gaat ons hier in het algemeen om de verhou-

ding tussen de basisfinanciering en de projectsub-

sidies. Daartoe hebben wij een motie opgesteld, 

die mede is ondertekend door de fracties van de 

SGP, D66, de SP en de PvdA. 
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Motie 11 (GL, SGP, D66, SP, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004; ter bespreking van de 

begroting 2005;

constaterende:

-  dat in de begroting wordt aangekon-

digd de instelling van een Centrum voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling conform de 

aanbevelingen van de commissie Simons als 

provinciale steunfunctie ter ondersteuning van 

het sociale beleid van de provincie;

-  dat deze steunfunctie beoogt de bestaande  

instellingen Schakels en MIU te vervangen cq. 

deels op te nemen en dat een en ander per 1 

januari 2006 zijn beslag zou moeten hebben 

gekregen;

-  dat een bedrijfsplan wordt opgesteld, waarbij 

er vanaf 1 januari 2006 sprake zou zijn van 

een basisbudget van € 500.000 in 2009 met 

een gelijktijdige ophoging van projectsubsidie 

voor CMO en eventueel andere organisaties 

van € 420.000 in 2006 naar € 1.680.000 in 

2009 (2004ZCW70);

overwegende:

-  dat door de Staten is ingestemd met de voor-

stellen van de commissie Simons inclusief het 

opzetten van een steunfunctie en is ingestemd 

met de wens een deel van het nu nog het MIU 

en Schakels ter beschikking staande budget te 

flexibiliseren ten behoeve van projecten;

-  dat een provinciale steunfunctie moet voor-

zien in ondersteuning van netwerken, moet 

beschikken over deskundigheid en continu 

moet bijdragen aan beleid en uitvoering van 

de provinciale sociale agenda en ook in staat 

moet zijn om nieuwe ontwikkelingen op gang 

te brengen;

-  dat het wenselijk is gezien de uitvoering van 

de sociale agenda dat een dergelijke steunfunc-

tie niet alleen per 1 januari 2006 kan func-

tioneren, maar ook dat bestaande kennis en 

netwerken overgebracht kunnen worden in de 

nieuwe organisatie;

-  dat de nu voorgestelde overheveling van vaste 

inkomsten naar projectsubsidies in tempo en 

omvang mogelijk een te grote druk legt op het 

tot stand brengen van het gewenste CMO;

besluiten:

a.  Gedeputeerde Staten te verzoeken om bij het 

op te stellen bedrijfsplan niet op voorhand vast 

te houden aan de omvang en tempo van over-

heveling van vaste inkomsten naar projectsub-

sidies, zoals is gepresenteerd in 2004ZCW70;

b.  Gedeputeerde Staten te verzoeken te komen 

met een indicatie voor een gewenste verhou-

ding van vaste basissubsidie en projectsubsidie 

bij CMO en vergelijkbare instellingen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ten slotte mijn vierde punt. Bij het 

Stimuleringsfonds is een onderdeel Stedelijke 

Vernieuwing aangesneden, onder andere door de 

heer Levering. In een aparte brief worden al eerste 

aanzetten gedaan over de manier waarop die pro-

jecten zouden kunnen worden ingevuld. Ik denk 

dat dit heel verhelderend is om het denken te be-

vorderen.

Wij willen bij het onderwerp Stedelijke 

Vernieuwing pleiten voor een aanpak die, meer nog 

dan nu wordt beschreven in de eerste opzet, gericht 

is op binnenstedelijke vernieuwing. Ik wijs erop 

dat onze eigen Statencommissie geadviseerd heeft 

terughoudend om te gaan met woningbouw in de 

groene ruimte. Vanochtend was de discussie rond 

Rijnenburg aan de orde. Met andere woorden: er 

wordt een enorme druk gelegd op de steden en met 

name op de grotere steden, om binnenstedelijk tot 

herstructurering te komen om de bouwopgave te 

realiseren. In de praktijk blijken hierbij vaak allerlei 

problemen te ontstaan met betrekking tot bedrij-

venterreinen, tot bodemsanering en noem maar 

op. Desondanks kunnen wij ons niet aan de indruk 

onttrekken, als wij aan de grote en kleinere steden 

vragen allerlei zaken binnenstedelijk te doen, dat 

wij die steden daartoe een handreiking moeten 

geven. Daartoe hebben wij een motie opgesteld, die 

ertoe zal kunnen leiden dat er in het denken van 

het college van Gedeputeerde Staten een andere 

keuze wordt gemaakt dan nu voorligt, althans als 

wij uitgaan van het stuk dat er is en waarbij in be-

langrijke mate ingegaan wordt op de mogelijkheden 

die Amersfoort en Utrecht geboden worden. Dat 

laat natuurlijk onverlet dat er ook andere plaatsen 

zijn die daarvoor in aanmerking komen. Echter, 

gezien de bouwopgave voor de binnenstedelijke 

vernieuwing en herstructurering zou dit een be-
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langrijke verandering zijn jegens deze plaatsen. De 

motie luidt als volgt:

Motie 12 (GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004; ter bespreking van 

de begroting 2005;

constaterende:

-  dat de Statencommissie REG adviseert terug-

houdend om te gaan met woningbouw in de 

groene ruimte in de komende streekplanperi-

ode;

- dat mede om deze reden de woningbouwop-

gave de komende tien jaar voor een belang-

rijk deel door stedelijke herstructurering 

op binnenstedelijke locaties dient plaats te 

vinden;

overwegende:

-  dat realisatie van deze locaties vaak op zich 

laat wachten, omdat er om diverse redenen 

(zoals noodzakelijke bodemsanering of uit-

plaatsing van bedrijven) een extra financiële 

impuls nodig is om te worden ontwikkeld;

-  dat middelen uit het Stimuleringsfonds 

tegelijkertijd kunnen zorgdragen dat wonin-

gen op de betreffende locatie voor meerdere 

doelgroepen van het woonbeleid bereikbaar 

kunnen zijn;

besluiten:

dat de provincie middelen uit het 

Stimuleringsfonds inzet voor het oplossen van 

financiële knelpunten op het gebied van stedelijke 

herstructureringsprojecten binnen die gemeenten, 

die belangrijke opgaven op dit terrein hebben,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende on-

dertekend en maken derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De moties kunnen worden ver-

menigvuldig en rondgedeeld.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil nog ingaan op enkele door an-

deren aangesneden punten. Als eerste de claim 

van Maarssen. Wij begrijpen dat er behoefte is 

deze al heel lang slepende kwestie tot een einde te 

brengen. Wat onze fractie betreft is dit echter niet 

de weg waarlangs wij dat zouden willen doen. Wij 

zien geen reden naar aanleiding van de gegevens 

– wat ons betreft zijn er ook geen nieuwe gegevens 

– het standpunt te herzien en in te gaan op de 

voorgestelde wijze. 

Er is een aantal moties ingediend door andere 

fracties die wij mede hebben ondertekend. Ik zal 

die moties niet verder toelichten. Ik denk dat de 

Kanjer-motie en de Pretty Woman-motie zeer 

goede acties zijn om datgene wat ons allen bindt te 

realiseren. De motie-Flevoland alsmede de motie-

Bunnik-Zuid sluiten aan bij het standpunt dat wij 

hierover altijd al hebben gehad. Het voorstel om-

trent het servicenummer, zoals het CDA dit heeft 

ingediend, heeft onze steun. 

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil de heer Nugteren nog graag een vraag stel-

len. Hij heeft in de toelichting bij motie 11 gezegd 

dat hij zich baseerde op het rapport Simons, waar-

van hij denkt dat het allemaal voor het beschikba-

re geld niet gerealiseerd kan worden. Ik herinner 

mij echter dat er in het verleden een beleidsaudit is 

geweest, waarin onder andere MIU en Schakels en 

hun functioneren uitgebreid aan de orde zijn ge-

weest. Ook de partij van de heer Nugteren maakte 

destijds deel uit van dat onderzoek. Neemt hij bij 

dezen afstand van de uitkomst van dat onderzoek? 

Dat lijkt mij in dit geval erg interessant, omdat 

daarin een aantal aanbevelingen stond die haaks 

staan op de motie die de heer Nugteren indient. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Naar ons idee staat de motie niet 

haaks op de aanbevelingen van onder andere de 

auditcommissie. Er wordt namelijk aanbevolen 

tot flexibilisering van gelden, ook voor MUI en 

Schakels, over te gaan. Het gaat ons om de mate 

waarin dat plaatsvindt. Ik heb al gezegd dat wij 

niet tegen enige flexibilisering zijn, maar in een 

situatie waarin de kern van een organisatie op 

provinciaal niveau ongeveer eenzesde van de totale 

gelden krijgt die er aan provinciaal welzijnsbeleid 

en andere zaken worden besteed, een verhouding 

is die nergens op slaat. Het is overigens niet de 

conclusie van de auditcommissie geweest het in 

die verhouding te doen.
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Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wil de heer Nugteren daarmee zeggen dat hij af-

stapt van het beleid dat anderhalf jaar geleden is in-

gezet en de kaders die wij daarvoor hebben gesteld?

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, wat betreft flexibilisering is er nooit gezegd 

dat het naar dat bepaalde percentage toe moest. Dat 

kan mevrouw Pieper mij niet voorleggen. Wij zeg-

gen dat het voorgestelde percentage misschien in 

woorden daar wel in past, maar dat het veel te ver 

doorslaat. Daar gaat het mij om. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben afgesproken een herhaling 

te zullen voorkomen van de algemene beschouwin-

gen. Dat lijkt mijn fractie een goede afspraak. De 

nieuwe manier van behandelen van de begroting 

bevalt mijn fractie juist wel goed. De bespreking 

van de begroting in de commissies vindt plaats 

tegen de achtergrond van de algemene beschouwin-

gen en de context van ieders inbreng is daarmee 

duidelijk. Ook is er wat meer tijd voor voorberei-

ding van behandeling van de moties. Overigens, ik 

moet u teleurstellen: wij zullen geen motie indie-

nen. Wij hebben echter heel veel goede ideeën. Er is 

een aantal moties onder onze neus gelegd, waarmee 

wij in veel gevallen instemmen. Bovendien denk ik 

dat je een motie alleen moet indienen als je die bin-

nenhaalt, anders is het zonde en wordt het eerder 

emotie dan motie. 

Wij zullen de evaluatie van deze begrotingsbehan-

deling afwachten. Het is namelijk al gebleken dat 

niet elke fractie erover denkt zoals onze fractie dat 

doet. 

Sommige zaken zijn in de diverse commissie door 

ons reeds gezegd. Een paar zaken zal ik hier nog 

nader uiteenzetten, omdat die voor onze fractie 

belangrijk zijn. 

Om te beginnen hebben wij onze zorg geuit ten 

aanzien van de financiële prognoses voor de ko-

mende jaren. Het jaar 2007 komt uiteraard keurig 

uit op nul, maar tegelijkertijd moet er worden 

geconstateerd dat voor het programma duidelijk 

minder geld beschikbaar is ten opzichte van 2006. 

Bovendien moet er nadrukkelijk voor worden ge-

waakt dat incidentele uitgaven niet leiden tot struc-

turele verplichtingen. Dat wordt naar onze mening 

onvoldoende gewaarborgd. 

De herijking van Agenda 2010 is volgende week in 

de commissie BEM aan de orde, maar ik wil niet 

nalaten nogmaals een waarschuwing te geven. Er is 

weliswaar sprake van een ogenschijnlijk zeer ge-

detailleerde begroting, die precies uitkomt op het 

bedrag dat voor Agenda 2010 staat. Uit de praktijk 

blijkt echter dat projecten de neiging hebben bud-

gettair uit te lopen en er kan dan ook niet worden 

uitgesloten dat het budget in 2005/2006 geheel is 

opgesoupeerd. Op grond hiervan herhalen wij dan 

ook het eerder geuite pleidooi voor het stellen van 

prioriteiten. Maar goed, dat komt volgende maan-

dag nog een keer aan de orde. 

Wat betreft het Stimuleringsfonds het volgende. De 

besteding van de gelden uit het Stimuleringsfonds 

is nog niet helemaal helder. Het blijkt dat in de 

programmabegroting opgenomen bedragen slechts 

indicaties zijn en dat de uitwerking van de plannen 

dus tot een andere verdeling van de € 65.000.000 

kan leiden. De verwarring werd compleet toen 

de notitie, die de onderbouwing van de indica-

tieve verdeling gaf, nog niet gedragen bleek door 

Gedeputeerde Staten; zij kwam namelijk uit het 

ambtenarenapparaat. De uitkomsten van dat stuk 

worden kennelijk gedragen door Gedeputeerde 

Staten, omdat deze nu wel in de begroting zijn op-

genomen. Dat is weer eens wat anders. Meestal zijn 

de bestuurders het eens met de feiten en de analy-

ses, maar komen zij tot een ander besluit. Nu is het 

dus andersom. 

Op zaterdagavond werden wij per mail gemaand 

door de coalitiefracties om vooral geen moties in te 

dienen die betrekking hebben op het besteden van 

geld uit het Stimuleringsfonds. Zij vonden dat het 

college met een overwogen voorstel moet komen. 

De coalitiepartijen zouden niet voor dergelijke mo-

ties stemmen. Dus als je iets wilde besteden uit het 

Stimuleringsfonds, dan waren zij het er niet mee 

eens. Dat klonk in eerste instantie niet erg pret-

tig en het riekte naar ouderwetse tijden, alhoewel 

later de verklaring van de heer Levering wel hout 

sneed. Hij bedoelde dat wij nu niet een wildwest-

partij met schieten en geld moesten gaan houden, 

maar dat wij dat zorgvuldig zouden moeten doen. 

Daarmee kan ik het wel eens zijn. Ik denk ook, 

zoals ik al eerder heb gezegd, dat de gelden niet 

versnipperd moeten worden over heel veel kleine 

dingen. Dat hebben wij destijds ook niet gedaan 
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bij Agenda 2010, hoewel het naar onze mening 

toch iets teveel is gebeurd. Maar goed, dat moet nu 

voorkomen worden. Ik zit dan wel met de vraag 

hoe wij dat precies gaan regelen, dus daar moeten 

wij met ons allen een antwoord op zien te vinden. 

Ik wilde bijvoorbeeld een motie opstellen om daar-

bij geld uit het Stimuleringsfonds te gaan besteden 

aan aangepast sporten. Ik zie de gedeputeerde al 

fronsen …. Dat heb ik dus niet gedaan, maar ik wil 

hier wel voorleggen dat het onderwerp voor onze 

fractie belangrijk is. Ik heb het niet eerder gemeld 

in de commissie, dat geef ik toe. Ik heb de gede-

puteerde wel gevraagd wat zij met dat beleidsplan 

zou gaan doen. Daarover heeft zij gesproken met 

Sportservice Midden Nederland en vervolgens ver-

scheen er een artikel in de Rijn en Gouwe over het 

feit dat er geen geld voor zou zijn. Dat waag ik te 

betwijfelen en daarom wil ik van de andere fracties 

horen – zonder bedragen en zonder onderbouwing 

– of het onderwerp überhaupt aanspreekt. 

Wat ik in de commissie wel heb gemeld, is dat wij 

het opvallend vinden dat er in de begroting met 

geen woord gerept wordt over sport. Er wordt wel 

geld uitgetrokken, maar er staat nergens in de tekst 

een onderbouwing, wat de provincie daarmee wil, 

wat haar visie is of hoe belangrijk zij het vindt. Dat 

misten wij heel erg.

In de laatste Piloon, die voor de medewerkers ver-

schijnt, maar die ik ook altijd trouw lees, wordt wel 

heel kort door de betreffende ambtenaar iets gezegd 

over wat de provincie beoogt met sport. Ik zou 

echter toch heel graag daarover wat meer horen. 

Volgens mij wachten wij nog steeds op een notitie 

over sport. Wij willen die dus graag ontvangen. Dat 

hoor ik echter nog wel van het college. Voor onze 

fractie is sport namelijk heel belangrijk. Het kan 

bijdragen op allerlei gebied van de maatschappij, 

gezondheid, respect voor elkaar, zinvolle vrijetijds-

besteding, noemt u maar op, en dat geldt zeker 

voor mensen met een beperking, waarvoor aange-

past sporten dus bedoeld is. 

Vanuit het Stimuleringsfonds is de kenniseconomie 

al bedeeld, en wel met € 5.000.000. Onze fractie 

vraagt zich daarbij wel af in hoeverre dit voldoende 

is. Dat valt namelijk nog te bezien. De fractie van 

D66 ziet dit bedrag vooralsnog als een startkapitaal 

voor de kennismaatschappij, maar bij de uitvoering 

van de taken denken wij dat meer geld noodzake-

lijk zal zijn. Zowel uit ons eigen onderzoek als uit 

informatie die wij van GS hebben gekregen, blijkt 

dat het nu tijd is daadwerkelijk en effectief dingen 

te gaan doen. Uit alle stukken blijkt dan ook, juist 

voor de ontwikkeling van de kenniseconomie, om 

de Utrechtse werkgelegenheid zowel kwantitatief als 

kwalitatief op peil te houden. Er moet nu echt vaart 

achter worden gezet. Toch is onze fractie nog wel 

een beetje bezorgd dat men in het provinciehuis 

nog niet helemaal getuned is op dit onderwerp en 

de mogelijkheden daarvan. In de commissie IME 

waren wij blij dat het CDA ook haar bezorgdheid 

over de kenniseconomie uitsprak. Dus wij voelen 

ons in dezen door het CDA gesteund. 

Straks zal de fractie van de SP een motie indienen 

over een onderzoek naar de ontwikkeling van alter-

natieve energiebronnen en wat dies meer zij. Ik had 

daarover al een tekst opgesteld, maar ik laat dat 

verder graag aan de SP over. Wij steunen die motie 

van harte. 

“Inmiddels heeft het CDA mede namens onze frac-

tie een motie ingediend over het Servicenummer”, 

zo staat op mijn papier. Dat is echter nog niet ge-

beurd, maar ik wil het CDA vragen dat vooral wel 

te doen. Er is wat heen en weer gepraat over het 

potje waar het nu precies uit moet komen en waar-

onder het valt, Verkeer en Vervoer of de sociale 

agenda. In eerste instantie zou het onder Verkeer 

en Vervoer vallen, maar mede op ons aandringen 

is het wat breder getrokken. Wij wachten eerst het 

antwoord van de gedeputeerde af, maar wij hopen 

wel dat dit belangrijke punt het zal halen.

De motie over Pretty Woman is inmiddels inge-

diend, mede door onze fractie ondertekend. Dat is 

geregeld. 

Wij vragen nog een keer aandacht voor het belang 

van een cliëntvolgsysteem in de jeugdzorg. De frac-

tie van de ChristenUnie is de vorige keer met dit 

punt gekomen, maar enige voortgang hebben wij 

nog niet kunnen zien. Wij zouden het voorleggen 

aan het IPO, maar als het IPO deze handschoen 

niet oppakt, stellen wij toch voor dat Utrecht het 

voortouw neemt. Ik hoor graag wat andere fracties 

daarvan denken.

Over communicatie hebben wij enige uitleg ge-

kregen middels een brief van de gedeputeerde. Die 
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brief staat ter kennisneming voor de commissie van 

volgende week. Daarna kan deze naar de agenda 

worden gehaald. Daarover zal ik dus nu nog niets 

zeggen. 

Ten slotte constateert onze fractie dat de Staten snel 

wennen aan een programmabegroting. Voelden wij 

ons vorig jaar nog onthand door het ontbreken van 

cijfers en vroegen wij om een productenbegroting, 

nu was de aandacht in de commissiebesprekingen 

toch gericht op de beleidsdoelen en op de indicato-

ren. Op dat punt hopen wij dat wij volgend jaar nog 

een stap vooruit doen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Bij de algemene beschouwingen heb-

ben wij een aantal thema’s naar voren gebracht, 

waarmee wij graag verder zouden willen komen. 

De reactie van het college in de oktobervergadering 

was niet alleen naar onze fractie, maar over het 

algemeen zeer globaal en biedt nog te weinig hand-

vatten voor conclusies. Ook de behandeling in de 

commissies was niet hetgeen wij ervan hadden ver-

wacht. Wat ons betreft had het wat sterker gekund 

als het gaat om de beantwoording en het geven van 

informatie door het college, maar het had ook ze-

ker wat dualer gekund om als fracties binnen een 

commissie met elkaar in debat te gaan om te zien 

waar de kaderstelling voor 2005 verfijning behoeft. 

Dat zou dan vandaag een korte en efficiënte begro-

tingsvaststelling hebben kunnen opleveren. Wellicht 

een les voor volgend jaar. Er is gesproken over een 

evaluatie en ik denk dat het goed is de verschillende 

aspecten van het dualisme te evalueren. Iets anders 

is met elkaar ‘in een korte bocht’ al te concluderen 

dat het maar weer moet zoals het altijd ging. Dat 

lijkt mij echt niet de goede conclusie. In elk geval 

beschouwen wij vandaag als de derde ronde, de 

beslissende ronde. Dus wie weet, is de balans na 

deze ronde wel heel anders. Wij doen nog maar eens 

een poging. 

De WGR-plus. Graag vernemen wij de visie van het 

college op de actuele stand van zaken in het dossier. 

Wij hebben de indruk dat de signalen die uit onze 

provincie via allerlei kanalen naar Den Haag zijn 

gestuurd, enig effect hebben gesorteerd. Schat het 

college dat ook zo in en wat betekent het voor de 

inzet van het college in de komende tijd, waarin uit-

stel van de nieuwe wetgeving een optie lijkt te zijn?

Op het punt van cultuur heeft de fractie besloten 

bij de behandeling van de nieuwe Cultuurnota in 

december op dit onderwerp terug te komen, met 

name op de achterstelling van de amateuristische 

kunstbeoefening buiten de steden. Dan zullen wij 

ook met een voorstel komen om de ondersteuning 

voor amateurgezelschappen, zoals koren, te ver-

ruimen. 

Wij hebben wat zorgen op het gebied van de zorg. 

Er zijn negatieve geluiden over de huisartsenzorg. 

Welke kant gaat dat op, ook in onze provincie 

Utrecht? Die zorg wordt gedeeld door de gedepu-

teerde, gezien de teksten in de voorjaarsnota. Er 

zijn voorstellen aangekondigd die wij met belang-

stelling tegemoet zien. Op 14 oktober heeft een 

studiebijeenkomst met gemeenten inzake huisart-

senzorg plaatsgevonden. De uitkomst daarvan was 

dat een provinciaal expertisecentrum ten behoeve 

van de gemeenten door hen zeer op prijs zou wor-

den gesteld. Uit de rapportage blijkt dat hiervoor 

€ 50.000 nodig is. De fractie van de ChristenUnie 

dient daarvoor een amendement in, dat gesteund 

is door de fracties van het CDA, de VVD, de PvdA, 

GL, D66 en de SP, om dit bedrag te putten uit de 

stelpost “Toe te wijzen middelen”. 

Amendement 2 (ChristenUnie, CDA, VVD, 

PvdA, GL, D66, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004;

gelezen het voorstel inzake de programmabegro-

ting 2005;

besluiten:

een bedrag van € 50.000 binnen de stelpost “nog 

toe te wijzen middelen” te oormerken ter finan-

ciering van het project Expertisecentrum Eerste-

lijns Gezondheidszorg.

Toelichting:

-  De organisatie van de huisartsenzorg in de 

provincie Utrecht is onderwerp van gesprek 

geweest tussen provincie en gemeenten;

-  De uitkomst van dit overleg is onder meer dat 

het wenselijk is dat de provincie ten behoeve 

van gemeenten een expertisecentrum inricht, 

zodat zij hun gemeentelijke rol adequaat kun-
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nen invullen.

-  Hiervoor is voor het jaar 2005 een bedrag van 

€ 50.000 noodzakelijk. 

Het Stimuleringsfonds. U kent inmiddels onze 

teleurstelling dat het Stimuleringsfonds niet echt 

wordt ingezet op slechts enkele, zeer herkenbare 

projecten. De Staten denken daar in meerderheid 

anders over. Toch zien wij echter wel licht aan de 

horizon, getuige de opmerking van de heer Swane. 

Hij zegt niet te willen dat het een fragmentarische 

aanwending van dat fonds gaat worden en dat er 

een soort graaifonds gaat ontstaan. Dat zijn woor-

den die ons uit het hart zijn gegrepen. Tegelijk zeg-

gen wij erbij dat er toch enige versluiering is bij de 

besluitvorming. Ook mevrouw Van Keulen wees 

er al op, dat zaken nog niet geregeld zijn, maar dat 

die toch in de begroting staan en deel uitmaken 

van het besluit. Wij stellen het op prijs dat het col-

lege ons klip en klaar toezegt dat er gewoon nog 

een apart moment komt waarop de Staten formeel 

besluiten tot de instelling van een fonds, de toede-

ling van de middelen en een eventuele allocatie 

daarvan, criteria waaraan eventuele bijdragen moe-

ten voldoen, gevolgd door de concrete voorstellen 

van het college, waarvoor de Staten op dit moment 

allemaal suggesties doen. Dat zou beter zijn dan nu 

te veronderstellen dat op basis van de besluitvor-

ming over de voorjaarsnota en de besluitvorming 

van vandaag er impliciet allerlei dingen al zouden 

vastliggen. De duiding in een bepaalde richting is 

geen probleem, maar dat moet niet verward worden 

met een formeel Statenbesluit. 

Dat heeft ook te maken met dat pakket aan amb-

telijke voorstellen. Dat ligt eronder en dat gaat op 

enig moment een eigen leven leiden.

Ik wil op twee punten zeggen dat het wat ons be-

treft niet de goede kant op gaat. Ik wil daarmee 

overigens niet gezegd hebben dat alle overige niet-

genoemde punten de goede kant op zouden gaan; 

die conclusie moet niet worden getrokken. 

Er wordt bijvoorbeeld voor het thema Investeren 

in duurzame ontwikkelingen geopperd een baan-

brekend project op te zetten, waardoor het energie-

verbruik in woningen vermindert. Dat is een leuke 

gedachte, maar waarom nu een compleet nieuw 

project opzetten? Laten wij eens nadenken over 

de gang van zaken rondom het duurzaamste huis 

in Leidsche Rijn. Dan ga je als provincie toch niet 

iets anders bedenken, maar dan vraag je je toch af 

in hoeverre wij door een eenmalige dotatie uit het 

Stimulerings-fonds een zodanige situatie kunnen 

bereiken dat dat duurzaamste huis zonder exploi-

tatiesubsidie kan draaien. Dat zou wat ons betreft 

een veel logischer overweging zijn dan wanneer er 

wordt gedacht aan allerlei nieuwe projecten. 

De tweede opmerking gaat over de versterking van 

de Utrechtse economie. Er wordt voorgesteld geld te 

stoppen in kennis en innovatie. Dat vinden wij op 

zichzelf een nobel doel, hoewel er bij Kwatta wel het 

een ander van is doorgestreept. Dus ook hier speelt 

de vraag hoe logisch dit allemaal is. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn het hartgrondig eens met hetgeen de heer 

Van de Groep stelt. Ware het echter niet beter het 

stuk voor kennisgeving aan te nemen? Als wij 

namelijk moeten citeren uit alle zaken die daarin 

staan - ik heb het niet voor niets hersenspinsels 

genoemd – dan is een groot hobbymatig karakter 

van het stuk immers de basis. 

Een vraag die ik nog wil toevoegen is of GS duide-

lijk willen maken wat nu precies de status van het 

stuk is en of GS met de heer Van de Groep en mij 

van mening zijn dat het stuk beter niet verzonden 

had kunnen worden.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wacht het antwoord van de gede-

puteerde op deze vraag van de heer Swane graag af. 

Ik zeg bij hetgeen ik gelezen heb dat ik de mogelijk-

heid mis om met het duurzaamste huis iets te doen. 

En voor wat betreft de versterking van de economie 

zien wij toch in het totaal van die stukken, die wel-

licht beter niet verstuurd hadden kunnen worden, 

een beeld naar voren komen waarin heel veel wordt 

gefocust op de bovenzijde van de arbeids-markt. 

Daarvoor bestaan al tal van fondsen en het econo-

mische beleidsplan getuigt daar bijvoorbeeld van. 

Dan is onze opmerking aan het college: als je het 

Stimuleringsfonds inzet, dat het ingezet zou moe-

ten worden voor de economisch minder sterken. 

Daarvoor zou wat onze fractie betreft een goed 

voorstel kunnen worden gemaakt. 

Onze suggesties voor het Stimuleringsfonds zouden 

bijvoorbeeld kunnen zijn: 

- Het vrijwilligerswerk beter in beeld brengen. 

Dat lijkt ons namelijk een zeer zinvolle aanwen-

ding van het fonds. 
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- Eventueel een versterking van de landbouw in 

de nationale landschappen. Natuurlijk spreken 

wij daar eerst en vooral het Rijk op aan als het 

gaat om het begrip eigenaar van een Nationaal 

Landschap. Als duidelijk is hoeveel – of beter: 

hoe weinig – boter het Rijk bij de vis doet, zul-

len wij als provincie onze eigen verantwoorde-

lijkheid moeten nemen.

- Het zal duidelijk zijn dat de ChristenUnie nog 

steeds pleit voor het cliëntvolgsysteem, vooral 

met betrekking tot de jeugdzorg. Het duurt te 

lang voordat ‘de witte rook’ uit het IPO-overleg 

komt. Laten wij daar dan maar een stap verder 

zetten.

De volgende zin stond al op papier voordat de heer 

Levering zijn oproep deed: Afrondend komen wij 

tot de conclusie dat met enkele aanpassingen deze 

programmabegroting een goed kader is voor het 

provinciaal beleid in 2005. 

Wij steunen de kritiek van de fracties van het CDA 

en de VVD op de verhoging van de buffer in de 

algemene reserve naar € 60.000.000. In de com-

missie en in de algemene beschouwingen hebben 

wij dat ook al duidelijk gemaakt. De suggestie van 

de heer Swane om het voorstel nu wel goed te keu-

ren, maar in de toekomst de bewijslast bij GS neer 

te leggen, spreekt ons aan. 

Wij hebben bij de algemene beschouwingen al uit-

eengezet dat wij moeite hebben en houden met de 

dekking van de korting op het Provinciefonds uit, 

vooralsnog, incidentele middelen. Daardoor ver-

schuiven wij namelijk deze en andere lasten naar de 

volgende Statenperiode. Als wij de toezegging van 

de gedeputeerde in de commissie BEM goed hebben 

verstaan, mogen wij erop rekenen dat het college in 

de meerjarenraming 2006 met voorstellen hierover 

zal komen. Wij gaan ervan uit dat wij die gegevens 

bij de behandeling van de voorjaarsnota 2005 zul-

len kunnen betrekken. 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De oproep van de heer Levering om geen moties 

in te dienen, heeft inmiddels geleid tot zo’n vijftien 

moties. Het gaat de goede kant op. Dat draagt bij 

aan het democratisch gehalte van onze Staten. 

In de eerste termijn, een maand geleden, hebben 

wij met betrekking tot een drietal punten onze 

zorg uitgesproken. Een van die punten was het over 

het graf heen regeren, waarbij de tekorten voor 

de komende twee jaren worden terugverdiend in 

2007/2008. Ondanks de zorgvuldige beantwoording 

van gedeputeerde Van Bergen blijven wij dit een 

punt van zorg vinden. 

Met betrekking tot de werkgelegenheid sluiten wij 

ons aan bij de opmerkingen van de heer Van de 

Groep. Wij hebben in de provincie Utrecht gemid-

deld een heel hoog opleidingsniveau. “Gemiddeld” 

betekent echter niet dat wij onze ogen moeten slui-

ten voor de mensen met een wat lagere opleiding. 

Juist zij hebben het het hardst nodig. 

Ons derde punt is de woningbouw. Wij zullen daar-

over een motie indienen. Ik wil echter eerst onze 

steun met betrekking tot de claim van Maarssen 

toelichten. Al jarenlang zijn wij van mening dat 

wij de afspraak cq. de toezegging van de provin-

cie Utrecht jegens de gemeente Maarssen moeten 

nakomen. Ik denk dat wij met de motie van het 

CDA, en die wij steunen, onze toezegging inlossen. 

Daarnaast is er een aantal moties door ons mede-

onderschreven. Ik zal daarop niet verder ingaan. 

De motie over de woningbouw luidt als volgt:

Motie 13 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in openbare ver-

gadering bijeen op 8 november 2004;

overwegende:

-  dat de provincie weinig invloed kan uitoefenen 

op het soort woningen dat wordt gebouwd;

-  dat er in onze provincie een groot tekort heerst 

aan betaalbare woningen voor zowel starters 

als ouderen;

-  dat er met name een tekort aan woningen is 

in de sociale koop- en huursector;

-  dat de provincie de intentie heeft uitgespro-

ken om minimaal eenderde van de nieuw te 

bouwen woningen in de sociale sector te laten 

plaatsvinden;

-  dat vele woningbouwprojecten die het oogmerk 
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hebben om sociale huur- en koopwoningen te 

realiseren gefinancierd dienen te worden met 

de bouw van duurdere woningen;

-  dat de opbrengsten van de bouw van deze 

duurdere woningen achteraf vaak tegenvallen 

(door verschillende oorzaken), waardoor de 

voorgenomen bouw van sociale woningen niet 

of minder plaatsvindt dan vooraf voorzien;

-  dat de provincie over aanmerkelijke gelden 

beschikt uit de verkoop van de REMU en de 

UNA;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

te onderzoeken of het mogelijk is een fonds op te 

richten, gebruikmakend van de REMU- en UNA-

gelden, waaruit woningbouwprojecten kunnen 

worden voorgefinancierd, die als doel hebben het 

realiseren van sociale koop- en/of huurwoningen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Wij leggen dus geen beslag op het 

Stimuleringsfonds. Wat wij wel doen is zoeken naar 

een zinnige besteding van de gelden die wij mo-

menteel hebben en die uitsluitend rente opleveren. 

Dat vinden wij aan de ene kant zonde, maar aan 

de andere kant zijn wij bang dat op een gegeven 

moment het Rijk bij ons op de stoep staat en zegt: 

“Jullie hebben zoveel geld; dat kunnen wij ook heel 

goed gebruiken.” Op het moment dat wij deze gel-

den een zinnige besteding zouden kunnen geven, 

zal de kans minder groot zijn dat dit gaat gebeuren. 

Ik ben er bang voor dat de rijksoverheid op een 

gegeven moment een greep zal doen in onze goed-

gevulde pot.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook wij willen namens onze fractie 

beginnen met de waardering uit te spreken voor 

de kwaliteit van de kaderstellende programmabe-

groting. Wij herkennen daarin de kwaliteit die de 

gedeputeerde ook in het verleden op het gebied van 

begrotingen heeft gedemonstreerd. Nogmaals, hier-

voor onze hartelijke dank. 

Als het gaat om de begrotingsbehandeling zoals 

die heeft plaatsgevonden, is het terecht wat onder 

andere de heer Van de Groep heeft gezegd. Er 

zijn bemerkingen te maken, zeker als het gaat om 

de wijze waarop bij de algemene beschouwingen 

de beantwoording heeft plaatsgevonden, op een 

aantal topics redelijk willekeurig gekozen door 

Gedeputeerde Staten. Ik denk dat dit verandering 

behoeft, ook op andere punten. Laten wij dat ech-

ter niet vandaag in keer afmaken, maar de conclu-

sie pas trekken na een goede evaluatie. Ik heb al 

wat geluiden vernomen, maar het lijkt mij wat te 

kort door de bocht. 

Ten aanzien van de gemeente Maarssen wil ik hier 

verklaren dat wij aanvankelijk een andere stemver-

klaring hebben afgelegd, maar na kennis te heb-

ben genomen van alle onderliggende stukken en 

van de wijze waarop hierover is gecommuniceerd 

naar de gemeente Maarssen, hebben wij toch ge-

meend dat het voor de bestuurlijke verhoudingen 

een goede zaak zou zijn als wij het voorstel van de 

fractie van het CDA steunen.

Wij noemen nog enkele zaken. Eén punt daarvan 

is niet in de commissiebehandeling genoemd, 

maar wel bij de behandeling van de voorjaarsnota. 

Dat betreft het beprijzen. Het is bekend dat mi-

nister Peijs in de nota Mobiliteit heeft aangegeven 

dat beprijzing een van de instrumenten is om de 

mobiliteit op een goede wijze te reguleren. Het 

thema dat daarin is aangedragen, is volgens ons 

heel belanghebbend. Er staat namelijk dat de rijks-

overheid haar rol gaat veranderen van zorgen voor 

anderen naar zorgen dat anderen eigen afwegingen 

kunnen maken. Dat biedt voor ons als provincie 

het uitgangspunt om het initiatief op dat punt te 

nemen. Een van de beleidsvoornemens is de be-

prijzing en daarvoor zijn er verschillende instru-

menten. Het punt is dat dezelfde minister die als 

het ware het initiatief bij de provincie zou kunnen 

leggen, een onafhankelijke commissie heeft inge-

steld die met beleidsvoornemens en aanbevelin-

gen komt. Met andere woorden: dan hebben wij 

straks het nakijken en staan wij aan de achterkant 

van het verhaal. Wij zien heel graag dat onze 

provincie pro-actief als presterende provincie het 

initiatief neemt om hierop beleid te ontwikkelen 

voor beprijzing en beprijzingsinstrumenten –  een 

breed terrein – en een visienotitie samen te stel-

len voor de Statencommissie. Vervolgens kan in 
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IPO-verband hiervoor aandacht worden gevraagd 

om als provincie tijdig het initiatief naar ons toe 

te trekken, te meer daar ook de opcentenregeling 

nadrukkelijk straks het kind van de rekening zou 

kunnen zijn. De basis, de motorrijtuigenbelasting, 

vervalt straks namelijk. Het totaal in aanmerking 

genomen hebbend, dienen wij motie in die mede 

ondertekend is door de fracties van GL, D66 en de 

ChristenUnie

Motie 14 (SGP, GL, D66, ChristenUnie)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004; ter behandeling van 

de Programmabegroting 2005;

constaterende:

-  dat de discussie in politiek Den Haag over de 

beprijzing van mobiliteit en de daaraan ver-

bonden prijsinstrumenten met het verschijnen 

van de nota Mobiliteit van minister Peijs weer 

volop gevoerd wordt;

-  dat, indien de motorrijtuigenbelasting ver-

dwijnt, de basis voor de provinciale opcenten 

wegvalt;

-  dat het uitgangspunt in de nota Mobiliteit is 

dat het Rijk van “zorgen voor” andere over-

heden de omslag maakt naar “zorgen dat” 

andere overheden eigen afwegingen kunnen 

maken;

-  dat het gelet op die decentrale benadering een 

goede zaak zou zijn als de provincie Utrecht 

als presterende provincie het voortouw neemt 

om pro-actief een visie ten aanzien van be-

prijzing en prijsinstrumenten te ontwikkelen;

-  dat het vervolgens van belang is dat de provin-

cies in IPO-verband een initiërende bijdrage 

leveren aan de wijze waarop beprijzing ge-

stalte krijgt;

overwegende:

-  dat de komende tien jaar de mobiliteit in de 

provincie Utrecht sterk zal blijven groeien en 

de bereikbaarheid daardoor nog problemati-

scher wordt dan deze nu al is;

-  dat de provincie de bereikbaarheid van woon- 

en werkgebieden als belangrijk thema in de 

nieuwe streekplanontwikkeling heeft opgeno-

men;

-  dat naast benutting ook beprijzing een bij-

drage kan leveren aan de verbetering van de 

bereikbaarheidsproblematiek;

verzoeken het college:

-  een visienota Beprijzing te ontwikkelen en 

daarbij ook de relatie tot de provinciale opcen-

ten te betrekken;

-  deze nota op korte termijn voor te leggen aan 

de commissie IME en de Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Waarover onze fractie vanmiddag ook wil spreken 

betreft de energie. Het is duidelijk dat in de discus-

sie rondom het streekplan de windmolens de storm 

van kritiek niet hebben doorstaan. Toch moet het 

hele energieverhaal geen windmolengevecht wor-

den. Met andere woorden: wij moeten natuurlijk 

wel met kracht doorzetten op andere alternatie-

ven, die op dat punt voor onze provincie haalbaar 

zouden kunnen zijn. Er is een nota, maar daarin 

staat een aantal zaken nog niet duidelijk genoemd, 

met name als het gaat om de prestaties en het ef-

fectieve beleid daarin. De verkenning van vier 

jaar oud behoeft wat ons betreft op dat punt enige 

actualisering. Met name moet er worden gekeken 

naar warmtekracht en koude-/warmteopslag. Deze 

punten zijn daarin niet genoemd. Bekeken moet 

worden welke alternatieven op deze punten haal-

baar zijn, waar zijn deze alternatieven haalbaar, hoe 

kunnen wij de gemeentelijke initiatieven bundelen. 

Dan kunnen wij komen tot effectuering van het 

staande beleid en uitbreiding daarvan. Ook daar-

voor hebben wij een motie, die luidt:

Motie 15 (SGP, D66, ChristenUnie) 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 8 november 2004; ter behandeling van 

de Programmabegroting 2005;

constaterende:

-  dat de laatste verkenning voor energiebespa-

ring in 2000 is gedaan (Energieverkenning 

2000 die geresulteerd heeft in de Energienota 

2001);

-  dat de provincie onvoldoende zicht heeft op de 

resultaten van de inspanningen op het gebied 

van energiebesparing en inzet van alternatieve 

energiebronnen in de provincie Utrecht;
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-  dat er onvoldoende zicht is op locaties en de 

potenties in de provincie Utrecht op het gebied 

van energiebesparing en duurzame energie;

-  dat niet alle opties van energiebesparing door 

de provincie worden gestimuleerd;

overwegende:

-  dat de provincie Utrecht alle zeilen bij moet 

zetten om haar bijdrage aan Kyoto te behalen;

-  dat de opbrengsten van windenergie beperkt 

zijn (gelet op recente streekplandiscussie);

-  dat kennisopbouw en ondersteuning van 

gemeenten noodzakelijk zijn voor het behalen 

van resultaten;

verzoeken het college:

-  onderzoek te doen naar ontwikkeling van 

alternatieve duurzame energiebronnen en 

mogelijkheden op het gebied van energiebespa-

ring op te nemen in het uitvoeringsprogramma 

Klimaatconvenant 2002-2007, met als doel een 

effectieve inzet van middelen en vormen van 

energiebesparing of alternatieve energiebron-

nen;

- i n het onderzoek daarom met name te focussen 

op de efficiency van verschillende vormen van 

energiebesparing en alternatieve energiebron-

nen;

-  locaties met potentie in de provincie Utrecht in 

kaart te brengen;

-  kansrijke opties uit het onderzoek te stimule-

ren;

-  in overweging te nemen de kosten ten laste te 

brengen van het Stimuleringsfonds, 

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende on-

dertekend en maken derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De moties kunnen worden verme-

nigvuldigd en rondgedeeld.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zitten midden in de behandeling van het PMP. 

Ik vraag mij af waarom de heer Van Leeuwen deze 

prioriteit niet behandelt binnen het algehele kader 

van het PMP?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Als het gaat om onze bijdrage aan Kyoto 

hebben ook wij, als provincie, een voorname taak-

stelling. Naar buiten toe zou het bestuurlijk gezien 

geen goede zaak zijn als wij op een niet onbe-

langrijk front blijken geen doelstelling te kunnen 

halen. Ik deel daarin overigens de opvatting van de 

fractie van de VVD als het gaat om de windmo-

lens. Wij hebben natuurlijk wel de plicht met enige 

voortvarendheid op het front van energiebesparing 

en alternatieve bronnen beleid te ontwikkelen. De 

speerpuntmotie is een ondersteuning van datgene 

wat deels al is ingezet, maar dat deels nog effectie-

ver kan worden uitgezet. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De vraag was niet gericht op de inhoud van 

de motie, maar veel meer op het volgende. De 

behandeling van het PMP is volop in behande-

ling. Naar ik heb begrepen zal dit in de volgende 

Statenvergadering aan de orde komen. Waarom 

moeten wij dan nu iets vaststellen wat wij eigenlijk 

in het kader van het PMP zouden moeten afwe-

gen?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Omdat wij hiermee de prioriteitsstel-

ling van dit geheel toch willen onderstrepen.

Wij hebben in de pers vernomen dat Gedeputeerde 

Staten, met name de verantwoordelijk gedeputeer-

de, in het kleine kernenbeleid dat de Staten heb-

ben gedragen door daarin initiatieven te nemen, 

middels een pilot in de Lopikerwaard momenteel 

geoperationaliseerd wordt. Waarvoor onze harte-

lijke dank en veel waardering. Wel vragen wij of 

het college de nota die wij zelf hebben ontwikkeld 

in het kader van bouwen in kleine kernen met 

maatschappelijk eigendom, met enige spoed in de 

commissie te behandelen om daarmee integraal 

het punt van het kernenbeleid te ontwikkelen. 

Wat de WGR-plus betreft hebben wij begrepen 

dat op 10 november de behandeling in de Tweede 

Kamer plaatsvindt. Met andere woorden: er zit een 

behoorlijke spoed achter dit verhaal met een uit-

slag die onbekend is. Wij hopen dat wij het opti-

misme van de heer Van de Groep daarin kunnen 

delen, maar wij hebben wel enige zorgen. Wij vra-

gen het college met enige spoed vervolgens naar de 

Staten te komen met een visienota om te zien hoe 

wij hiermee verder bestuurlijk moeten omgaan. 
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Enkele zaken betreffende de financiën. Er is van-

middag een- en andermaal gesproken over het 

Stimuleringsfonds. In de voorjaarsnota 2004 is daar-

toe besloten. Nu is aan de orde de begroting 2005. 

Met andere woorden: het is een verhaal dat er al 

enige tijd ligt. Dat heeft het gevaar in zich dat er van-

zelf een aantal beleidsontwikkelingen komt zonder 

dat wij daarop tijdig kunnen sturen. 

Overigens, dank ik de gedeputeerde voor het toe-

sturen van de ambtelijke notitie, waar de commissie 

BEM met nadruk om heeft gevraagd. 

Wij stellen met anderen voor te komen tot een in-

tegrale afweging, maar dan moet er ruimte zijn om 

daarvoor vandaag als het ware alvast enige voorstel-

len te lanceren zonder daarbij in te breken in het 

proces. Echter, als het gaat om de besluitvorming, zal 

voor de allocatie van middelen heel helder moeten 

worden onderbouwd waar deze middelen incidenteel 

zijn en waar deze structureel zijn. Op dat punt heb-

ben wij wel enige zorg, namelijk dat die zaken voor 

de Staten niet helemaal helder en transparant wor-

den geformuleerd. Ik kom daarop bij een ander punt 

nog terug. 

Agenda 2010. Wij hebben op dit punt een onbe-

haaglijk gevoel. Niet als het gaat om de inhoudelijke 

kant, want daar gaat het hier niet over; men kent ons 

standpunt ten aanzien van één bepaald project en 

een onderdeel daarvan. Het gaat echter om de finan-

ciering en de begroting daarvan. 

Als ik naga hoe in de commissie BEM geantwoord 

is op de nadrukkelijke afspraak dat het bedrag ge-

limiteerd is tot een hoogte van € 76.800.000 en de 

projectgedeputeerde zegt dat in de loop der jaren 

wellicht een gat kan ontstaan, is er het risico dat de 

commissie zelf heeft genomen door nadrukkelijk te 

stellen dat het budget niet mag worden overschreden. 

Met andere woorden: wie veroorzaakt dat gat? Niet 

de Staten, want die hebben er duidelijke afspraken 

over gemaakt. Ik denk dat er op dat punt wat licht 

zit tussen de besluitvorming en de interpretatie daar-

van. 

Op een ander punt zien wij in de kwartaalrappor-

tage, als het gaat om de bezuinigingstaakstelling, dat 

er een aantal malen sprake van is dat die moet leiden 

tot een hogere bijdrage van andere overheden. Dat 

lijkt mij boterzacht. Bij de Vrede van Utrecht wordt 

nu al gezegd, als de vergelijking met andere pro-

jecten wordt gemaakt, dat nu al duidelijk is dat het 

ambitieniveau en de inspanning – ook wat betreft 

de financiële middelen – omhoog moeten om dat te 

kunnen halen. Met andere woorden: ik denk op dit 

punt dat wij als commissie op 15 november de kwar-

taalrapportage niet kunnen vaststellen als er daarna 

geen oplegmemo komt, waarin heel duidelijk wordt 

gemaakt welke prioritering bij Agenda 2010 gelegd 

wordt, hoe de bezuinigingstaakstelling hard gemaakt 

wordt, hoe bijvoorbeeld de overschrijding van € 

26.000.000 – de rentederving moet worden versleu-

teld in de projecten – wordt weggelegd. Als het gaat 

om de overschrijding van het kasritme, met name in 

de latere jaren, en er een lager uitgavenniveau moet 

zijn, hoe is dan nadrukkelijk de looptijd van de pro-

jecten bepalend voor de uitslag van de taakstelling? 

Het gaat dan niet om de looptijd van het college. 

Er zijn nog enkele zaken die wij bij de algemene 

beschouwingen hebben genoemd, maar die niet 

of onvoldoende genoegzaam zijn beantwoord. Dat 

betreft in de eerste plaats het EMU-saldo . Minister 

Zalm legt met name naar provincies en gemeenten 

een plafond in het investeringsniveau. Wat betekent 

dat voor onze provincie?

Dan de verhouding structureel beleid en incidentele 

financiën. Dat betreft met name de korting op het 

Provinciefonds. Na 2007 wordt het afgedekt uit vrij-

vallend nieuw beleid van dit college; € 25.000.000 

valt dan onder andere vrij. Dat roept vragen op ten 

aanzien van de doorwerking van het nieuwe beleid. 

Valt dat inderdaad vrij of komen daar verplichtingen 

uit die doorwerken? Er staat overigens genoemd in 

hoofdstuk 1 van de begroting dat een gedeelte zon-

dermeer structureel is. Dat roept vragen op. Ik denk 

dat het goed is dat in de voorjaarsnota 2005 – en niet 

in die van 2006 of 2007 – helderheid wordt gegeven 

over de verhouding tussen structurele uitgaven en de 

incidentele dekking die ook structureel zou moeten 

zijn. 

Ten aanzien van Agenda 2010 hopen wij een heel 

heldere beantwoording te krijgen. Anders zouden wij 

ons verplicht kunnen zien op dit punt een motie in 

te dienen. Echter, getuige het feit dat wij veel waarde-

ring hebben voor de gedeputeerde Financiën zal het 

antwoord glashelder kunnen zijn.

Ten slotte willen wij graag de oproep van de fractie 

van de VVD onderstrepen als het gaat om het 
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punt dat er vanuit het college en vanuit de Staten 

initiatieven moeten worden ontwikkeld. Er zijn 

namelijk ontwikkelingen in onze samenleving die 

leiden tot een grote mate van onveiligheid zowel in 

gevoelens van de burgers, in de beleving als in de 

praktijk. Er moet beleid worden ontwikkeld zodat 

deze zaken verminderd worden en omgebogen 

worden. Onze fractie wil graag wat dieper boren. 

Ik denk als het gaat om een ombuiging van de 

desastreuze ontwikkelingen in onze maatschappij, 

dat er meer nodig is dan alleen maar een waarne-

ming aan de oppervlakte. Wij willen daarom ook 

vanmiddag, hoewel het hier niet de plaats is, met 

nadruk met de Staten proberen vast te stellen dat 

niet alleen een beleidsmatige benadering vanuit 

ons als bestuur, maar een diepteboring van naar 

oorzaak en gevolg mag leiden tot een overtuiging 

dat een fundamentele ombuiging van de geweldig 

desastreuze ontwikkelingen in onze samenleving 

alleen maar kan op basis van een fundamen-

tele bezinning op normen en waarden. De Tien 

Geboden van Gods Woord zijn daarvoor de fun-

damentele basis. 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende 

ondertekend en maken derhalve deel uit van de 

beraadslagingen. Zij kunnen worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld. 

Ik sluit ik de eerste termijn af. Ik schors de verga-

dering.

Schorsing van 15.19 uur tot 15.50 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank de Staten voor de waarde-

rende woorden in algemene zin over ons financiële 

beleid en over de begroting. Het succes zit hier 

in dit vak; ik schuif de waardering onmiddellijk 

door naar de tribune, waar onze ambtelijke me-

dewerkers zitten. Zij zitten hier zeer terecht, want 

zij zijn er zeer nauw bij betrokken geweest om de 

begroting voor te leggen zoals die er nu ligt. Voor 

een portefeuillehouder Financiën in een collegiaal 

bestuur is het niet meer of minder aan taken dan 

de eindjes aan elkaar knopen. En dat gaat gewoon 

goed. Ik vind het goed dat de Staten dat constate-

ren, maar de waardering moet wat mij betreft in 

den brede. 

Mevrouw Raven, de heer Swane en anderen hebben 

gesproken over de begrotingsprocedure, zoals wij 

die nu voor het eerst hebben beproefd met elkaar. 

De fractie van D66 vindt het een goed begaanbaar 

pad. Anderen zeggen er nog eens over te willen 

spreken. Het is het college niet slecht bevallen, op 

z’n Gronings gezegd. 

De VOORZITTER: Het kon minder.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ja, het kon minder … Maar de meer-

waarde moet je benoemen en die moet aantoonbaar 

zijn wil je ermee doorgaan. Wij achten het echter 

primair een zaak van de Staten zelf. Zo begrijp 

ik dat de evaluatie over het dualisme binnen nu 

en een paar maanden plaatsvindt om te kijken of 

wij al dan niet op deze weg doorgaan. Wij willen 

wel graag van de Staten horen, om de begrotings-

voorbereiding voor het jaar 2006 goed ter hand te 

nemen, of deze procedure wordt gekozen of dat 

wellicht een andere procedure dan wel de oude 

procedure wordt gekozen. 

Het algemene financieel beleid, de inkomensposi-

tie van de provincie. Met name de heer Levering 

sprak daarover en ook anderen, zoals de fractie 

van GL, wezen op de risicofactor “Rijk”. Dat is iets 

dat wel degelijk aan de orde is. Wij zitten op het 

vinkentouw, kan ik tegen de Staten zeggen. Dat 

heeft ook te maken met de risicobuffer die wij in 

deze begroting hebben opgenomen en die wij ver-

ruimd hebben. Er ligt daaraan overigens een aantal 

redenen ten grondslag en niet alleen het rijksbeleid. 

Misschien geldt het voor het rijksbeleid zelfs wel 

in de laatste plaats. Het heeft namelijk ook alles te 

maken met het meer uitvoerend gericht en risicovol 

opereren door de provincie, althans in die zin dat 

de provincie meer ondernemend bezig is. Dat kan 

er hier en daar toe leiden dat je niet op voorhand 

– denk aan het Hart van de Heuvelrug en dergelijke 

uitvoeringsprojecten – kunt zeggen wat de uitkomst 

zal worden. Wij spelen niet meer uitsluitend op 

safe, wij gaan de problemen in de samenleving heel 

actief aanpakken.

Daarnaast zijn er natuurlijk risico’s die te maken 

hebben met decentralisatie van rijkstaken. Daarbij 

komt er lang niet altijd boter bij de vis. Ik kijk 

vooral naar de Staten om kritisch te zijn bij het 



- 8 november 2004, pag. 65 -

aanvaarden van doorgeschoven rijkstaken. Er is een 

economische ontwikkeling die nog steeds ongewis 

is, met als gevolg rentebaten die niet altijd op voor-

hand in te schatten zijn. Kortom, wij vinden het 

noodzakelijk op onze balans een bedrag te oormer-

ken als zijnde een risicobuffer. Niet meer en niet 

minder. Het is een puur financieel-administratieve 

handeling, want onze begrotingsruimte wordt er 

niet minder om. Wij gebruiken namelijk uitsluitend 

de rentebaten, ook van deze risicobuffer. Het geld 

blijft gewoon staan, met het volgende oormerk: dit 

is een risicobuffer; niet aankomen. De rente echter 

dient mede als dekking voor onze begroting. 

Nu zeggen verschillende woordvoerders dat wij 

een eerste zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie 

hebben proberen te maken, die uitkomt rond de � 

20.000.000 en zij vragen waarom die risicobuffer 

zo groot moet zijn. Ik heb in de commissie al ge-

zegd dat wij doorgaan met het inventariseren van 

die risico’s en dat wij proberen die wat preciezer in 

beeld te brengen, voor zover je daarin precies kunt 

zijn. Wij gaan met die � 60.000.000 wat ruim in 

onze jas zitten; daar is niets mis mee, want je kunt 

beter wat ruimer zitten in geval van noodsituaties 

dan dat het college met hangende pootjes bij de 

Staten moet komen met de mededeling dat de risi-

co’s aangesproken zullen moeten worden, maar dat 

het college daar niet op had gerekend. Dan zouden 

de Staten wat dat betreft een punt hebben. 

Ik heb goed begrepen wat er is gezegd. De Staten 

steunen deze lijn, maar houden graag de vinger 

aan de pols bij de concrete risico’s. Ik zeg de Staten 

toe dat wij elke keer als wij die inventarisatie wat 

scherper in beeld hebben, de commissie tussentijds 

van de stand van zaken op de hoogte te brengen. 

Misschien moet dat zelfs bij elke begroting wel 

gebeuren, zodat de Staten weten waarover wij met 

elkaar spreken. 

Een ander punt bij het algemeen financieel be-

leid betreft de dekking van de korting op het 

Provinciefonds als uitvloeisel van de junicirculaire, 

waarbij het ging om € 2.800.000. Die korting is, 

zoals bekend, heel laat op de provincie afgekomen 

in juni. De Kwatta 2-operatie liep toen nagenoeg 

ten einde en ging ter afronding voor besluitvor-

ming richting de Staten. De begrotingsvoorberei-

ding was eveneens nagenoeg gereed. Het college 

vond het in dat allerlaatste stadium niet wijs een 

extra taakstelling op die Kwatta 2-operatie te zet-

ten, want dan zou het betere de vijand van het goe-

de worden. Daarvoor heeft het college nadrukkelijk 

niet gekozen. Wij hebben het dus voor de komende 

drie jaar op een ordentelijke manier afgedekt. Ik 

wil de harde toezegging doen – zeg ik met name 

tegen de heer Van Leeuwen – dat wij vervolgens bij 

de voorjaarsnota 2006 de dekking van de junicir-

culaire na 2007 zullen meenemen, in combinatie 

met de evaluatie van de beleidsintensiveringen 

die voortvloeien uit de huidige coalitieperiode. 

De Staten zullen zich namelijk in deze periode de 

vraag moeten stellen welke van die intensiverin-

gen na 2007 doorlopen. Ik bedoel te zeggen dat de 

provincie niet ophoudt te bestaan als deze coalitie-

periode ten einde is. Het is dus ook aan de Staten 

mede te besluiten welke onderdelen doorlopen en 

welke onderdelen kunnen worden heroverwogen. 

Dat geldt ook voor het bedrag van € 2.800.000 aan 

dekking.

Nogmaals: wij zitten daarvoor voldoende ruim 

in onze middelen. Op pagina 25 van het meerja-

renperspectief is te zien dat er op dit moment al 

€ 32.000.000 aan vrije beleidsruimte is in 2008. 

Wij zullen daarover dus bij de voorjaarsnota 2006 

indicatief gaan spreken. Dit is een volstrekt verant-

woorde manier om met de begroting en de junicir-

culaire om te gaan. Ik heb mij daarvan uiteraard 

van vergewist bij het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een volgend belangrijk punt is het 

Stimuleringsfonds. Ik ga eerst even in algemene zin 

in op de Agenda 2010. De portefeuillehouder zal 

daarop vandaag of in de commissie BEM naar aan-

leiding van de derde kwartaalrapportage nog nader 

ingaan. 

De fractie van D66 stelde de vraag of het budget 

toereikend is voor de voorgenomen projecten. Ik 

zal nog een keer de systematiek uitleggen. Agenda 

2010 heeft tien projecten. Bij Kwatta 2 hebben wij 

er één doorgeschoven in een ander project: het 

Veenweidegebied. Voor die tien projecten resteert 

nu € 71.900.000. Dat bedrag is toegedeeld aan de 

negen resterende projecten. Daarover is het afgelo-

pen jaar uitvoerig gecommuniceerd met de Staten. 

Bij de derde of vierde kwartaalrapportage zullen de 

Staten die bedragen dan ook terugzien. Rondom 

dat bedrag staat een hek. Daar komt niemand aan. 

Dat bedrag is en blijft beschikbaar voor Agenda 

2010. 
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De opbrengst van derde geldstromen is een apart 

thema. Per project wordt voor de Staten in beeld 

gebracht wat er nodig en mogelijk is aan derde 

geldstromen. De provinciale middelen zijn veilig; 

die staan vast; daar staat een hek omheen. Wat 

het college betreft hoeft daar dus niet meer aan 

getornd te worden. Dat bedrag blijft beschikbaar. 

Binnen dat bedrag kan er in het ene jaar wat meer 

uitgegeven worden dan in het andere jaar. Dat 

heeft alles te maken met het kasritme, waarover in 

de begrotingsstukken ook wordt gesproken. Dat is 

financieel een volstrekt veiliggesteld systeem. Wat 

wij nu te veel uitgeven, halen wij de komende jaren 

terug. Het blijft uiteraard binnen het totaal van het 

beschikbare budget; wij gaan daar niet overheen.

Het Stimuleringsfonds. Ik hoor de heer Van de 

Groep zeggen dat wij net doen alsof er nog niets is 

besloten en dat wij maar moeten komen met een 

nieuw stuk. Gelukkig zeggen anderen, waaronder 

de heer Van Leeuwen, dat de Staten bij de voor-

jaarsnota het principe van het Stimuleringsfonds 

uitvoerig hebben besproken en geaccordeerd. Het 

college heeft dat vertaald in de begrotingsstukken, 

zoals men heeft kunnen zien, en in de aanbie-

dingsbrief die bij de begroting hoort. Als men dan 

vraagt hoe de stand van zaken concreet is en hoe de 

besluitvorming is, dan wil ik daarover graag spre-

ken met de Staten. Ik merk namelijk dat daarover 

onduidelijkheid is ontstaan. Dat moet niet, want 

daarvoor is het te belangrijk. 

Wat wij vandaag doen, is niet meer of minder dan 

formeel bij de begroting het Stimuleringsfonds als 

fenomeen vaststellen. Er wordt € 60.000.000 van 

het vermogen beschikbaar gesteld voor zes met 

name genoemde beleidsterreinen. De middelen 

worden daarvoor op hoofdlijnen gealloceerd:

-  voor de versterking van de Utrechtse economie 

staat € 10.000.000;

-  voor investeren in duurzame ontwikkeling, na-

tuur, landbouw, milieu, staat € 15.000.000;

-  voor stedelijke vernieuwing, inclusief sociale 

samenhang, staat € 10.000.000;

-  voor cultuurhistorie en behoud erfgoed staat 

 € 10.000.000;

-  voor zorg en welzijn staat € 10.000.000;

-  voor de instelling van een grondbank staat 

 € 5.000.000.

 Dat is het kaderstellende geheel voor het 

Stimuleringsfonds en daarbinnen kan en zal 

het college, al dan niet op suggesties van de 

Staten – dat is ook vandaag gebeurd –, met 

concrete voorstellen komen. In tegenstelling 

tot de Agenda 2010 – daar hebben wij namelijk 

niet altijd een goed gevoel bij gehad – zul-

len Gedeputeerde Staten per concreet voorstel 

bij Provinciale Staten dat ter besluitvorming 

voorleggen. Per voorstel waarvoor geld uit het 

Stimuleringsfonds wordt gevraagd, komt er dus 

een goed onderbouwd en beargumenteerd voor-

stel, waar de Staten ja of nee tegen kunnen zeg-

gen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik roep bij de gedeputeerde in herin-

nering dat wij bij de algemene beschouwingen flink 

van gedachten hebben gewisseld over de betekenis 

van die allocatie van gelden over de verschillende 

deelterreinen. Ik meen dat de gedeputeerde daarbij 

heel duidelijk heeft gemaakt dat die verdeling wat 

hem betreft indicatief is en dat hij helemaal niet 

uitsluit dat juist bij de beoordeling van projecten 

die onder het Stimuleringsfonds worden gebracht, 

het mogelijk is dat die verdeling wordt herzien. Hij 

heeft gezegd dat er geen schotten zijn waar men 

niet aan kan komen. Dat hoor ik nu niet in zijn 

antwoord terug. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nee, dat komt omdat de heer Van 

de Groep een veel principiëlere vraag stelde, na-

melijk of besloten werd tot het instellen van een 

Stimuleringsfonds, ja of nee. Ja, daar besluiten wij 

toe.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb het gevoel dat, als wij vandaag 

de begroting vaststellen, wij ermee instemmen dat 

er een Stimuleringsfonds is waar zo veel geld in 

zit. Vervolgens is er door het college een verdeling 

gemaakt hoe het geld over de zes beleidsterreinen 

verdeeld zou kunnen worden, maar met inachtne-

ming van de toezegging van de gedeputeerde dat 

het allemaal best nog anders kan worden als wij 

straks hebben nagedacht over de echte besluitvor-

ming over waar het geld naartoe gaat. Waar ik in 

mijn bijdrage eerder vanmiddag op wilde terug-

komen, is dat er in de Staten behoefte is aan een 

duidelijke status van de stukken. Ik heb dat van 

collega’s gehoord. Het college zou dat kunnen doen 
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door bij een volgende vergadering, als er wordt ge-

sproken over toedeling van gelden ten laste van het 

Stimuleringsfonds, daarover inzicht te geven en de 

Staten te laten besluiten onder welke voorwaarden 

en criteria zo’n Stimuleringsfonds werkt. Daar hangt 

nu, gelet op het totaal aan stukken, wat mist over.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik probeer die mist op te trekken door te 

wijzen op de stukken zoals deze voorliggen. In prin-

cipe staan deze bedragen voor deze beleidsterrein: 

vijf beleidsterreinen in eerste instantie plús het ter-

rein zorg dat door de Staten nog is toegevoegd. Dan 

moet men het zo zien dat daarbinnen voorstellen 

kunnen komen en dat die beleidsterreinen een soort 

‘trekkingsrechten’ hebben tot dat bedrag. Mochten 

wij op enig moment over de grenzen van dat bedrag 

heen gaan, dan zijn wij er met elkaar bij om dat al 

dan niet te accorderen. Je moet echter wel een beetje 

globaal weten waar je met die verschillende beleids-

terreinen aan toe bent. Het kan niet zo zijn, om de 

versterking van de Utrechtse economie als voorbeeld 

te nemen, dat dit onderdeel 80% van alle middelen 

op zich neemt en dat er voor bijvoorbeeld zorg en 

welzijn 5% resteert. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Het college heeft in zoverre gezegd dat wij de ko-

mende jaren die indicatie er maar bij moeten zetten. 

Het geld gaat echt niet allemaal in een keer op. Dit 

is stimuleringsgeld dat wij de komende jaren met 

respectievelijke voorstellen bij de Staten zullen neer-

leggen ter besluitvorming. Domotica is bij de voor-

jaarsnota door de fractie van het CDA als voorbeeld 

genoemd. Het college zal daar ongetwijfeld mee 

komen. Datzelfde geldt binnenkort voor het onder-

deel kenniseconomie; dat hebben wij als ontwerp 

in het college al aan de orde gehad. Het onderwerp 

molens komt eraan. 

En voor wat betreft die ambtelijke lijst, wil ik zeggen 

dat ik de neiging heb zo langzamerhand geen enkel 

ambtelijk stuk meer naar de Staten te sturen en die 

informatie niet meer te geven. Ik merk dat wij daar 

last van hebben in de discussie. Dat moeten wij niet 

willen. Laten wij ons beperken tot gewoon de eigen 

voorstellen, al dan niet ambtelijk ingestoken. 

Dat waren de hoofdpunten voor wat betreft het 

financiële beleid. Ik ga nog in op enkele moties en 

amendementen.

De ‘kanjermotie’ is breed ondersteund. Het col-

lege beschouwt deze motie als een steun. Zowel de 

voorzitter van de Staten in zijn hoedanigheid als 

bestuurslid van een aantal landelijke monumenten-

organisaties als ik als portefeuillehouder, zijn voort-

durend de afgelopen maand bezig geweest in Den 

Haag om die restauratiemogelijkheden – met name 

voor Amerongen, maar eveneens voor Haarzuilens 

en enkele andere mogelijkheden in onze provin-

cie – veilig te stellen. De komende maand moet 

daarover helderheid komen in het debat met de 

staatssecretaris in de Tweede Kamer. De motie kan 

daarbij zeer goed behulpzaam zijn. En, zo zeg ik er-

bij, de Staten hebben recht van spreken, want voor 

Amerongen hebben de Staten € 3.000.000 beschik-

baar gesteld onder de nadrukkelijke voorwaarde dat 

ook het Rijk zijn verantwoording neemt. Dat is een 

prima stok achter de deur en dat helpt Amerongen. 

Daarvoor doen wij het namelijk.

Dan de motie ‘claim-Maarssen’. Het college heeft, 

zoals bekend, de afgelopen jaren een volstrekt 

heldere lijn gevolgd voor wat betreft een verzoek 

van Maarssen om een vergoeding te krijgen voor 

de herindeling. Voor de provincie is en blijft het 

standpunt dat er geen titel is om voor dit soort 

herindelingen een vergoeding beschikbaar te stel-

len. Van een zogenaamde harde toezegging is dan 

ook geen sprake. Ik heb dat meerdere malen dui-

delijk gemaakt. Het enige wat de provincie destijds 

gedaan heeft, is bij dat herindelingsvoorstel van 

Maarssen een indicatie te geven van wat er mogelijk 

van de kant van het Rijk aan tegemoetkoming op 

basis van de toen nog geldende regels te verwach-

ten was. Dat het Rijk vervolgens de spelregels heeft 

veranderd, waardoor Maarssen niets uit dat rijks-

budget heeft gekregen, is natuurlijk primair een 

verantwoordelijkheid van het Rijk. Dat kan men 

zeker niet de provincie aanrekenen. Dat standpunt 

hebben wij steeds gehuldigd, al ook heeft Maarssen 

uiteraard een aantal keren geprobeerd de rekening 

bij de provincie neer te leggen. Wij hebben op een 

gegeven moment onafhankelijk juridisch laten 

toetsen of dat standpunt houdbaar bleek. En ja, 

met die uitkomsten hebben wij gehandeld zoals wij 

gehandeld hebben. Overigens is daarover prima en 

voortdurend gecommuniceerd met Maarssen.

Maarssen heeft tot op de dag van vandaag niet een 

formeel juridische weg bewandeld, die zoals werd 

gesuggereerd, openstond. Nee, men heeft tot nu toe 

afgezien van een bepaalde beroepsprocedure. Het 
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staat natuurlijk de gemeenten Maarssen alsnog vrij 

via de Staten te proberen een bijdrage te verkrijgen. 

Dat is haar goed recht. Voor het college echter blij-

ven de feiten zoals die er zijn. Wij kunnen dan ook 

niet anders dan deze motie met klem te ontraden. 

Overigens is deze motie in feite een amendement. 

Er is geen dekking voor aangegeven. Ik wil er wel 

bij zeggen dat, als dit amendement wordt aange-

nomen en wij dit bedrag naar Maarssen moeten 

sturen, elke titel vervalt bij onze verzekeraar om 

daarop een beroep te doen. Wij kunnen namelijk 

uitsluitend op onze WA-verzekering een beroep 

doen als wij verkeerd gehandeld zouden hebben en 

als de rechter vaststelt dat dit zo is. Als de Staten 

echter vooruitlopen op hun eigen beweegredenen 

en zeggen dat Maarssen een bepaalde tegemoetko-

ming gegeven moet worden, is die weg afgesneden 

en hebben wij financieel gezien het nakijken. Ik zeg 

dit in alle openheid, want wij moeten met elkaar 

precies weten wat de consequenties zijn.

Er is een motie ingediend door de fractie van de 

VVD over een mogelijk onderzoek naar de mo-

tieven van leasebedrijven om zich al dan niet in 

Utrecht te vestigen. Deze motie wordt ingediend 

naar aanleiding van Vianen. Er zijn meerdere lease-

bedrijven gevestigd in Vianen. De opcenten die 

gepaard gaan met deze leasebedrijven, waren voor-

heen uiteraard voor de provincie Zuid-Holland. 

Toen Vianen bij Utrecht kwam, bleken de opcenten 

in de provincie Utrecht hoger te zijn dan in de pro-

vincie Zuid-Holland. Dat is voor geen enkel bedrijf 

in Vianen aanleiding geweest om te vertrekken. 

Ik weet eigenlijk ook niet of dat wijs geweest was, 

want inmiddels heeft Zuid-Holland haar opcenten 

zodanig verhoogd dat deze zelfs een stuk boven die 

van Utrecht zitten. 

Of er een rechtstreekse relatie is tussen de vestiging 

van de leasebedrijven en de hoogte van opcenten, 

betwijfelt het college in zeer hoge mate. In de eerste 

plaats is het zo dat Utrecht wat betreft de hoogte 

van de opcenten gewoon in de middenmoot zit. Als 

wij kijken naar het vestigingsbeleid, zitten er lease-

bedrijven in het gehele land; zowel in provincies 

die qua opcenten veel hoger zitten als in provincies 

die lager zitten. Wij denken dat Utrecht überhaupt 

een aantrekkelijke provincie is om je te vestigen; 

voor leasebedrijven misschien wel een heel aantrek-

kelijke provincie vanwege de snelweglocaties. Wij 

hebben ook niets te klagen over belangstelling van 

leasebedrijven. Op dit moment innen wij de opcen-

ten op 57.500 lease-auto’s. Met die fusie, waardoor 

administratief dat ene bedrijf uit Vianen weggaat, 

worden het er 4500 minder, maar wie weet komt 

er volgende week weer een bedrijf bij waardoor er 

7000 meer komen. Dat fluctueert dus voortdurend. 

Ik kan duidelijk maken hoe die bewegingen zijn, 

omdat wij elk jaar via de Belastingen daarvan een 

uitdraai krijgen. 

Op grond van de inzichten die wij nu hebben, zeg-

gen wij dat die relatie er niet is. Mag ik, mijnheer 

Swane, uw motie als volgt vertalen. Ik ga wel eens 

buurten bij de Utrechtse leasebedrijven en dan 

vraag ik wat zij zo aantrekkelijk vinden om in 

Utrecht neer te strijken. Dan kijken wij naar de 

positieve elementen die daaruit komen om daar 

vervolgens eventueel lering uit te trekken. Ik denk 

dat het een goede manier is om toch iets van wat de 

fractie van de VVD wil zien, helder te krijgen.

De VOORZITTER: Voor de overige beantwoording 

zullen de afzonderlijke gedeputeerden ingaan op de 

aangedragen onderwerpen. Voor mijzelf is er een 

tweetal onderwerpen. 

Het dualisme kwam zijdelings ter sprake. Misschien 

is het goed te zeggen, in de snelle ervaring die u op-

doet met het dualisme, dat het verstandig lijkt ons 

tijdig op de evaluatie, die al een poosje is aange-

kondigd, voor te bereiden. Als voorzitter van zowel 

Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten heb ik 

het initiatief genomen om de eerste stappen voor 

zo’n evaluatie te zetten. De tijdsplanning zou zo 

kunnen zijn dat wij ruim voor het volgend zomer-

reces de ervaringen en de evaluatie kunnen vertalen 

naar: Hoe verder?

Een ander onderwerp, waarop de heer Swane de 

bespiegelingen van het college vroeg, betreft de 

veiligheid. Met u zijn wij van mening dat er na-

tuurlijk zorgelijke ontwikkelingen zijn. Ook zijn 

wij met u van mening, zoals u zelf al suggereerde, 

dat dit terrein voornamelijk de verantwoordelijk-

heid van gemeenten en het Rijk betreft. Dat neemt 

natuurlijk niet weg dat uw voorzitter in zijn hoe-

danigheid als rijksorgaan daarbij is betrokken en 

zeker naar aanleiding van gebeurtenissen zoals 

vorige week, betrokken is bij informatie die over 

en weer wordt uitgewisseld over hetgeen ons nu 

wel of niet bedreigt in de samenleving. Daarover 

doet veel de ronde. Er wordt ook, zo is mijn opvat-
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ting, hier een daar te veel oorlogstaal gevoerd. Dat 

neemt overigens niet weg dat er van de kant van 

de gemeentelijke bestuurders op dit moment veel 

energie gestopt wordt in het nagaan van wat er in 

de samenleving gaande is als het gaat om mogelijke 

groepsvormingen, waar de effecten van het op-

roepen van haat jegens elkaar – als ik het zo eens 

mag zeggen – zouden vallen in een te vruchtbare 

bodem.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Bent u het niet met de VVD eens dat de pro-

vincie op behoorlijk wat terreinen een aanjaag-

functie heeft of op zich neemt? Terwijl, als wij de 

Provinciewet en onze taak naar de letter zouden 

beschouwen, zouden wij daarin in feite geen rol 

hebben. Die rol meten wij ons echter aan, omdat 

wij het belangrijk vinden.

De VOORZITTER: Dat is waar, maar dat kan 

natuurlijk ook, want de Provinciewet spreekt van 

“een open huishouding”. Als het echter gaat om het 

terrein van veiligheid, is er nog nogal wat ingevuld 

van de kant van het Rijk. Met name daar waar het 

rechtstreeks de verantwoordelijkheden van de mi-

nisters van Justitie en Binnenlandse Zaken raakt 

met daarachter de organisaties, openbaar ministerie 

en politie, dan ligt daar geen enkel aanknopings-

punt voor de provincie, anders dan door de positie 

van uw voorzitter. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Zou het dan niet zo kunnen zijn dat je juist ini-

tiatieven boven op de rijksverantwoordelijkheid 

beloont en aanspoort, zodat er meer gebeurt? Daar 

gaat het ons om. Ook wij weten wel dat sterktes 

en dergelijke bepaald worden door het Rijk, dat 

het allemaal overdrachtsgeld is en dat het allemaal 

betaald wordt door het Rijk. Daar waar gemeenten 

echter juist hun eigen initiatieven nemen, zou de 

provincie toch een belangrijke rol kunnen spelen 

om die initiatieven aan te jagen? Immers, als je 

kijkt naar de veiligheidsopbouw, is elk extra ini-

tiatief waardevol. Die initiatieven hoeven niet per 

definitie te liggen in puur de veiligheid, maar ook 

in de randvoorwaarden die daaromheen zitten, 

zoals het jeugdbeleid en dergelijke. 

De VOORZITTER: Dat ben ik volstrekt met u eens. 

Met name in de hoek van aandacht voor de samen-

leving liggen er talloze provinciale taken, zoals die 

er nu ook al wel liggen. Als je je concentreert op 

bijvoorbeeld het onderwerp jeugdzorg, is dat meer 

in repressieve sfeer dan in de preventieve sfeer. Als 

u doelt op mogelijkheden om juist meer te doen 

aan die preventieve kant, dan zou nog eens een 

nadere gedachtewisseling in de commissie moeten 

plaatsvinden hoe u dan die rol voor de provincie 

ziet weggelegd. Vanzelfsprekend zijn wij daartoe be-

reid. Ik wil nog eens herhalen dat wij in het verle-

den justitiële autoriteiten en politieautoriteiten wel 

eens hebben gevraagd in de commissie BEM een 

nadere toelichting te geven op wat hen bezig houdt. 

Wat mij betreft is dat voor herhaling vatbaar. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Twee onderwerpen die mijn portefeuille 

betreffen: het bestuurlijke WGR-plus-dossier en de 

nationale landschappen. 

Wat betreft de WGR-plus hebben wij conform de 

afspraak met de Staten behoorlijk de trom geroerd, 

zowel de stille als de luide trom. De Staten hebben 

ook hun eigen trom daarin geroerd jegens de frac-

ties van de Tweede Kamer. Wij hebben geconsta-

teerd dat het woord eerst aan de Kamer is voordat 

wij weer met elkaar de discussie openen. Zoals 

aangekondigd is, is naar verwachting die discussie 

aanstaande woensdag of donderdag; het presidium 

moet daarover nog beslissen. Afhankelijk van het 

antwoord zullen de Staten zo snel mogelijk een 

uitnodiging ontvangen om daarover met elkaar te 

spreken. 

De VVD zegt, hoe de zaak er ook uit zal gaan zien, 

dat er op een of andere manier gewerkt zal moeten 

worden naar een goed compromis, een werkbare 

verhouding. Dat is juist. Ik weet niet wat de uit-

komst van de Kamerdiscussie zal zijn, hoewel wij 

een beetje weten in welke richting het gaat; laten 

wij nog maar eens een of twee jaar nadenken of wij 

wel op de goede manier bezig zijn met deze wet. 

Op zich juichen wij toe dat er de ruimte in de tijd 

zal zijn om met elkaar fundamenteel de discus-

sie te voeren. Dan is natuurlijk helder dat wij in 

die periode niet een soort loopgravenoorlog gaan 

ontwikkelen. Misschien moeten wij juist wel - de 

PvdA heeft dit al gesuggereerd - heel fundamenteel 

en veel breder de discussie met elkaar aangaan over 

bestuurlijke verhoudingen en de bestuurlijke schaal. 

Je merkt ook in IPO- en VNG-verband dat de be-
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reidheid het dossier wat breder te trekken steeds 

meer naar voren komt. Dan is Geelhoed weer zo 

langzamerhand aan het opklimmen van de onder-

ste lade naar een volgende lade.

Wat betreft de inhoud is er over gesproken dat de 

NV Utrecht natuurlijk het dossier is waarop wij als 

overheden in het Utrechtse heel effectief met elkaar 

samenwerken en een aantal posities hebben inge-

nomen. Dat wordt ook erkend. Het NV Utrecht-

verhaal is niet alleen meer het verhaal van de regio 

Utrecht, maar is ook het verhaal van de Randstad 

en het Rijk geworden. Wij zijn op dit moment hard 

bezig dat te verzilveren, dus niet alleen voorkomen 

in beleidsnota’s, maar ook in de uitvoeringspro-

gramma’s. Dan gaan wij letterlijk datgene verzil-

veren wat wij met elkaar naar voren brengen. Die 

lobby, die inhoudelijke samenwerking, is op dit 

moment nog steeds bijzonder goed en wij zijn van 

plan dat door te zetten.

Dan het groen. De EHS is natuurlijk een bijzonder 

verhaal. In het Natuurbeleidsplan 1990 is de EHS 

ingezet. Er is een eindbeeld van 2018 geschetst. Dan 

zou er zo ongeveer 700.000 hectare ecologische 

hoofdstructuur door de provincies moeten zijn 

aangelegd. Wij hebben altijd gezegd dat wij onszelf 

die provinciale taak willen aanrekenen. Het Rijk 

heeft daarvoor financiën beschikbaar gesteld. Die 

financiën worden zo nu en dan wat minder, maar 

dan komt er dan bij een volgend kabinet weer wat 

bij. Dat is een beetje de pendel van het aankoop- en 

strategiebeleid. Inmiddels is een aantal knelpun-

ten naar voren gekomen. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rap-

port geschreven en geconstateerd dat het erg ver-

snipperd is; er zijn heel veel kleine elementen. De 

vraag is nu of dat bijdraagt aan de robuuste biodi-

versiteit die wij in Nederland nodig hebben. Het is 

goed te weten dat de provincie Utrecht vooral wil 

inzetten op die robuustere eenheden en dat wij die 

in feite willen ontsnipperen en vergroten. Echter op 

een andere wijze dan wordt aangegeven. 

Onze taakstelling is helder en is in alle natuurge-

biedsplannen aangegeven. Dat zijn gewoon plannen 

die door de Staten zijn geaccordeerd. Het is onze 

intentie die ambitie te handhaven. Er is geen teken, 

ondanks die fluctuaties per jaar, dat wij die ambitie 

in 2018 niet kunnen waarmaken, zeker niet nu mi-

nister Veerman die extra impuls van € 470.000.000 

heeft gevoteerd om dat te realiseren. Hij heeft wel 

gezegd niet te proberen alles via verwerving te 

realiseren, maar ook via beheer, in een verhou-

ding 60 : 40. Dat verklaart misschien de fluctuatie 

in cijfers. Ook in de commissievergadering is die 

aan de orde geweest. Ik zeg de Staten toe dat de 

precieze boekhoudkundige getallen in de volgende 

commissievergadering, tegelijkertijd met een noti-

tie over de manier waarop dat particulier en agra-

risch natuurbeheer wordt vormgegeven, worden 

geleverd. Dan kan de commissie zelf even bekijken 

hoe dat gaat.

Een tweede knelpunt is dat halverwege de jaren 

negentig door de hoge grondprijzen de vaart er een 

beetje uit is gegaan. Als je uitgaat van de cijfers 

van 1990 is het realiseren van de EHS twee keer 

zo duur geworden. Wij gaan er vooralsnog van 

uit als hier sprake is van een rijksdoelstelling, dat 

ook het Rijk in eerste instantie hiervoor middelen 

ter beschikking moet stellen en dat wij alleen in 

de zin van voorfinancieren eventueel ergens wil-

len inschieten. Dat doen wij al: wij financieren 

behoorlijk veel voor, ondanks het feit dat het kas-

ritme van het Rijk een beetje ongelijk loopt. Die 

voorfinancieringsmogelijkheden zijn natuurlijk 

niet oneindig; er zit een zekere grens aan, zodat 

wij het Rijk vragen de verantwoordelijkheid weer 

te dragen. 

De nationale landschappen zijn op dit moment 

in discussie. Het is nog onduidelijk wat het Rijk 

er precies mee wil. Wij zijn hierover in gesprek 

met de beide ministeries. In Utrecht is er natuur-

lijk een heel actuele discussie. Men heeft kunnen 

lezen dat wij behoorlijk bedeeld zijn in nationale 

landschappen. Dus vanuit het Groene Hart heb-

ben wij het Veenweidegebied en de Lopikerwaard. 

Vanuit het Rivierengebied hebben wij de Kromme 

Rijn en de Langbroekerwetering. Wij hebben 

Arkemheen-Eemland. Dan hebben wij nog de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie met elementen en 

als klap op de vuurpijl hebben wij het Nationaal 

Park De Utrechtse Heuvelrug. Dus: nationaal park 

en nationaal landschap. Dan is er nog het idee om 

heel De Heuvelrug als nationaal landschap in te 

brengen. 

Men kan zich voorstellen dat heel Utrecht een 

soort nationaal landschap is, met uitzondering van 

wat stedelijke landschappen. Dat betekent dat, als 

daar een zeker regime op komt, ook planologisch 
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gezien, het Rijk zegt dat wij dat in de provincie 

mogen oplossen. De positie van het Rijk zou dan 

moeten zijn – als de provincie vindt dat een nati-

onaal landschap een gekoesterd nationaal erfgoed 

is – met enig geld over de brug te komen om de 

ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren. In die 

discussie zitten wij op dit moment en wij zullen de 

Staten op de hoogte houden van de ontwikkelingen 

daaromtrent. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik had verwacht dat de heer Lokker nog 

iets zou zeggen over motie M9, het toezicht op na-

tuur- en recreatiegebieden.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Terecht dat de heer Kloppenborg dat 

nog vraagt. Het college neemt die motie over. Het 

is zelfs zo dat wij voorafgaand aan deze motie 

het overleg met de gemeenten al zijn gestart. De 

gemeenten staan overigens niet te trappelen om 

financieel bij te springen. Zij verwijzen naar hun 

sobere begrotingspositie en de tekorten op het 

Gemeentefonds. In de motie wordt ook verwezen 

naar andere instanties en naar eigen middelen. Ik 

zal na onderzoek de bevindingen met de Staten 

delen en ik zal, als er helemaal geen geld uit het 

Utrechtse te halen valt, voor deze zeer belangrijke 

taak – het college is het ermee eens dat dit toezicht 

moet worden gecontinueerd – bij de Staten terug-

komen.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er zijn twee zaken voor mij: bodemsa-

nering en energiebronnen. 

De heer Levering heeft motie 7 ingediend. Daarin 

wordt gevraagd bodemsanering te koppelen aan 

sociale woningbouw. Er wordt eveneens gevraagd 

in kaart te brengen welke locaties eigenlijk ge-

saneerd moeten worden. Het college zal binnen 

een heel korte termijn het meerjarenprogramma 

Bodemsanering vaststellen. Dat is nodig, omdat 

voor het programma 2005 – 2009 bij het ministerie 

van VROM een programma moet worden inge-

diend om de gelden voor de komende jaren veilig 

te stellen. In dat programma zitten veel saneringen. 

Dat noemen wij VINAC-gelden. Die gelden zijn 

bestemd om de bodemsanering te hanteren in het 

kader van wonen. Sterker nog: die gelden moeten 

gelabeld zijn – als het gaat om VINAC-gelden die je 

gebruikt voor bodemsanering – aan woningbouw. 

De gemeenten zullen een meerjarenprogramma 

moeten ontwikkelen voor om dergelijke bodem-

saneringen. Ik denk dat het goed is dat in dat 

programma door gemeenten, waar het uiteindelijk 

thuishoort, dergelijke zaken worden meegewogen. 

Tegen deze achtergrond ontraadt het college de mo-

tie, sterker nog: het college wijst deze motie af. 

Motie 15 gaat over energiebesparing. Tegen de heer 

Van Leeuwen zeg ik dat ik deze motie zeer sym-

pathiek vind. Als men het mij als milieugedepu-

teerde zou vragen, zou ik graag willen zoeken naar 

duurzame energiebronnen. Hij haalt het klimaat-

convenant aan. Op dit moment is dat al een vrij 

breed programma, waar gekeken wordt naar een 

financieringsprogramma binnen dat kader van het 

klimaatconvenant. Daaraan wordt op dit moment 

al gewerkt. 

Het PMP zal aanstaande maandag uitvoerig in de 

commissie worden besproken. Ik hoop dat het in 

de Statenvergadering van december wordt vast-

gesteld en ik denk dat het dan het moment is om 

erover te spreken welke vormen van alternatieve 

energie wij zouden kunnen ontwikkelen. De ge-

deputeerde Financiën heeft al gesproken over het 

Stimuleringsfonds. Natuurlijk zullen ook vanuit de 

behoefte aan andere energiebronnen wellicht voor-

stellen naar de Staten komen. Het college wijst de 

motie dus af en verzoekt de fracties deze discussie 

te betrekken bij de behandeling van het PMP.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal aan de hand van een onderwer-

pen die door de Staten aan de orde zijn gesteld, 

proberen te antwoorden en ik zal de motie en de 

twee amendementen daarin meenemen.

Over Pretty Women hoef ik niet zo veel te zeggen. 

Het is een zeer verwerpelijke praktijk en daardoor 

een zeer belangrijk onderwerp. Dat blijkt duidelijk 

uit de breedte waarmee het amendement is inge-

diend. Wij nemen het amendement graag over en 

voeren dat uit.

Dan het cliëntvolgsysteem, aangekaart door me-

vrouw Van Keulen en de heer Van de Groep. De 

heer Van de Groep zegt dat het allemaal te lang 

duurt. In de vorige vergadering is hierover een 

motie aangenomen en toen is mij zes maanden de 

tijd gegeven om daaraan te werken. Bij mijn beste 

weten zijn die zes maanden nog niet verstreken. 
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Maar ik kan inmiddels iets meer vertellen over dat 

cliëntvolgsysteem. Zoals ik heb beloofd, heb ik het 

punt aangekaart in IPO-verband. Daarop is wat 

afhoudend gereageerd, in die zin dat men ook daar 

de neiging had te zeggen dat het erg veel geld kost. 

Wij hebben afgelopen week een bijeenkomst gehad 

met alle portefeuillehouders in IPO-verband en tot 

mijn grote vreugde kwam daar aan de orde de ma-

nier waarop Amsterdam bezig is met deze proble-

matiek. Daar bleek dat men mogelijkerwijs een heel 

praktische, simpele oplossing gevonden heeft voor 

dit probleem, door aan iedere cliënt een individueel 

nummer te geven. Daardoor is zo’n cliënt heel mak-

kelijk door de keten heen te volgen. Wat ik tegen 

de medewerkers gezegd heb, is dat eens uitgeplozen 

wordt hoe dat eruit ziet. Ik rapporteer in de com-

missie binnen een zeer korte tijd over hoe dat verder 

ingevuld zou kunnen worden en hoe dat in Utrecht 

mogelijkerwijs vorm zou kunnen krijgen. 

Er is een amendement ingediend omtrent het huis-

artsenverhaal. Dat amendement spoort met datgene 

wat uit de bijeenkomst van 14 oktober met de ge-

meenten is gekomen. Daaruit bleek dat er zeer veel 

behoefte is aan een soort expertisecentrum. In het 

amendement wordt een bedrag genoemd van € 

50.000 voor één jaar. Dan kunnen wij kijken hoe het 

eruit ziet. Het college neemt dus dit amendement 

graag over. 

De heer Van de Groep zegt dat het vrijwilligers-

werk een onderwerp zou moeten zijn dat je uit het 

Stimuleringsfonds honoreert. Ik breng de heer Van 

de Groep even in herinnering dat vrijwilligerswerk 

een van de vier onderwerpen is die het hoogste ge-

scoord hebben in het kader van de sociale agenda. In 

dat kader zal het vrijwilligerswerk aandacht krijgen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Betekent dit dat het college zegt dat 

het Stimuleringsfonds daarbij een rol gaat spelen?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat weet ik niet. Er is een projectleider 

aangetrokken om met name die projecten uit te 

werken die in het kader van de sociale agenda een 

rol gaan spelen. Ik moet dus nog even afwachten 

hoe dat er precies uit gaat zien. Ik kom bij de Staten 

terug op deze onderwerpen, met name op het vrij-

willigerswerk. 

De heer Van Leeuwen heeft wat gezegd over het 

kleine kernenbeleid en ik dank hem voor zijn com-

plimenten. Ik verwacht heel veel van de pilot in de 

Lopikerwaard. Ik heb van de heer Van Leeuwen 

niet begrepen toen hij het rapport Maatschappelijk 

Gebonden Eigendom aan mij overhandigde, dat 

ik degene zou zijn die dat op de agenda van de 

commissie zou moeten zetten. Wat mij betreft 

kan dat wel, maar het zal in elk geval een rol spe-

len in het kader van de pilot in de Lopikerwaard. 

Maatschappelijk gebonden eigendom kan namelijk 

een heel goed middel zijn, bijvoorbeeld in Benschop 

en Cabauw, waar nu gewerkt wordt aan de realisatie 

van een multifunctioneel centrum en huizenbouw 

in de sociale sector. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Inderdaad zou het goed zijn die nota in 

te brengen in de commissie om die te integreren in 

het kernenbeleid en daaraan consequenties te ver-

binden over hoe wij daarmee omgaan.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind het prima. De Staten maken 

echter hun eigen agenda. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij de aanbieding van het rapport is af-

gesproken dat het college zou terugkomen met een 

reactie in het kader van het kernenbeleid. Volgens 

mij heeft de gedeputeerde dat zelf toen gezegd. 

Daarom hebben wij even een afwachtende houding 

aangenomen. Dat willen wij dan nu omzetten in 

concrete resultaten.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In de volgende commissievergadering 

komt de pilot Lopikerwaard aan de orde.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Als de gedeputeerde het daar wil in-

brengen, graag.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat mij betreft is dat prima. 

Dan wil ik enkele dingen zeggen over het brede 

servicenummer, waarover mevrouw Raven en me-

vrouw Van Keulen hebben gesproken. Wat mijn 

portefeuille betreft is het zo dat in het kader van 

Wel Thuis er loketten georganiseerd worden op 
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verschillende plaatsen, met een soort front of-

fice en een back office. Dan hebben wij het over 

zorgzaken. Ik kan mij voorstellen dat dit ene tele-

foonnummer breder wordt, zodat er ook iets over 

openbaar vervoer te verhapstukken valt. Dat zou 

wat mij betreft kunnen op dat ene onderdeel. 

Het tweede punt. Als ik kijk naar de pilot in de 

Lopikerwaard, is het gebrek aan openbaar vervoer 

daar een probleem. Hoe het gaat met het openbaar 

vervoer, kan in de pilot wellicht een onderwerp 

zijn. Ik kan mij dus voorstellen dat het daar een 

rol zou kunnen spelen. Wat mij betreft is het geen 

probleem, als goed wordt afgestemd en wordt 

aangesloten op de portefeuille van collega Mik. 

Hij zal waarschijnlijk ongeveer hetzelfde over dit 

onderwerp zeggen.

Dan het onderwerp sport. Mevrouw Van Keulen 

heeft gerefereerd aan een artikel in de pers, waar-

aan ook ik mij heb gestoord omdat het niet klopt. 

Wat hebben wij namelijk gedaan? Wij hebben 

tot 2005 op jaarbasis een bedrag beschikbaar ge-

steld aan Sportservice Midden Nederland. In dat 

bedrag zitten drie onderwerpen. Een van die on-

derwerpen is aan de doelgroep gekoppeld die me-

vrouw Van Keulen bedoelt. Sportservice Midden-

Nederland is bij mij geweest of ten laste van 

het budget dat dan nog resteert – € 113.000 op 

jaarbasis – specifiek voor dit onderwerp uitgaven 

gedaan konden worden. Dan had men het over 

€ 100.000 per item dat beschikbaar zou moeten 

komen. Ik heb gezegd dat het mij niet aanbeve-

lenswaardig lijkt dit bedrag alleen voor deze doel-

groep beschikbaar te stellen, met name vanwege 

het feit dat wij gedacht hebben dat aan de ‘BOS-

driehoek’ (buurt, onderwijs en sport) te geven. 

Daarin zitten natuurlijk elementen die betrekking 

hebben op onze medemens die beperkingen heeft. 

Een aantal zaken zit er dus in dat betrekking heeft 

op de doelgroep. Het enige waarvan ik gezegd heb 

dat men dat niet zou moeten doen, is dat restbe-

drag in zijn totaliteit alleen maar voor dat kleine 

deel beschikbaar stellen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is één probleem, namelijk dat er in 

de begroting niets staat over sport. Ik weet dus 

helemaal niet wat er gebeurt met het geld. Leest 

u de begroting er maar op na. Het bedrag staat er 

wel, maar je kunt niet zien waar het voor is.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heb ik apart gerapporteerd.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, nu. Het staat echter nergens, daarom 

heb ik het gevraagd. 

De gedeputeerde zegt dat overal wel een beetje 

geld komt voor mensen met een beperking. 

Zaterdagavond is ons gevraagd geen moties in te 

dienen. Ik heb dus ook geen motie en als ik wel een 

motie zou hebben ingediend, zou de coalitie daar 

niet voor stemmen. Ik wil altijd graag een motie 

indienen die het wel haalt. Ik wil dan ook de an-

dere fracties oproepen hierover nog wat te zeggen, 

zoals zij hebben toegezegd. Ik begrijp echter dat 

de gedeputeerde niet staat te trappelen aangepast 

sporten op welke manier dan ook, eventueel uit 

het Stimuleringsfonds, te gaan betalen. Overigens 

vind ik het bedrag dat per regio wordt gevraagd, € 

110.000, te hoog. Dat zou aangepast moeten wor-

den. Het gaat echter om het principe. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Sport is niet een apart onderdeel van 

het Stimuleringsfonds. Wat ik moet doen in het 

kader van sport is de zaken regelen die geregeld 

moeten worden ten laste van het budget dat er is. 

Dat is de opdracht van de Staten. En dat doe ik.

De heer Nugteren heeft gesproken over het WMO. 

Wij hebben in het kader van het sociaal beleid in 

het verleden een ander beleid gevoerd dan wij nu 

doen. Nu vinden wij dat wij die grote items moeten 

aanpakken waarin de provincie echt iets kan bete-

kenen. Daarbij hebben wij een steunfunctie nodig, 

zo is de redenering van het college, maar dan een 

kleine, flexibele organisatie. Wij hebben een rap-

port Simons en wij hebben onze eigen audit, waar-

uit niet mis te verstane conclusies te trekken waren. 

Het was zo dat onze eigen organisatie op dit soort 

zaken niet goed en adequaat aanstuurde. Het was 

echter ook zo dat de organisaties die wij ter be-

schikking hadden, niet adequaat functioneerden op 

de zaken die wij graag geregeld zouden willen heb-

ben. Dat heeft ertoe geleid dat zowel het college als 

de Staten hebben gezegd dat het anders zou moe-

ten. Ik ben bij de Staten gekomen met een voorstel 

hoe ik dat zou oppakken. Met de invulling daarvan 

ben ik op dit moment bezig. In de commissie heb-

ben wij daarover gesproken en in meerderheid heeft 
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de commissie gezegd dat ik door kan gaan op het 

pad dat bewandeld wordt. Ik denk wel dat het een 

goed pad is, want de lijn die erachter zit, is dat het 

die kleine, flexibele organisatie zou moeten zijn die 

kwalitatief goede producten levert. Dus er moet 

een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit zijn. 

Daarbij moet je die zaken aangeleverd krijgen waar-

aan de provincie behoefte heeft. Dus geen zaken die 

zomaar ergens vandaan komen. Juist daarmee heb-

ben de gemeenten veel problemen. Zij zeggen dat zij 

zaken gefinancierd krijgen door MIU en Schakels, 

die voor de gemeenten een aantal diensten kunnen 

verrichten. Die gemeenten krijgen dat gratis en in 

een aantal gevallen doen die gemeenten dat dan 

maar. Het is echter niet het product, zo zeggen de 

gemeenten, waaraan zij echt behoefte hebben. 

In de toekomst willen wij dus naar een product toe 

waaraan wel behoefte is. Daarvoor is het noodza-

kelijk dat wij daar kritisch naar kijken. Als je dan 

zo’n organisatie maakt, kun je zeggen dat ze maar 

moeten gaan concurreren, want dat geeft een zekere 

garantie voor kwaliteit; je weegt ze namelijk af te-

gen andere organisaties. Wij hebben daarvan ge-

zegd dat wij die organisaties niet helemaal moeten 

laten concurreren, want er zijn bepaalde onderdelen 

waarvan je vindt dat zij die sowieso zouden moeten 

kunnen doen en waarvoor zij beschikbaar moeten 

zijn. Daar is de basissubsidie voor. Waar hebben wij 

het dan over? Dan hebben wij het over het zijn van 

ogen en oren voor de provincie en de innovatieve 

functie. Die twee elementen moeten gefinancierd 

worden uit de basissubsidie. De rest is een fiks be-

drag: dat is drie keer de basissubsidie. Dan ga ik 

ervan uit, als die nieuwe organisatie goed werkt, dat 

dat de organisatie is die binnenhaalt als er gecon-

curreerd moet worden, want zij weten heel goed wat 

er zoal om gaat in provincie. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn het niet heel erg oneens met datgene wat 

de gedeputeerde zegt. Ik vind ook niet dat het beeld 

moet ontstaan alsof wij het niet zouden willen en 

zouden moeten veranderen. Waar het mij, en een 

aanzienlijk deel in deze Staten, om gaat, is de mate 

waarin deze balans wordt voorgesteld en de snel-

heid waarmee die wordt gerealiseerd. Wij denken 

namelijk dat daarmee het kind met het badwater 

wordt weggegooid. De taken die de gedeputeerde 

beschrijft, is ook hetgeen de commissie Simons 

doet. Wij eisen echter wat meer dan een heel kleine 

kernorganisatie. De gedeputeerde legt daar te veel 

neer en dat gaat op den duur ten koste van de kwa-

liteit en dat gaat ons geld kosten. Het gaat ons dus 

om die balans en niet om het feit dat er een bepaald 

kader is en dat er conclusies getrokken zijn uit het 

verleden. Die delen wij namelijk wel.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als er gesproken wordt over de balans 

en over het tijdpad, dan is een overgangstermijn 

van vier jaar – daarover spreken wij – niet niks. Wij 

nemen bijna nooit zo’n lange termijn om te groeien 

tot een situatie die wij uiteindelijk willen. Wij be-

ginnen met een groot bedrag structureel, wij bou-

wen dat geleidelijk af naar de omgekeerde wereld 

zogezegd, waarbij wij structureel een klein bedrag 

hebben en een groot bedrag voor de projectmatige 

werken. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde zegt dat zo’n termijn van vier jaar 

wel meevalt, maar in het eind staat een verhouding 

van pakweg 1 : 4. Als je de andere geldstromen voor 

dit soort zaken meerekent, is het zelfs 1 : 6. Dat is 

een heel zware last die daarop wordt gelegd. Wij 

zijn niet tegen de start in 2006. Dat is het punt niet. 

De balans zelf en het tempo waarmee die wordt 

ingevoerd is een heel groot probleem. Wij verliezen 

daarmee deskundigheid. Dat gevaar lopen wij in 

elk geval ruimschoots. Wat er gaat gebeuren, zo is 

mijn sombere scenario, is dat er heel veel mensen 

vertrekken, dat er kwaliteit weggaat en dat de gede-

puteerde de grootste moeite zal hebben dit gereali-

seerd te krijgen. Dit soort problemen is de sociale 

agenda – die wij zo prominent willen neerzetten 

– absoluut niet waard. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij wat ik mij tot nu toe heb laten voor-

rekenen, moet het kunnen. Ik ga er in eerste in-

stantie niet van uit dat het niet kan, want ik moet 

ergens starten in de onderhandelingen. Ik wil stevig 

in die onderhandelingen staan, want als ik dat niet 

doe weet ik op voorhand dat zaken niet gerealiseerd 

worden. Als het niet lukt en als blijkt dat het anders 

moet zijn, kom ik bij de Staten terug en moeten 

wij het er met elkaar over hebben. Dat heb ik ook 

gezegd. Het bedrijfsplan is nu zo ver dat ik het don-

derdag met de stuurgroep zal bespreken. Dan zal ik 

zien hoe wij daar met elkaar uitkomen. 
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De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij beginnen er nu wel wat moeite mee te krijgen. 

Het is een zorgvuldig proces geweest. Als je dan van 

tevoren al gaat aankondigen dat het niet lukt, doe je 

eigenlijk wat de fractie van GL nu voorstelt. 

Gaan wij gewoon door, hebben wij het voldoende 

bestudeerd en zijn de conclusies helder? Dat onder-

steunen wij. Of zeggen wij dat wij nog eens gaan kij-

ken of het lukt en als zij niet genoeg hun best doen, 

passen wij wel bij? Dan ken ik het eindresultaat al. 

Wat is het nu? De gedeputeerde brengt ons in ver-

warring. Wat onze fractie betreft gaan wij gewoon 

door op de weg die zij na al die gesprekken, onder-

zoeken, enzovoort, heeft aangegeven. Die weg on-

dersteunen wij. Wij gaan ervan uit dat het niet mis-

gaat. Wij moeten oppassen er een open einde van te 

maken als de gedeputeerde zegt dat als die organisa-

tie het niet haalt, men bij de Staten kan terugkomen. 

Dan zou ík heel snel terug zijn, om het maar gewoon 

te zeggen zoals het is. Voordat wij het weten staan 

zij bij ons op de stoep, omdat de gedeputeerde zegt: 

“Als het moeilijk wordt, kunt u bij ons terugkomen.” 

Dat moeten wij niet hebben. Zij hebben gewoon een 

inspanningsverplichting en zij moeten nu gewoon 

eens zorgen dat zij de zaak op orde hebben. Er liggen 

rapporten aan ten grondslag, daar hebben wij ver-

trouwen in en dus moet men het realiseren. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb niet de indruk dat de gedeputeerde de deur 

openzet naar een openeindregeling. Dat woord had 

ik nog niet eens bedacht zelfs. 

De heer Swane wekt de indruk dat dit alles gebeurt 

op basis van wat er destijds is gezegd en dat het op 

basis van dit type doordenken de juiste verhouding 

is. Dat is echter nu net het punt. Waar komt deze 

verhouding vandaan en waar komen deze bedragen 

vandaan? Dat is nergens op gebaseerd. Het is vol-

gens ons op basis van een algemeen idee dat er meer 

flexibiliteit moet komen. Dat er meer flexibiliteit 

moet komen, vinden wij prima, maar dat het in 

deze verhouding moet zijn, bestrijden wij, met name 

vanwege het negatieve effect dat dit gaat opleveren. 

Dat wil niemand.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is gebaseerd op een advies dat er on-

der ligt en dat de commissieleden allen toegestuurd 

hebben gekregen. Op basis daarvan is de redenering 

gestart. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De bedragen die de gedeputeerde heeft 

genoemd, stonden daar niet in. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is een kwestie van kijken naar wat 

zaken kosten, wat innovatie kost en wat de advies-

functie gaat kosten. Er zit in het bedrijfsplan een 

plaatje dat het allemaal helderder maakt. Ik ben 

het wel eens met de heer Swane: ik wil graag de 

onderhandelingen ingaan met brede steun vanuit 

de Staten, zodat ik kan gaan voor de afspraken 

die wij hebben gemaakt. Dat is krachtig en stevig. 

Volgens mij moet het echter te doen zijn. Ik heb er 

op een goede manier naar laten kijken. Ik ben niet 

degene die deskundig is op dit terrein, maar ik 

heb daar door deskundigen naar laten kijken. Het 

moet volgens mij lukken. Het college wijst dus de 

motie op dit punt af. Dat moge helder zijn.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik mis nog een antwoord op een van 

mijn vragen. Dat betreft het feit dat Kwatta niet in 

€ 600.000 bezuiniging heeft geresulteerd maar in 

€ 300.000, zodat het voorstel een wat ander voor-

stel is geworden.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook uit mijn betoog moge duidelijk 

zijn dat de bezuiniging die op dit onderwerp ge-

realiseerd wordt niet gaat naar de basissubsidie, 

maar dat die wat mij betreft naar de sociale agen-

da gaat. Dus naar de projecten. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil een reactie geven op twee vra-

gen en twee moties. Het gaat in de eerste plaats 

om het voorstel van mevrouw Raven over het 

servicenummer bereikbaarheid kleine kernen. 

Mevrouw Kamp heeft hierop namens het college 

al gereageerd. Volgende week donderdag zijn in 

de commissie IME de resultaten van de conferen-

tie over de bereikbaarheid van kleine kernen aan 

de orde. Dan zal er ook een voorstel liggen voor 

dit servicenummer. Wat het college betreft is er 

geen enkel bezwaar dit te koppelen aan bestaande 

nummers van WelThuis, zodat de doelgroep ver-

breed wordt. De commissie zal wat dat betreft 

het college absoluut niet op haar weg vinden. 

Integendeel. 
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Mevrouw Van Keulen sprak over de kennisecono-

mie. In de commissie zijn daarover goede afspraken 

gemaakt. Het is de verwachting dat in december 

daarover een voorstel ligt, inclusief de financiering. 

Daaruit zal blijken dat de � 5.000.000 die wij hier-

voor nu hebben uitgetrokken, voorlopig voldoende 

is. De commissie kan dit echter zelf beoordelen. 

Ik wil de indruk wegnemen, voorzover die nog 

een klein beetje bestaat, dat er op dit onderwerp 

nog niet voldoende ingetuned wordt. Ik zou niet 

weten hoe wij dat nog beter zouden kunnen doen. 

Ik hoop echter dat in december zal blijken dat het 

inderdaad zo is. 

Dan motie 10, de 80 km/u-motie. Het college vindt 

deze motie iets te kort door de bocht, sprekend in 

verkeerstermen. Het college komt echter wel dicht-

bij deze motie uit. Ik wil er het volgende nog over 

zeggen. In de eerste plaats zijn wij bezig met het 

onderzoek naar de gezondheidsrisico’s langs wegen. 

Daar komen knelpunten uit naar voren en aan de 

hand daarvan zullen er maatregelen moeten komen 

en inderdaad kan een snelheidsbeperking daar 

onderdeel van uitmaken. Wij kunnen dat echter 

het best in samenhang met dat onderzoek doen en 

waarschijnlijk komen wij ongeveer op hetzelfde uit.

Ten tweede moeten wij de discussie natuurlijk kop-

pelen aan de N230. Er vinden natuurlijk allerlei 

studies plaats over hoe dit past in de ring. De NV 

Utrecht heeft gezegd dat de ring op dat punt zou 

moeten worden opgewaardeerd. Dat kun je na-

tuurlijk niet zomaar doen, want dat vraagt allerlei 

maatregelen op het gebied van milieu. Dat zou je 

uiteraard met elkaar moeten zwaluwstaarten. 

Verder is er al bestuurlijke overeenstemming met 

Maarssen over de aanpak van de geluidsproblema-

tiek op de N230 door het eerder toepassen van ge-

luidsarm asfalt. Aan dat element van het probleem 

wordt dus al hard gewerkt. 

In de vierde plaats is er geen enkel bezwaar in het 

overleg met minister Peijs de 80 km/u-limiet op de 

ring rond Utrecht aan de orde te stellen.

Deze vier punten zijn net iets anders verwoord en 

zijn meer in relatie tot de dingen die op het ogen-

blik spelen dan zoals het in de motie is verwoord. 

Wellicht kan dat aanleiding zijn de indiening te 

herover-wegen. 

Motie 14 gaat over de beprijzing. Het college heeft 

hierover eerder al gezegd dat het initiatief bij het 

Rijk ligt. Het Rijk heeft dan ook een breed platform 

ingesteld om de haalbaarheid en verschillende me-

thodes met elkaar te vergelijken. Dat vinden wij een 

goed idee en het college vindt dan ook dat wij even 

op dat platform moeten wachten. Wat het college 

betreft is deze motie nog wat prematuur.

De heer Van LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil graag reageren op wat de gedepu-

teerde zegt over de motie. Ik vind het een tamelijk 

afwachtende en wat onbegrijpelijke houding als wij 

spreken over een presterende provincie. Die provin-

cie heeft er alle belang bij aan de voorkant van het 

verhaal invloed uit te oefenen op een stukje beleids-

ontwikkeling. Dat is een buitengewoon belangrijke, 

gevoelige maar ook onoverkomelijke beleidsontwik-

keling. Als wij wat dit punt betreft wachten op het 

Rijk, kunnen wij nog maar weinig sturen. Proberen 

wij echter pro-actief daar de accenten te leggen die 

in onze optiek van belang zijn, dan kunnen wij die 

juist intanken in de beleidsontwikkeling op het 

moment dat het er nog toe doet. Dan begrijp ik 

niet dat het college gewoon afwacht wat het Rijk 

aangeeft. Ik dacht dat het college de bereidheid zou 

hebben om het op te pakken en te zorgen dat de 

provincie mee zou liften in de beprijzing. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dacht dat de Staten wel zouden be-

grijpen wat ik bedoelde. In de Staten hebben wij 

hierover al eerder gesproken en hebben hierover 

standpunten ingenomen. Het college heeft aan de 

hand daarvan gezegd dat het goed is dat die discus-

sie wordt gevoerd. Het college vindt ook dat het 

Rijk die discussie moet voeren, want wij moeten 

een systeem krijgen dat overal op dezelfde manier 

wordt ingepast en opgezet. Ook omdat het gaat om 

een systeem dat pas in de volgende kabinetsperiode 

echt tot resultaat zal leiden, vinden wij het helemaal 

geen verkeerd idee om daarvoor het initiatief bij 

het Rijk te laten. Het Rijk neemt overigens ook dat 

initiatief; men is bezig de verschillende voorstellen 

in het platform te testen en zal die een rol geven 

in het uitwerken daarvan. Wij vinden het goed 

dat daarop door de provincies wordt gereageerd. 

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen wel in de 

gaten, zoals ik hier al eerder heb gezegd. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Er ligt een coalitieakkoord. Moet ik 
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echter uit de woorden van de gedeputeerde opma-

ken dat het college het Rijk nodig heeft als voertuig 

om hier beleid te ontwikkelen?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, ik maak gewoon duidelijk wat 

het college op grond van de discussie in de Staten 

als standpunt heeft ingenomen. Dat standpunt is 

niet veranderd. Ik begrijp heel goed de heer Van 

Leeuwen dat wil wijzigen. Dat is zijn goed recht. 

Zoals ik het echter heb gezegd is dat de manier 

waarop het college er totnogtoe mee is omgegaan, 

en dat wijzigt niet. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben de motie van de SGP graag mede-on-

der-tekend. In het verlengde van de opmerking van 

collega Van Leeuwen, kan ik mij niet goed voor-

stellen bij zo’n belangrijk onderwerp waarbij zulke 

grote belangen een rol spelen, dat de provincie zegt 

maar even af te wachten wat er uit die discussie 

van de onafhankelijke commissie van deskundigen 

komt. Wij moeten toch zelf, al was het maar intern, 

gaan nadenken?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nadenken doen wij voortdurend. Wij 

volgen uiteraard de ontwikkelingen op de voet. 

Deze commissie is uiterst breed samengesteld, ook 

al om niet opnieuw de fout te maken zoals dat in 

het verleden is gebeurd en bleek dat er niet vol-

doende draagvlak was. Wij vinden het helemaal 

niet vreemd als je aan de hand van de resultaten 

van de commissie de discussie in de verschillende 

provincies voert. Overigens is het niet goed, als op 

rijksniveau deze afweging breed plaatsvindt, dat al-

lerlei regio’s en provincies over elkaar heen buitelen 

met eigen initiatieven. Dit is nu juist een systeem 

dat je overal op dezelfde manier moet invoeren, als 

je al vindt dat het ingevoerd moet worden.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het gaat er niet om dat wij hier systemen gaan 

bedenken. Het gaat erom dat wij het probleem ana-

lyseren en dat wij de diverse oplossingsrichtingen 

gewoon eens tegen het licht houden vanuit onze 

eigen verantwoordelijkheid. Van daaruit, als die 

commissie met een advies komt, kunnen wij dan 

een insteek geven. Volgens mij doen wij dat altijd 

zo, maar kennelijk op dit gebied niet. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Kennelijk koudwatervrees.

Ik wil nog even reageren op het onderwerp ken-

niseconomie. De gedeputeerde verwees andere vra-

genstellers naar de discussie daarover in december 

als het voorstel in de commissie komt. Mag ik dan 

verwachten dat ik iets terugzie van mijn harten-

kreet, dat wij met dit onderwerp en het pompen 

van geld daarin ons niet alleen op de bovenkant 

van de samenleving richten?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat betreft de kenniseconomie is het 

niet zo dat het alleen maar gaat over de bovenkant 

van de arbeidsmarkt. Wel is het zo dat veel van 

de bedrijven die daarin werkzaam zijn, gebruik 

maken van de hooggeschoolde bevolking die wij 

in deze regio hebben. In die zin kun je over de 

kenniseconomie zeggen dat dit het ene deel van de 

arbeidsmarkt wat meer pakt dan andere maatre-

gelen van de provincie. Ik heb in de commissie al 

gezegd dat het college de andere kant, de onderkant 

van de arbeidsmarkt, waarin zich het andere deel 

van de arbeidsmarktproblematiek bevindt, net zo 

belangrijk vindt. Vandaar dat wij de Staten allerlei 

maatregelen hebben voorgesteld, bijvoorbeeld in de 

sfeer van de arbeidsmarktproblematiek. Wij pakken 

dus beide delen aan, want zowel de fractie van de 

ChristenUnie als de fractie van de SP hebben dat in 

de commissie meerder malen aan de orde gesteld. 

Wij vinden beide delen van de arbeidsmarkt ont-

zettend belangrijk. En juist in het Utrechtse – meer 

dan elders – is het zo, als het gaat om werkloosheid, 

dat je zowel in de bovenkant als in de onderkant 

van de arbeidsmarkt een behoorlijke werkloosheid 

ziet. Die zijn voor het college beide even belangrijk. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Raven vroeg mij of ik de be-

langen van de provincie Utrecht goed voor ogen 

wilde houden als het gaat om de nota Ruimte. Het 

antwoord is volmondig: ja. Ik zit als een bok op de 

haverkist. 

Zij diende verder een motie in over Bunnik-Zuid. 

Daarover wil ik iets meer zeggen. De inhoud van de 

motie is geen enkel probleem. Ik had uit de com-

missie die over het streekplan gaat, al begrepen 

dat de mening had postgevat dat de vierde kern 

Bunnik-Zuid niet door zou moeten gaan. Als je 
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naar het gebied kijkt, kun je er inderdaad niet on-

deruit te zeggen dat het een waardevol gebied is en 

dat een kern aldaar ongewenst is. Dus hebben wij 

geen probleem met de inhoud van de motie. 

Ik wil echter ook nog iets anders zeggen. Zo’n drie 

kwartier geleden las ik een artikel in de krant: 

“Ruzie over bouwen bij Bunnik. Provincie tegen-

over stadsregio.” Ik denk dat de burger er niet bij 

gebaat is als er in kranten zaken staan omtrent 

ruzies, zeker niet in de context zoals ik die nu zal 

voorlezen. Er staat hier namelijk: “De portefeuil-

lehouder BRU zegt over de RO dat het niet zo is dat 

het streekplan boven het structuurplan gaat, maar 

andersom ook niet. Op de vraag hoe het conflict 

dan opgelost moet worden, antwoordt hij – zijn 

historische woorden – :”Dat weet ik niet.” Kijk, 

daar ben je als burger natuurlijk niet bij gebaat. 

Daarom hecht ik eraan hier duidelijk te maken wat 

er nu gebeurt. Als de Staten uitspreken – daar ziet 

het nu naar uit – dat in Bunnik-Zuid niet gebouwd 

wordt, wordt er dus niet gebouwd. Dat betekent, 

als het Regionaal Structuurplan (RSP) – evenals de 

gemeente Bunnik met een plan – bij de provincie 

Utrecht komt, omdat men daarvoor goedkeuring 

nodig heeft, dat Gedeputeerde Staten het RSP naast 

het vastgestelde streekplan zullen leggen en zul-

len vaststellen dat een en ander niet overeenkomt 

met het streekplan en derhalve goedkeuring zullen 

onthouden. Ik wil dit voor alle duidelijkheid gezegd 

hebben, want wij hebben er niets aan als dit soort 

vage teksten blijven bestaan.

Dan het ISV (Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing). Door de fractie van GL is gezegd 

dat je heel goed het Stimuleringsfonds zou kun-

nen inzetten om de problemen in de stedelijke 

herstructurering op te lossen. Dat is juist. Wij heb-

ben dan ook in de voorjaarsnota neergelegd dat het 

Stimuleringsfonds mede gebruikt gaat worden om 

voor acht genoemde gemeenten te bekijken of wij 

kunnen helpen bij het versnellen van de stedelijke 

vernieuwing. Inmiddels hebben wij daarover een 

aantal vragen gesteld en voeren wij gesprekken met 

de gemeenten en nu zijn wij druk bezig te bekijken 

op welke wijze wij het beste kunnen stimuleren. 

Waar het om moet gaan, is dat wij zaken die anders 

niet vlotgetrokken kunnen worden, als provincie 

met die gelden wel vlot kunnen trekken. Het is niet 

de bedoeling door middel van een subsidie het die 

gemeenten wat gemakkelijker te maken. Nee, het 

gaat erom dat wij problemen oplossen. Ik heb geen 

mogelijkheid af te wijken van de Statenuitspraak 

om ons te beperken tot die acht gemeenten. Als de 

heer Kloppenborg meer wil, moet hij zien dat hij 

de Staten daarin meekrijgt. Dit was mijn reactie op 

motie 12. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb eens gekeken naar de gemeenten 

die de grootste opgave hebben in het huidige ont-

werpstreekplan als het gaat om binnenstedelijke 

herstructurering. Daar heb ik die acht gemeenten 

naast gelegd. Het valt op dat zes van de tien ge-

meenten met de grootste opgave op het gebied van 

herstructurering niet op dat lijstje voorkomen. 

Natuurlijk, de grootste opgaven liggen bij de ge-

meenten Utrecht en Amersfoort in de komende 

streekplanperiode en inderdaad zal de gedeputeerde 

zeggen dat die gemeenten geld krijgen van het 

Rijk. De gemeente Utrecht zegt echter die opgave 

juist vanwege de financiën niet te kunnen halen. 

Ook bijvoorbeeld gemeenten als Bunschoten en 

IJsselstein, die nummer vijf en zes staan op die lijst, 

krijgen kennelijk geen cent. Dat geldt ook voor de 

gemeenten De Bilt en Leusden. Kortom, het is mis-

schien wel eens goed dat de Staten te overwegen 

waar de middelen die wij hebben bedoeld voor 

stedelijke vernieuwing, worden ingezet. Laten wij 

dit geheel over aan dit wat ambtelijk voorbereide 

lijstje van Gedeputeerde Staten of gaan wij andere 

prioriteiten stellen, gezien in het licht van de keuzes 

die wij maken in het ontwerpstreekplan?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Is de heer Kloppenborg het met mij 

eens dat het lijstje  van acht als zodanig door de 

Staten is genoemd in de voorjaarsnota?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat weinigen zich ervan be-

wust waren dat de Staten op dat moment Utrecht, 

Amersfoort, IJsselstein, Bunschoten, enzovoort, 

erbuiten hebben gelaten.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat is mijn vraag niet. De vraag 

was of de heer Kloppenborg het met mij eens is dat 

over die acht gemeenten die in de voorjaarsnota 

werden genoemd, nadrukkelijk door de Staten is 

gezegd dat het geld naar die gemeenten toe moet. 
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Het geld moet namelijk niet te veel versnipperd 

worden. 

De heer KLOPPENBORG (GL) : Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat wij daaraan toen wellicht 

te weinig aandacht hebben besteed. Wij moeten als 

Staten een keer vers naar dat lijstje kijken om te 

zien welke gemeenten ….

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp dus dat de heer Kloppenborg 

tegen mij zegt: “Ja, dat is zo.”

De heer KLOPPENBORG (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De discussie is zojuist gevoerd over 

de besteding van de middelen. Daarin werd gezegd 

dat wij een aantal trajecten doorlopen, maar dat 

de besteding een zekere verdeling betreft waarbij 

de schotten niet eens helemaal vaststaan. Ik denk 

dat de Staten hierop nader moeten terugkomen in 

plaats van er een soort ‘automatische-piloten pro-

ject’ van te maken. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb echter een opdracht en die op-

dracht luidt: het geld verdelen en mij daarbij beper-

ken tot die acht gemeenten. Dat laat onverlet dat 

het goed is eens in de commissie te spreken over 

de vraag hoe wij die stedelijke vernieuwing kun-

nen aanpakken. Ik hoor hier in de Staten en ook 

in de commissie daarover wel eens dingen zeggen, 

waarbij ik denk dat het goed zou zijn daarover in 

de diepte door te praten. Dit moment leent zich 

daar niet voor, maar ik wil dat graag eens doen. Als 

de heer Kloppenborg echter een uitspraak van de 

Staten wil, dan moet hij die hier vragen. Ik heb het 

besluit niet gemaakt. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is in elk geval in die motie zo be-

doeld. Daarin staat in het dictum dat wij het geld 

moeten besteden aan die gemeenten met de groot-

ste opgave.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan ligt er voor mij nog motie 13 van 

de fractie van de SP. Die motie maakt duidelijk dat 

er heel vaak sprake is van opbrengsten die achteraf 

tegenvallen door verschillende oorzaken. Dat zou 

niet zo moeten zijn. Het is ook veel te ongewis dat 

hier op deze manier te zeggen. Dat is ook lang 

niet altijd zo. Als je bestemmingsplannen maakt, 

moeten die in zichzelf kunnen ronddraaien. 

Bestemmingsplannen worden door GS goedge-

keurd op het moment dat de realisering ervan 

vaststaat. Dat betekent dat zowel naar de inkom-

stenkant als naar de uitgavenkant gekeken moet 

worden. Om nu bovendien gelden aan te geven 

voor zaken die wel aangeslingerd moeten wor-

den, maar waarvan het de vraag is of het op deze 

manier moet, lijkt mij niet verstandig. Het lijkt 

mij dan veel verstandiger eens in de commissie te 

bespreken welke middelen je moet inzetten om het 

doel – daarover zijn wij het eens – te realiseren. 

Wij praten daarom met woningbouwcorporaties en 

met deskundigen, om ervoor te zorgen dat de zaak 

wel aangepast gaat worden. Echter niet via deze 

weg. 

De VOORZITTER: Tot zover de beantwoording 

van de kant van het college. Is er behoefte aan een 

volgende termijn? 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Hartelijk dank voor de uitvoerige beantwoording 

door het college. Ik zal de beantwoordingen van de 

gedeputeerden in volgorde langs lopen.

Tegen gedeputeerde Van Bergen zeg ik dat wij 

wat betreft het Stimuleringfonds heel duide-

lijk zijn. Ik heb vanmiddag al gezegd dat wij 

geen moties zullen indienen, maar wij zullen 

ook geen moties steunen over financiering uit 

het Stimuleringsfonds. Het gaat ons om ideeën. 

Daarvoor zijn nog allerlei mogelijkheden en ook 

het college komt nog met een voorstel. Dat is dus 

duidelijk.

Over de claim-Maarssen kunnen wij lang en breed 

praten. Er is een verschil tussen een bestuurlijke 

visie en een juridische visie. Dat is duidelijk. De 

motie ligt er. Daarbij wordt geen dekking genoemd, 

maar dat is iets wat wij aan Gedeputeerde Staten 

kunnen overlaten. Wij denken dat Gedeputeerde 

Staten met een begrotingswijziging kunnen komen 

om duidelijk te maken hoe die dekking eruit kan 

zien. Wij kunnen natuurlijk wel enige ideeën aan-

dragen. Het kan bijvoorbeeld gedekt worden uit de 

invulling van de stelpost “Nog toe te wijzen midde-

len”, omdat het om een eenmalig bedrag gaat. Wij 

laten het echter aan Gedeputeerde Staten over om 

daarmee creatief om te gaan.
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De commissaris merkt over de evaluatie van het 

dualisme op: “ruim voor het zomerreces”. Het 

hangt ervan af hoe ruim je het begrip ruim bekijkt. 

Onze fractie denkt dat het ongeveer in april gereed 

zou moeten zijn en dan zitten wij op ongeveer de 

helft van de periode en kunnen wij nog voor de zo-

merperiode ermee aan de slag. Dat lijkt ons prima. 

De VOORZITTER: Dat was exact mijn bedoeling. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Prima. 

Ik zal de moties langslopen en kom daarmee van-

zelf bij de beantwoordingen van de andere gedepu-

teerden.

De amendementen 1 en 2 zullen wij steunen. Dat 

spreekt voor zichzelf. 

Motie 4, de motie ‘Bunnik-Zuid’, hebben wij in-

gediend. Wij vinden het heel goed wat de gedepu-

teerde hierover heeft gezegd. 

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil mevrouw Raven een vraag stellen over motie 

4. Welk punt wordt met de motie nu precies ge-

maakt? Als het er uitsluitend om gaat Bunnik-Zuid 

als zoeklocatie uit het streekplan te laten verdwij-

nen, kan onze fractie een heel eind meegaan. Ik 

begrijp echter ook dat zij überhaupt niet over die 

locatie wil praten. Hoe kijkt zij dan aan tegen het 

feit dat in de overwegingen al wordt aangekondigd 

dat er straks met de gemeenten gepraat wordt over 

mogelijk nieuwe locaties? Dan kan deze locatie 

weer naar voren komen?

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat deze locatie dan niet meer naar voren 

komt. Wat wij ermee willen winnen is heel simpel. 

Er moet gewoon een keer duidelijkheid komen en 

ik denk dat het goed is dat de Staten uitspreken dat 

die vierde kern bij Bunnik er niet moet komen. Dat 

is de enige reden die wij met onze motie hebben. Er 

moet een keer een uitspraak liggen na alle discus-

sies die wij in de loop der tijd gevoerd hebben. 

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan had mevrouw Raven in de motie een aantal 

overwegingen achterwege kunnen laten. De eerste 

overwegingen spelen dan namelijk geen rol, maar 

dan gaat het er simpelweg om te zeggen dat er ge-

brek aan draagvlak is en dat wij deze locatie niet 

moeten opnemen. Dat gaan wij overigens straks in 

het streekplan besluiten. Echt nodig om dat nu te 

doen, is het natuurlijk niet. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Aan elke uitspraak ligt een aantal overwegingen ten 

grondslag, dus het zou wat vreemd zijn ….

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vraag het juist vanwege die eerste overwegingen. 

Als dat het punt is, vraag ik mij af of het besluit wel 

juist is. Dat betekent dat mevrouw Raven op voor-

hand meegeeft dat deze locatie absoluut nooit aan 

de orde kan zijn. Een van de regio’s is de BRU-regio 

en daar schijnt deze locatie nogal in the picture te 

zijn. Als zij zegt dat zij van onderop met gemeenten 

wil kijken naar mogelijk nieuwe locaties, zal deze 

locatie opnieuw naar voren komen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Onze fractie hecht er zeer aan dat deze motie in 

deze vorm gehandhaafd blijft, met name omdat het 

RAK erin wordt genoemd – dat ligt compleet stil 

– en ten tweede is er niets tegen gebiedsperspectie-

ven. Wij vinden het juist een meerwaarde dat het in 

die motie staat. Je kunt natuurlijk wel aan je eigen 

mening vasthouden. Laten wij met elkaar er even 

aan denken dat wij hier in januari hebben gedis-

cussieerd op basis van de interpellatie over Bunnik-

Zuid. Dat gebeurde niet zomaar. Dat had met twee 

overwegingen te maken. Het college had de locatie 

er zomaar ingepoetst, maar wij waren er ook des-

tijds al erg tegen. Er zijn allerlei overwegingen die 

in de loop der tijd de revue hebben gepasseerd bij 

de vraag waarom die Bunnik-Zuid-locatie er niet 

moet komen. Als je met gemeenten gaat praten, wil 

dat niet zeggen dat je van je standpunt afstapt. Dat 

wil wel zeggen dat je de standpunten nog eens uit-

wisselt en bekijkt of je het eens kunt worden. Wat 

ons betreft is het een goede motie. 

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat het vooral kwalijk is dat het als zoeklo-

catie is opgenomen. Dat frustreert bijvoorbeeld de 

werkzaamheden van het RAK. Als dat eruit gehaald 

wordt, kan men weer verder. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is sowieso een van de overwe-

gingen. De boeren daar willen duidelijkheid. De 
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Landinrichtingscommissie moet duidelijkheid heb-

ben. En natuurlijk, ook voor het BRU is het van 

belang dat er duidelijkheid bestaat. 

Motie 6 zullen wij steunen. 

Motie 7 steunen wij niet vanwege de opmerkingen 

die daarin staan over het Stimuleringsfonds. Wat 

dat betreft sluiten wij ons aan bij de opmerkingen 

van de gedeputeerde.

Wij zijn voor motie 8. 

Het college neemt motie 9 over. Wij zijn daar in elk 

geval voor. 

Wij zullen tegen motie 10 stemmen, overeenkom-

stig de argumenten die gedeputeerde Mik heeft 

genoemd. Wij zijn voorstander van een samen-

hangend beleid. Als provincie moet je niet één weg 

uitzetten om een snelheidslimiet in te stellen. Dat 

moet een integrale afweging zijn, zo is onze me-

ning. Er is een project Luteijn Utrecht. Laten wij er 

niet één weg uit pakken. Vergeet overigens niet de 

handhaafbaarheid op dit soort wegen. 

Bij motie 11 vinden wij het erg belangrijk wat gede-

puteerde mevrouw Kamp heeft gezegd. Er is al ja-

ren gesproken over een andere organisatie. Er is een 

overgangstermijn van vier jaar genoemd. Ik denk 

dat je de boel op z’n kop zet als deze motie wordt 

aanvaard, terwijl er aanstaande donderdag gepraat 

zal worden over een bedrijfsplan. De fractie van het 

CDA heeft vertrouwen in de gedeputeerde dat het 

wat dat betreft goed komt. Zij heeft ons er duidelijk 

van overtuigd dat alle ins and outs besproken zijn. 

Wij zijn dan ook zeer tegen deze motie. Dat zal 

duidelijk zijn. 

Motie 12 gaat ook over het Stimuleringsfonds. Wij 

zijn dus tegen deze motie. 

Wat motie 13 betreft sluiten wij ons aan bij de op-

merkingen van de gedeputeerde over de financie-

ring. Het gaat bij de financiering niet om het doel..

Wij zullen tegen motie 14 stemmen. Wij volgen ook 

hierbij de argumentatie van de gedeputeerde. 

Ook zullen wij tegen motie 15 stemmen, omdat wij 

vinden dat dit bij het PMP hoort. Dat komt vol-

gende maand aan de orde. Het gaat in dit geval niet 

om het onderwerp, maar ook hier geldt wat betreft 

die integrale behandeling: niet zonder meer. 

Ik kom nog even terug op de opmerkingen van 

gedeputeerde Mik en gedeputeerde mevrouw Kamp 

naar aanleiding van het servicenummer kleine 

kernen. Het was onze bedoeling dat het service-

nummer breder zou gelden dan alleen het openbaar 

vervoer. Daarom is het ook hier aan de orde en niet 

alleen in de commissie IME. Nu blijkt dat ons doel 

wordt overgenomen door GS, hoeven wij daarvoor 

geen motie in te dienen. Wij willen graag dat het 

een integraal telefoonnummer wordt, gekoppeld 

aan bijvoorbeeld WelThuis of dat het gebruikt kan 

wordende in bijvoorbeeld de Lopikerwaard. Het 

lijkt ons een goed idee dat volgende week in de 

commissie IME verder uit te spreken. Dat de beide 

betrokken gedeputeerden daarover verder samen 

overleggen, lijkt ons uitstekend. Moties zijn ervoor 

bedoeld om iets te bereiken. In dit geval is alles al 

toegezegd, dus hoeft een motie wat ons betreft niet 

ingediend te worden.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zit een beetje met het punt over het 

servicenummer in mijn maag. Het was een idee van 

ons beiden. Er is nogal wat heen en weer getelefo-

neerd. Gisteravond was er een motie gereed, waar-

van vandaag blijkt dat de acht partijen zich erachter 

scharen. Ik vind het antwoord van GS eigenlijk 

niet voldoende, maar nu trekt mevrouw Raven de 

motie in. Onze fractie vraagt zich in elk geval af 

waarom. De fractie van de PvdA was de enige partij 

die niet meeging en is ook de enige fractie die het 

in het overleg aan de orde wil hebben. Ik heb er dus 

wat moeite mee dat de motie zomaar ingetrokken 

wordt.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik weet dat mede-indienende partijen altijd even 

benaderd moeten worden in zo’n geval. Dat heb ik 

inmiddels geleerd en ik dacht ook dat dat gebeurd 

was. Laten wij eerlijk zijn, een motie indienen met 

dezelfde conclusies die door de gedeputeerden zijn 

getrokken, lijkt mij niet erg zinvol. Dat is onze 

overweging geweest om de motie vandaag niet in te 

dienen. 

Tot slot. Als het gaat om de totale begroting zullen 

wij uiteraard akkoord gaan met het voorliggende 

voorstel. Ik wil de gedeputeerde Financiën en het 

hele college hartelijk danken voor de inspanningen. 

Daar eindig ik dan maar mee. Dan ben ik ook weer 

de vriendin van Bas Levering.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Raven heeft niet gezegd dat 
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zij onder de indruk was van het betoog van gede-

puteerde Van Bergen waar het ging over de claim-

Maarssen. Dat was ik namelijk wel. Zeker toen hij 

in het vooruitzicht stelde, als wij dit doen, dat wij 

dan misschien nog een claim aan de broek krij-

gen. Dan ligt die echter ineens aan onze kant. Het 

is duidelijk dat wij wat dat betreft onze opvatting 

herhalen, nog een keer versterkt door het betoog 

van de gedeputeerde. 

Ik zal niet alle moties doornemen, want dat komt 

vanzelf bij de stemming wel. 

De evaluatie van het dualisme mag van ons nog 

sneller en volgens ons kan dat ook. In elk geval 

moeten wij wel snel de begrotingsbehandeling eva-

lueren, want wij moeten weten hoe wij dat met de 

agenda voor volgend jaar doen. 

Wat onze fractie betreft is de lease-motie niet no-

dig. Ik vond de motie eigenlijk wat komisch, dat 

wel, maar eigenlijk kun je in een halve dag bekijken 

wat er wordt gevraagd en met de uitkomsten kun 

je vervolgens alle kanten op. Dus voor onze fractie 

hoeft deze motie niet. 

Er zijn enkele onterechte opmerkingen gemaakt. 

Als wij vragen namens de coalitie om geen moties 

in het kader van het investeringsfonds in te dienen, 

moeten wij dat natuurlijk zelf ook niet doen. Dat 

geldt voor de motie bodemsanering. Die motie 

trekken wij in. Het is wel duidelijk dat wij van het 

college voorstellen verwachten om te bezien of wij 

in het kader van het investeringsfonds iets kunnen 

doen aan het doorbreken van de stagnatie die er op 

het gebied van de woningbouw, met name de soci-

ale woningbouw, is opgetreden. 

Tegen mevrouw Van Keulen wil ik iets zeggen over 

de aangepaste sport. Als wij hier suggesties doen 

en het college blijkt daar niets voor te voelen, staat 

het de Staten altijd vrij met initiatiefvoorstellen te 

komen. Ik hoor wel eens zeggen dat de Staten te 

weinig gebruik maken van dat middel, dat zoge-

naamd nieuwe middel, dat wij in het kader van het 

dualisme zouden hebben. 

Motie 11 hebben wij mede ondertekend. De pro-

blematiek die daarin aan de orde is, is bedrijfstech-

nisch te zwaar om die niet te steunen. Wij hebben 

van de gedeputeerde hierover onvoldoende terug 

gehoord. Het gaat niet om het bedrag, maar om de 

interne verdeling van het zogenaamde vaste deel 

in het projectdeel. Wat dat betreft zullen wij deze 

motie blijven steunen. 

Van gedeputeerde Mik hebben wij voldoende ge-

hoord over de 80 km/u. Dat was een soort vierspo-

renbeleid, als ik het goed heb geteld. Wij vragen de 

indieners of zij ermee akkoord gaan de motie in te 

trekken. Wij hebben in elk geval van de gedepu-

teerde daarover genoeg gehoord om succes te zien.

De motie-beprijzing hoeft wat onze fractie betreft 

niet. 

Op de motie-Bunnik-Zuid heeft gedeputeerde 

Ekkers creatief en krachtig geantwoord, zodat daar-

over geen misverstand kan bestaan. Wij zijn het wat 

dat betreft dus eens met het CDA.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat betreft de opcenten zijn wij niet overtuigd 

door het antwoord van de gedeputeerde en wij zijn 

ook niet gecharmeerd van de opmerking van de 

fractie van de PvdA daarover. “Komisch”, wordt 

gezegd. Ik weet niet of wij zo met elkaar moeten 

omgaan, maar goed, dat schijnt hier nu geïntrodu-

ceerd te zijn. Als gezegd wordt “buurten bij lease-

maatschappijen”, dan vinden wij niet dat serieus 

wordt genomen wat wij bedoelen. Dus wij houden 

onverkort vast aan onze motie. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Mag ik een vraag stellen aan de heer Swane? Wij 

vonden het betoog van de gedeputeerde Van Bergen 

overigens wel overtuigend. 

In de motie van de VVD staat als vierde overwe-

ging dat de verlaging van de opcenten gekoppeld 

aan een actief beleid ertoe zou kunnen leiden dat 

de inkomsten verhoogd worden. Dat betekent dus: 

per saldo krijg je meer met een lager tarief, en die 

koppeling wordt dan gedaan door een actief beleid. 

Ik heb enorm mijn best gedaan om concreet voor 

ogen te krijgen wat de heer Swane hiermee bedoelt. 

Ik kan hieruit alleen maar lezen dat het erop neer 

komt dat de gedeputeerde Financiën is gaan buur-

ten bij leasebedrijven, bijvoorbeeld bij een bedrijf 

dat onlangs is verkast naar Brabant, en dat hij dan 

vraagt: “Stel dat de Staten van Utrecht de opcenten 

op dat niveau brengen, komt u dan terug?” Dan 

zegt dat leasebedrijf in het verhaal van de heer 

Swane: “Hartstikke leuk.” Dan moet de gedeputeer-

de vervolgens bij de Staten komen met het verhaal 

dat hij een mooie deal heeft met dat leasebedrijf. 

Dus als de Staten de opcenten maar op dat niveau 

zetten, komt alles goed. Dan doen wij toch niet 
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meer aan politiek? Dan zijn wij toch in een heel 

raar spel beland?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat kan de heer Bijkerk wel vinden, maar ik heb 

inmiddels wel begrepen dat er de heer Bijkerk veel 

aan gelegen is die opcenten vooral heel hoog te 

houden. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Laat de heer Swane nu eens antwoord geven op 

mijn vraag. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Daar kom ik zo op. De provincie doet al jaren niet 

anders – bijvoorbeeld in haar economisch beleid 

– dan bedrijven naar het Utrechtse te halen. Dat 

is een goede zaak voor de werkgelegenheid en een 

goede zaak voor onze provincie. Ik kan mij niet 

voorstellen, zeg ik tegen de heer Bijkerk, als die 

relatie er is die ik onderzocht wil hebben, dat een 

gedeputeerde voor economische zaken eventueel 

samen met de gedeputeerde voor financiën er niet 

voor zou kunnen zorgen hier leasebedrijven binnen 

te halen. Dan heb je twee vliegen in een klap: ener-

zijds haal je bedrijven binnen en anderzijds haal je 

inkomsten binnen. Dat is nu precies waar het over 

gaat en vandaar dat de motie recht overeind blijft. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan concludeer ik dus dat wij moeten gaan on-

derhandelen met leasebedrijven en dat wij moeten 

kijken of wij een prijsstelling kunnen bedenken die 

voor die bedrijven interessant is. Dat wordt dan 

bepalend voor het tarief in dit huis. Dat is de poli-

tiek op z’n kop. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als je dogmatisch vasthoudt aan tarieven, is dat 

inderdaad de zaak op z’n kop. Het voorstel dat 

onzerzijds wordt gedaan, houdt in dat je verstan-

dig moet omgaan met tarieven. Als dat voor onze 

inwoners dan ook nog een keer kan betekenen dat 

de tarieven verlaagd worden, kan ik mij nauwelijks 

voorstellen dat iemand daar wat op tegen heeft. De 

heer Bijkerk heeft dat echter kennelijk wel. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan maak ik de redenering verder af. Dan doen wij 

namelijk niet meer aan politiek, maar dan doen wij 

aan zaken. Stel dat het verhaal van de VVD opgaat, 

het leasebedrijf zit hier en na een jaar zegt dat be-

drijf dat het vertrekt tenzij de provincie de tarieven 

verder verlaagt. Zaken zijn zaken. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is precies dezelfde redenering waarbij de ge-

deputeerde voor economische zaken bedrijven 

probeert binnen te halen, die vervolgens om andere 

overwegingen weer weggaan. Ik word in elk  geval 

niet gehinderd door dat soort negatieve toekomst-

beelden. Wat ons betreft is het zo dat je altijd bezig 

moet zijn je provincie voor het voetlicht te halen 

en te zorgen dat je je provincie promoot. Dat kun 

je dus ook in dit kader doen. Als je daarbij altijd 

het toekomstidee hebt dat het vervolgens toch weer 

misgaat, zal er van beleid weinig terechtkomen.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan rond ik af met een vraag voor het college. Dan 

wil ik graag van de gedeputeerden horen of zij be-

reid zijn langs de ‘lijn-Swane’ te gaan onderhande-

len met Brabantse leasebedrijven.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij vragen dat in elk geval niet aan het college, 

want wij vragen slechts een onderzoek. 

Over het dualisme heeft u gezegd: “ruim voor het 

zomerreces”. Wij sluiten ons aan bij datgene wat de 

fractie van de PvdA daarover heeft gezegd. Ik hoop 

dat wij hetzelfde bedoelen, maar ik vraag het toch 

nog een keer. U heeft iets gezegd over het voorbe-

reiden ervan. Wij willen eigenlijk dat die evaluatie 

nu start. Dat wil zeggen: als dat ertoe leidt dat die 

evaluatie in maart gereed is, dat het prima is. Die 

evaluatie hoeft nergens meer op te wachten.

De veiligheid. Ik denk dat het een elegante oplos-

sing is zoals u die heeft aangedragen. Laten wij in 

de commissie BEM er nog maar eens bij stilstaan, 

ook voor wat betreft de verantwoordelijkheid ge-

meenten - Rijk. Ik hoop echter wel dat wij beseffen 

dat wij er nog niet zijn met alleen het aangeven van 

die verhoudingen. Dat is niet waar het eigenlijk 

om draait. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van 

de VVD te kijken of de provincie daar haar ver-

antwoordelijkheid kan nemen. Daarover willen wij 

graag spreken, onder medeneming van die verant-

woordelijkheden. 
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Onze fractie blijft zich zorgen maken over het BRU 

in het kader van de WGR. Gedeputeerde Lokker 

heeft geantwoord dat het college natuurlijk om de 

tafel gaat zitten met het BRU. Het klonk echter wat 

mat. Wij zijn erop uit een daadwerkelijke inzet te 

doen – een ultieme poging – om te kijken óf en in 

hoeverre wij met het BRU tot overeenstemming 

kunnen komen nu die druk even van de ketel is 

door de WGR-plus. Helder was dat in de WGR-plus 

het de partijen helemaal niet uitkwam, want alle 

partijen dachten te winnen en stonden vervolgens 

tegenover elkaar. Zij hadden allemaal een ander 

belang. Wij dringen er sterk op aan nu die gelegen-

heid te baat te nemen en als volwassen mensen 

daadwerkelijk te kijken of wij niet overeenstem-

mingen en banden kunnen aanhalen, zodat wij in 

elk geval bestuurlijk een elegante oplossing kunnen 

vinden. Uiteindelijk is in essentie de discussie die 

wij nu voeren met de stad en met het BRU, niet 

een discussie die je als volwassenen met elkaar 

moet voeren. Het zij zo; het is niet anders. Laten 

wij echter proberen die kanten af te vlakken en op 

een behoorlijke manier trachten samen te werken. 

Ik blijf erbij, en dan ondersteun ik het verhaal van 

gedeputeerde Ekkers, dat er natuurlijk wel zoiets is 

als planhiërarchie en dergelijke. Wij moeten echter 

een uiterste poging wagen.

Een zijdelingse opmerking. Wij sluiten ons aan bij 

het pleidooi van de fractie van de ChristenUnie 

over vrijwilligerswerk. Wij hebben van de gedepu-

teerde het antwoord gehoord en wij zijn daarmee 

akkoord. Wij vinden echter wel dat het een belang-

rijk onderdeel van het werk is. Mocht het zo zijn 

dat na de commissiediscussies aanvullende initia-

tieven genomen moeten worden buiten de sociale 

agenda, dan loopt de VVD daar in elk geval niet 

voor weg. 

De moties. 

Uit de interruptie heeft u kunnen merken dat wij 

voor motie 4 zijn, de motie Bunnik-Zuid.

Motie 5 heeft geen nieuwe gezichtspunten opgele-

verd. Wij blijven voor deze motie. 

Motie 6 hebben wij mede ondertekend.

Motie 7 is ingetrokken. 

Over motie 8, opcenten, heb ik al gesproken. 

Motie 9 is overgenomen. Ik neem aan dat die motie 

hier niet meer ter stemming zal komen.

Motie 10 over de 80 km/u. Wij zijn onder de in-

druk van de woorden van gedeputeerde Mik. Hij 

heeft deze zaak in een zeer breed kader getrokken. 

Hij heeft daarbij een viertal overwegingen gegeven 

waarom het op dit moment onverstandig is om zo’n 

motie aan te nemen. Ik heb daaruit kunnen zien 

dat binnen het beleid dat de gedeputeerde voert 

en binnen de zaken die op dit moment spelen, 

dat deze zaak in elk geval in de toekomst bekeken 

wordt en bespreekbaar is. Het is zijn advies dat wij 

op dit moment er beter aan doen te kijken waar het 

nu uiteindelijk op terechtkomt als wij alle onder-

zoeken en gesprekken met de minister en dergelijke 

hebben gehad. Onze fractie kan zich daarin vinden. 

Ook wij zeggen dat motie 10 ingetrokken kan wor-

den. Wordt die motie niet ingetrokken dan zullen 

wij, gelet op het antwoord van de gedeputeerde, de 

motie niet verder steunen.

Wat motie 11 betreft zijn wij van mening dat daar-

aan jarenlang is gewerkt en dat er nu een keer be-

sloten moet worden. Dat is altijd hard. Dan heb je 

altijd te maken met verschillende afwegingen. Wij 

gaan er echter vanuit – daarvoor hebben wij vol-

doende vertrouwen in het college – dat daar goed 

naar is gekeken en dat die zaken op een behoorlijke 

manier afgewikkeld kunnen worden. Wij willen 

niet dat de ruimte wordt gegeven om weer terug 

te komen, want dan komt er niets van terecht. Wij 

roepen de gedeputeerde dus op om door te gaan. 

Wij zijn tegen motie 11.

Motie 12, het Stimuleringsfonds. De gedeputeerde 

heeft toegezegd in de commissie daarover nog een 

keer te willen praten. Wij wachten dat af en zullen 

dus tegen de motie stemmen.

Bij motie 13 hebben wij een andere overweging 

dan ik tot nu toe gehoord heb. Wij zijn niet van 

plan de UNA- en REMU-gelden te gaan betrek-

ken bij dit soort zaken, want daarover hadden wij 

afspraken gemaakt in het kader van Agenda 2010 

en Stimuleringsfonds. Alleen al om die reden zul-

len wij deze motie niet steunen. Er komt nu een 

initiatief van GL, waar men heel goed mee weg kan. 

Er komt een initiatief van de PvdA over bodem-

sanering. Zo zijn er allerlei initiatieven. Je zou een 

keer een bredere discussie kunnen voeren over de 

vraag hoe je in het kader van die 30% met elkaar 

omgaat en wat daarvoor de middelen en mogelijk-

heden zijn. Wij hebben liever die wat meer integrale 

discussie zonder dat het ertoe leidt dat wij hier een 

fragmentarische motie aannemen. Die zou daarbij 

betrokken moeten worden.
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Wij zijn tegen de visienota. Datzelfde geldt – ove-

rigens niet wat betreft de essentie – voor motie 15 

over alternatieve energie. Zoals ik echter eerder al 

aankaartte, is volgende week het PMP aan de orde 

en juist daar kunnen wij gezien die integraliteit 

hetzelfde bereiken. Overigens stel ik vast dat het 

college hieraan al bijzonder veel doet, maar ik kan 

mij voorstellen dat wij de discussie over het PMP 

volgende week en op 6 december voeren en dan 

kan zo’n motie altijd nog boven tafel komen. Ik 

vraag mij dus af wat de reden zou zijn om die juist 

nu boven water te houden.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Onze dank gaat uit naar de gedeputeerden die uit-

voerig antwoord hebben gegeven op veel van onze 

vragen. Ik zal mij concentreren op de moties. 

Motie 9 is door onze fractie ingediend. Velen heb-

ben zich verbonden aan deze motie en de motie is 

overgenomen door het college en kan wat ons be-

treft daarom worden ingetrokken.

Er is het nodige gezegd over de motie over 80 km/

u. Wij hebben kennis genomen van de naar ons 

idee ronduit positieve reactie van  gedeputeerde 

Mik. Wij zien de brede steun voor deze motie als 

een duidelijk teken dat er een breed draagvlak is 

voor erkenning van deze problematiek. Deze twee 

dingen tezamen en gezien de reactie van de gede-

puteerde – 80 km/u kan een uitkomst zijn en moet 

worden meegenomen in de herwaardering van de 

N230 – is voor ons voldoende reden de motie in te 

trekken. 

Wat betreft de motie over stedelijke vernieuwing 

is het voornamelijk gegaan over de vraag van de 

gedeputeerde of hij wel of niet binnen eerdere ka-

ders had opgetreden. Wij hebben goed gehoord wat 

hij heeft gezegd, namelijk dat hij de zaak nog een 

keer in de commissie aan de orde stelt in een open 

debat. Wat ons betreft moeten daarbij aan de orde 

komen de toewijzingsmogelijkheden aan gemeenten 

met de grootste opgaven voor binnenstedelijke her-

structurering. Het feit dat de zaak in de commissie 

op de agenda komt te staan, is voor onze fractie 

voldoende reden deze motie in te trekken. 

De motie over het CMO roept de meeste discus-

sie op. Ik constateer dat er op basis van de onder-

tekening en de standpuntbepaling in de Staten 

een grote minderheid is die voor een wat andere 

benadering is. Ik vind het jammer dat de gedepu-

teerde niet tot een meer betekenisvolle toezegging 

is gekomen met betrekking tot de gang van zaken 

en de wijze waarop zij denkt dat de balans ingevuld 

zou moeten worden. Er is een grote stroming in 

deze Staten die op basis van dezelfde argumentatie 

en op dezelfde gronden tot een andere verhouding 

komt in cijfers. En dat kan nog wel vier jaar duren. 

Toch, datgene wat er nu gebeurt, is richtinggevend. 

Ik vind het jammer dat het door de gedeputeerde 

wordt afgewezen. 

In de eerste rond heb ik al een aantal uitspraken 

gedaan over een aantal andere moties. Ik zal die 

nog even herhalen. Wij staan natuurlijk achter mo-

tie 4, Bunnik-Zuid. Dat geldt niet voor motie 5, de 

claim-Maarssen; dat moge duidelijk zijn uit argu-

menten die ik in eerdere instantie heb gegeven. 

Wat betreft de Kanjermonumenten, motie 6, zou 

het heel goed zijn als die motie zou worden aange-

nomen. En dat gaat lukken. 

Motie 8, de motie over het opcentenonderzoek. Ik 

zal het interruptiedebat niet overdoen. Wij kunnen 

in elk geval niet met deze motie uit de voeten.

Voor de motie over stimulering woningbouw in de 

sociale sector geldt voor onze fractie dat er destijds 

afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de be-

steding van die gelden, met name voor projecten 

van Agenda 2010. Wij hebben dus geen behoefte 

aan een nieuw fonds, hoe sympathiek dit ook is. In 

de discussie over de binnenstedelijke herstructure-

ring en in een aantal andere discussies bleek dat de 

mogelijkheden hiervoor zeker aanwezig zijn, dus 

hebben wij geen behoefte aan deze motie. 

De motie over de beprijzing is duidelijk. Die motie 

hebben wij ondertekend. 

Wij staan achter motie 15 over de energiebronnen 

en wij zullen die motie dan ook steunen. Wij zou-

den er echter niet vreemd van opkijken als de motie 

terugkomt bij het PMP als daar een reden voor is. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb alleen nog iets te melden over de 

moties of amendementen. 

Amendement 1 hebben wij meeondertekend. Dus 

zijn wij daarmee akkoord.

Motie 4 over Bunnik-Zuid: wij zijn een van de wei-

nige fracties die daar niet in meegaan. Volgens mij 

zitten er allerlei politieke zaken achter die mij als 

eenvoudig Statenlid ontgaan. Het schijnt te maken 

te hebben met de Flevolandoptie, maar ook soms 
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weer niet. Kortom: wij zijn tegen de motie, ook al 

kan het RAK daarmee wat moeite hebben. In de 

praktijk schijnt dat echter nog wel mee te vallen, 

hoor ik van ingewijden. Ik vind de discussie te 

vroeg. Die moet gewoon op 6 december gevoerd 

worden. Als in de motie had gestaan onder “spre-

ken als hun mening uit dat de 4e kern Bunnik 

ongewenst zou zijn als zoeklocatie”, hadden wij 

ermee kunnen instemmen. Nu echter niet. Wat ik 

overigens nog wil zeggen, is dat wij hebben gezegd 

dat wij Bunnik-Zuid liever hebben dan Rijnenburg. 

Dat is omgedraaid blijkbaar, dus zijn wij ook hier 

niet voor. 

Bij motie 5 volgen wij het college. Zoals ik al eer-

der heb gezegd, ben ik nooit bij dat woordvoer-

dersoverleg geweest. 

De motie over de Kanjermonumenten hebben wij 

ondertekend. 

Wat motie 8 betreft hebben wij de gedeputeerde 

ooit gevraagd of hij daartussen een relatie zag. Die 

relatie tussen leasemaatschappijen en opcenten zag 

hij niet en die ziet hij nog niet. Ik wil echter best 

een onderzoek – in een andere vorm dan er op 

visite te gaan en een kopje koffie te drinken – om 

te weten te komen of die relatie er inderdaad is. Is 

die relatie er, dan is het prima. Is die relatie er niet, 

dan horen wij dat wel. 

Motie 11 hebben wij meeondertekend, evenals 

amendement A2.

Voor motie 13 geldt hetzelfde verhaal als de fractie 

van GL heeft gehouden. Hoe sympathiek die motie 

ook is, wij kunnen er niet mee instemmen.

Motie 14 over de beprijzing hebben wij meeonder-

tekend. 

Motie 15 lijkt mij goed aan de orde te stellen bij 

het PMP. Ik begrijp echter dat de SGP nog iets met 

deze motie voor heeft. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal een reactie geven op 

de moties en amendementen waaraan wij niet me-

deplichtig zijn. 

Wij zullen tegen motie 8 stemmen. Wij denken dat 

het onderzoek verspilde moeite zal zijn en dat is 

jammer. 

Wat motie 11 betreft heeft onze fractie alle ver-

trouwen in het beleid van de gedeputeerde en zal 

deze motie dan ook niet steunen. 

Motie 13: er wordt veel over bevordering van soci-

ale woningbouw gesproken, maar er wordt weinig 

aan gedaan. Ondanks het feit dat je iets zou kun-

nen zeggen over de dekking, zal de fractie van de 

ChristenUnie voor deze motie stemmen. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Een teleurstellend bericht voor de heer 

Van de Groep: wij zullen motie 13 intrekken. 

(Hilariteit.) 

Ik ben wel blij dat hij sympathiek staat tegenover 

ons idee. Dat idee wordt overigens, zo merken wij, 

in de Staten zeer breed gedragen. Wij moeten er 

echt iets aan gaan doen. Wij hebben hier ook afge-

sproken dat 30% sociale woningbouw, in huur en 

koop, gerealiseerd moet worden. Ik deel de mening 

dat er zo verdraaid weinig gebeurt. Gedeputeerde 

Ekkers heeft in tegenstelling tot zijn voorganger 

hier vandaag duidelijk gemaakt dat het hem wat 

dat betreft ernst is. Ik vertrouw erop dat het voor 

elkaar komt en dat de woningbouw binnen een 

aantal jaren een gunstig en positief beeld zal laten 

zien. 

Nagenoeg alle moties hebben wij meeondertekend. 

Een aantal jaren was dat wel anders: toen waren 

wij meestal tegen alle moties. Nu zijn wij voor en 

onze eigen motie trekken wij in.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij blijven de moties steunen die wij in 

eerste instantie steunden, voor zover ze overeind 

gebleven zijn. 

Motie 15 trekken wij in, gelet op de beantwoording 

door de gedeputeerde. 

Wij handhaven motie 14 als signaalmotie. Wij 

vinden het een gemiste kans dat het college er op 

deze wijze mee omgaat. Wij constateren dat er op 

dat punt een forse politieke kramp is. 

Wij hebben een vraag over de beantwoording rond 

Agenda 2010. Onze fractie en ook andere fracties 

hebben daarbij een aantal vragen gesteld. Het ver-

baast ons dat daarop niet is ingegaan, Wel heeft 

de gedeputeerde Financiën gezegd dat het bedrag 

onaantastbaar is. Het ging ons echter om de rea-

lisering. Hoe staat het met de taakstelling? Men 

kan stellen dat het een zaak is van de commissie. 

Dat is een standpunt, maar dat hebben wij niet 

vernomen. Onze bijdrage was erop gericht voor de 

commissie uit een aanvullende notitie op tafel te 

krijgen die de bespreking in de commissie op dat 

punt zou helpen. Ik denk dat het nu een moeizame 
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bespreking wordt, omdat er nog veel zachte rand-

voorwaarden aan zijn verbonden. Wij wachten de 

beantwoording van het college op dat punt dus 

nog even af. 

Zoals wij dat elk jaar doen, zullen wij uit princi-

piële overwegingen een stemverklaring afgeven bij 

het programma Cultuur ten aanzien van een aan-

tal onderdelen. Ook zullen wij tegen de reservering 

van € 1.200.000 stemmen voor de dekking van het 

risico van deelname van de provincie in het project 

WK-Jeugdvoetbal 2005. Wij vinden dat bedrag in 

het verlengde van onze eerdere standpunten niet 

verantwoord. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De claim-Maarssen: mocht onver-

hoopt het amendement door de Staten worden 

aanvaard, dan zal de dekking uiteraard ten laste 

moeten komen van de stelpost “Nog toe te wijzen 

middelen 2005”.

Ik denk dat ik duidelijk ben geweest over de motie 

van de VVD over de leasebedrijven. Ik had ver-

wacht dat de VVD dit zou oppakken en de motie 

zou intrekken. Duidelijk is dat wij niet moeten on-

derhandelen, dat wij niet moeten vragen of andere 

bedrijven naar deze provincie komen of dat wij de 

hoogte van de opcenten niet afhankelijk moeten 

maken van de bereidheid van individuele leasebe-

drijven. Dan ga je een pad op dat onbewandelbaar 

is. Wat ik bereid ben te doen, is bij de thans in 

Utrecht gevestigde leasemaatschappijen na te gaan 

wat hun redenen zijn bewust te kiezen voor vesti-

ging in de provincie Utrecht. Daar zal ongetwijfeld 

de hoogte van de opcenten, naast allerlei andere 

overwegingen die bedrijven hebben zich in onze 

interessante en mooie provincie te vestigen, een rol 

bij spelen. Dat horen wij dan wel. Het kan echter 

niet de bedoeling zijn dat er een grootschalig on-

derzoek met externe partijen wordt uitgevoerd. Ik 

hoop tenminste niet dat de Staten dat soort beel-

den voor ogen heeft. 

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Misschien kan de gedeputeerde aan de 

leasemaatschappij die vertrokken is, vragen wat 

zijn beweegredenen daarvoor zijn geweest. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat was ik niet van plan te doen. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is nu precies waar het mij om gaat. De gede-

puteerde zegt in antwoord op een redelijk voor de 

hand liggende vraag van de heer Gaaikema dat hij 

dat niet van plan is te doen. Ik wil er duidelijkheid 

in scheppen dat ik blijf hechten aan een behoorlijk 

onderzoek en dat er niet zomaar een of ander on-

derzoek wordt gedaan. Ik wil dat de gedeputeerde 

met de uitkomsten terugkomt in de commissie. Hoe 

dat onderzoek eruit ziet en wie dat gaat instellen? 

Extern en serieus. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als de heer Swane op die toer gaat, wil 

ik een projectplan van hem zien, inclusief financiële 

onderbouwing over wat dit moet gaan kosten. Ik 

ben bereid beweegredenen van in Utrecht gevestigde 

bedrijven na te gaan. Daar kunnen wij wellicht wat 

mee in relatie tot de opcenten, maar wellicht ook 

in relatie tot vele andere vestigingsfactoren die een 

rol spelen. Dat rapporteer ik dan aan de commissie 

terug. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat de discussie hierover, zowel in de eerste 

als in de tweede termijn, volstrekt helder is geweest. 

Laat de gedeputeerde nu maar zeggen of hij het zo 

wil, dan zullen wij daaruit onze consequenties trek-

ken. Laat de gedeputeerde maar zeggen wat hij van 

ons wil hebben. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik leg de motie zo uit: de bereidheid van 

het college om na te gaan wat de motieven zijn van 

in Utrecht gevestigde leasebedrijven om zich hier te 

vestigen c.q. zich hier blijvend te vestigen, en wat de 

relatie daarbij onder andere is met de hoogte van de 

opcenten. De heer Swane zal het met mij eens zijn 

dat dit nooit de enige reden is van bedrijven. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde heeft er nu een aantal zaken aan 

gekoppeld. Wil hij het nu wel of niet?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nu begrijp ik er niets meer van.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Kan de heer Swane duidelijk maken over welke 

consequenties hij spreekt?
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De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Consequenties? Wat bedoelt de heer Bijkerk?

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

heer Swane zegt dat, als de gedeputeerde niet doet 

wat hij wil en zoals hij het eist – zo komt het in 

feite over – , hij daar consequenties aan verbindt. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp best dat de heer Bijkerk er niet op uit is 

om het met ons eens te worden, maar ik probeer er 

toch uit te komen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Volgens mij zijn wij het hartstikke 

eens, alleen gaat het om de interpretatie van “een 

onderzoek te laten instellen naar… “. Ik zeg de heer 

Swane toe wat wij doen en volgens mij bedien ik 

hem op zijn wenken. De uitkomsten zijn vervolgens 

aan hem om daaruit te interpreteren of hij daar iets 

meer mee kan. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb zo-even duidelijk gemaakt dat ik een serieus, 

extern onderzoek wil. De gedeputeerde reageerde 

daarop met te zeggen dat er dan een format ge-

maakt moet worden en dergelijke. Daarop heb ik 

gevraagd: “Wil de gedeputeerde dat van mij?” Die 

vraag ligt er nog steeds. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Bedoelt de heer Swane met “extern” 

een bureau van buitenaf? Onze medewerkers zijn, 

zo mogen wij hopen, toch goed in staat zo’n sim-

pele vraag uit te zetten? 

De VOORZITTER: Als ik de gedeputeerde goed be-

grijp zegt hij een onderzoek toe, waarin hij nagaat 

bij bedrijven waarom zij zich hier hebben gevestigd 

en of daarbij een relatie is met de opcenten. Dat 

is het onderzoek. De uitkomsten daarvan zijn ter 

beoordeling van de Staten, naar ik aanneem. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben onze steun aan de motie ge-

geven, maar als het de kant op gaat van een extern 

onderzoek, trekken wij onze steun in. 

De VOORZITTER: Even voor de goede orde: er is 

nog niemand die spreekt over een extern onder-

zoek. Het college zegt toe dat het onderzoek gede-

gen zal worden gedaan. Met de resultaten komt het 

college terug naar de commissie. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Waarom zegt de gedeputeerde zo streng 

nee op de vraag over bedrijven die zijn vertrokken? 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het gaat vooral om bedrijven die 

hier zijn en die hier willen blijven. Tot hoever zou-

den de Staten dan willen dat ik terugga? Hoe moet 

ik dat achterhalen? Welke waarde hechten de Staten 

daaraan?

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De hoge opcenten zouden een reden 

kunnen zijn. Als iemand gewoon bot nee zegt, dan 

kan ik daar slecht tegen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! In de stukken van destijds stond dat het 

om een fusie ging, waarbij de ene partner naar de 

andere partner toog. Dat is de reden geweest.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het is correct wat de heer Van 

Leeuwen zegt. Het ging daarbij om een bedrijf uit 

Vianen. De beweegreden was daar volstrekt helder. 

Dat had te maken met een fusie met een elders 

gevestigd hoofdkantoor. 

Het laatste punt is Agenda 2010. Het budget van 

de provincie is glashelder: € 71.900.000. Derde 

geldstromen zijn in een aantal projecten nog niet 

ingevuld. Als die echter niet ingevuld worden, zal 

per project de tering naar de tering gezet moeten 

worden. Het kan niet zo zijn dat datgene wat extern 

niet binnengehaald wordt, op een of andere manier 

weer uit de Algemene Middelen of waaruit dan ook 

wordt toegevoegd. Nee, Agenda 2010 is en blijft € 

71.900.000. De voortgangsrapportage van de indivi-

duele projecten krijgen de Staten via de commissie. 

De VOORZITTER: Nog twee punten van mijn 

kant. Bij de evaluatie van het dualisme staan de 

klokken gelijk: nu starten, vroeg in het voorjaar 

gereed, zodanig dat het in dat zelfde voorjaar nog 

kan worden geïmplementeerd. 

Voor het onderwerp veiligheid zullen wij starten 
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met een verzoek aan de regiopolitiechef eens in de 

commissie BEM te komen, zoals eerder al eens is 

gebeurd, en te spreken over het onderwerp veilig-

heid. Dat kan dan mogelijk een vervolg krijgen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De WGR-plus. Natuurlijk zitten wij 

bij het BRU aan tafel. Dat heb ik uitgelegd. In het 

kader van de NV Utrecht hebben de Staten die 

opdracht ook gegeven. Men weet dat in de tweele-

dige opdracht van deze Staten een zekere spanning 

zit. Aan de ene kant is dat het ter discussie stellen 

van het bestaansrecht van het BRU als WGR-plus-

regio en daar luid en duidelijk richting de Kamer 

mee de boer op te gaan. Aan de andere kant gaat 

het er vooral om met het BRU aan tafel te blijven 

zitten om te zorgen dat de inhoudelijke opgaven 

voor deze regio goed op de kaart worden gezet. Die 

zekere spanning zijn wij bewust met elkaar aange-

gaan. Wij proberen op een intelligente en bestuur-

lijk verstandige manier daarmee om te gaan. Wij 

gaan op dit pad verder en ik heb beloofd dat wij 

in de eerstvolgende commissievergadering, als de 

Kamerdiscussie hierover is geweest, opnieuw die 

strategie zullen bespreken. 

De VOORZITTER: De overige gedeputeerden zul-

len niet meer het woord voeren, constateer ik. Ik 

sluit hiermee de beraadslagingen. Wij gaan over tot 

afhandeling. 

De moties 7, 9, 10, 12, 13 en 15 zijn ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten met algemene stemmen amende-

ment 1.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten met algemene stemmen amende-

ment 2.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie 4. Tegen de motie heeft 

gestemd de fractie van D66.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie 5. Tegen de motie hebben 

gestemd de fractie van de PvdA, GL en D66. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie 6 met algemene stemmen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie 8. Tegen de motie heb-

ben gestemd de fracties van de PvdA, GL en de 

ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Motie 9 is door het college 

overgenomen. De motie is ingetrokken. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie 11. Voor de motie hebben 

gestemd de fracties van de PvdA, D66, GL, de SGP, 

de SP en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie 14. Voor de motie hebben 

gestemd de fracties van de ChristenUnie, D66, GL, 

de SGP, de SP en de LPF. 

De VOORZITTER: Verlangt iemand aantekening?

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Onze fractie wil geacht worden uit 

principiële overweging gestemd te hebben tegen het 

programma Cultuur, te weten de onderdelen uit de 

productgroepen Kunst en Cultuurbeleid voorzover 

daar geen ethische afweging wordt gemaakt in de 

subsidievoorstellen.

Ten tweede zijn wij tegen de reservering van 

€ 1.200.000 voor de dekking van eventuele ri-

sico’s voor het project Wereldkampioenschap 

Jeugdvoetbal 2005.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel, met inachtneming van de stemverklaring 

van de SGP.

De VOORZITTER: Ik draag het voorzitterschap 

over aan de vice-voorzitter van de Staten. 

(De heer Bijkerk neemt het voorzitterschap over.)

De VOORZITTER: Ik wil de vergadering kort 

schorsen op verzoek van enkele Statenleden.

Schorsing van 18.03 uur tot 18.08 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Wij zijn gekomen bij agendapunt 11, de interpellatie 

die is aangevraagd door de heer Witteman namens 
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de fractie van de SP. Zodadelijk krijgt de interpel-

lant als eerste het woord om zijn interpellatie te 

verwoorden en toe te lichten. Vervolgens zal de 

commissaris, aan wie de vragen zijn gericht, ant-

woorden. Daarna krijgt als eerste de interpellant 

gelegenheid te reageren. In dezelfde ronde echter 

wordt ook aan alle andere Statenleden de kans ge-

boden te reageren en aan het debat deel te nemen. 

Dan komt er een tweede reactie van de commis-

saris. Wij sluiten af met een korte concluderende 

ronde. Dat is de gang van zaken.

Interpellatie van de heer ir. B.A. WITTEMAN 

(SP) over nevenfunctie van de commissaris van 

de Koningin.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben het verzoek tot interpellatie 

ingediend naar aanleiding van de gang van zaken 

rond de benoeming van onze commissaris van de 

Koningin tot commissaris bij Holland Casino en 

beoogd president-commissaris bij Holland Casino. 

Vanaf het begin dat hier sprake van was, hebben 

wij de indruk dat wij op z’n minst onvoldoende 

geïnformeerd zijn door de heer Staal over de op-

handen zijnde benoeming. Er lijkt dan ook steeds 

een verschil te bestaan tussen wat er aan de ene 

kant wordt verteld en aan de andere kant wat ik 

daaruit begrepen heb. In chronologische volgorde 

zal ik hierbij aangeven wat ik bedoel.

In het fractievoorzittersoverleg van 19 april meldt 

de heer Staal dat hij benaderd is voor de functie 

van commissaris door Holland Casino. Wij hebben 

dat als kennisgeving aangenomen en er was nog 

een korte discussie over wat de verschillende par-

tijen daarvan vonden. Alle partijen hebben deelge-

nomen aan die discussie. 

Vervolgens zegt de heer Staal op 24 mei op ons 

verzoek toe een overzicht op te stellen van alle 

bijbanen en nevenfuncties en daarbij behorende 

tijdbesteding. Dat overzicht hebben wij gekregen. 

In de rondvraag van het presidium van 23 augus-

tus – dat hoorde daar niet helemaal thuis, want dat 

hoort natuurlijk in het fractievoorzittersoverleg; ik 

was echter even het spoor bijster – meldde de heer 

Staal dat hij inmiddels de functie van commissaris 

bij Holland Casino had aanvaard. Daarover waren 

wij in elk geval een beetje verbaasd.

Vervolgens heb ik, voor de Statenvergadering van 

6 september, gezegd gebruik te willen maken 

van het Vragenhalfuurtje om de gang van zaken 

te bespreken. Dit in alle openheid. In hetzelfde 

fractievoorzittersoverleg zei de heer Staal dat hij 

niet zozeer was benaderd voor de functie van 

commissaris, maar met name als beoogd presi-

dent-commissaris. Enkele weken geleden kom ik 

op de website van het ministerie van Financiën 

de weblog tegen van de heer Joop Wijn en verant-

woordelijk voor de zaken rond Holland Casino. 

Hij meldde dat hij in week 37, de week dat wij onze 

Statenvergadering hebben gehad, op werkbezoek 

was geweest bij Holland Casino met daarbij de 

huidige president-com-mis-saris de heer Dik en 

de beoogd president-commissaris de heer Staal. Er 

wordt verder geen enkel voorbehoud gemaakt of de 

commissarissen van Holland Casino de heer Staal 

als zodanig zullen kiezen. 

Het onderwerp van het bezoek, ook wel saillant, 

was het tegengaan van gokverslaving, entreebeleid 

en anti-witwasbeleid. Daar kunnen wij ons wel in 

vinden, maar dit alles binnen de bandbreedte van 

een gezonde bedrijfsvoering. Ja, dan denk ik …

Na de aankondiging van deze interpellatie wordt er 

op 2 november door de provincie een persbericht 

uitgebracht dat de heer Staal reeds op 1 oktober 

benoemd was tot commissaris. Dat wisten wij niet, 

dus daar waren wij door verrast. 

Met het schetsen van deze situatie heb ik gepro-

beerd duidelijk te maken dat wij als Staten vanaf 

april slecht of onvolledig geïnformeerd zijn over de 

benoeming. Onze kritiek richt zich op een drietal 

onderwerpen:

- De wijze waarop de Staten zijn geïnformeerd 

over de voorgenomen benoeming en de wijze van 

aanvaarding. Vanuit onze optiek is de heer Staal in 

de eerste plaats commissaris van de Koningin; het 

is zijn hoofdfunctie. Volgens het Reformatorisch 

Dagblad spant de heer Staal qua bijbanen en ne-

venfuncties de kroon ten opzichte van zijn col-

lega-commissarissen van de Koningin. Wij hebben 

in deze Statenperiode, en ook eerder, al kenbaar 

gemaakt dat wij niet al te gelukkig zijn met een 

aantal bijbanen, zoals die bij de Jaarbeurs, ANWB, 

Twynstra Holding, Nestlé, en dan nu bij Holland 

Casino. De toegevoegde waarde voor de provincie 

Utrecht van al deze functies ontgaat onze fractie 

soms. 
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- Ook hebben wij bij herhaling onze zorgen geuit 

over de tijdbesteding die gepaard gaat met deze en 

andere functies. Wij moeten er wel bij opmerken 

dat de heer Staal geen vermoeide indruk maakt. 

Dat doet ons deugd. Blijkbaar is hij iemand die ge-

woon 84 dingen tegelijk kan doen. Samen met de 

heer Bijkerk en de heer Ekkers heb ik in de herbe-

noemingscommissie gezeten. Daar hebben wij met 

name ook onze waardering uitgesproken voor de 

inspanningen. Dat betekent aan de andere kant niet 

dat wij kritiekloos zijn.

- Ons derde punt gaat om de functie van commis-

saris of president-commissaris bij Holland Casino. 

Wij hebben contacten gehad met de Jellinek kliniek 

en die heeft in dezen onze zorg bevestigd: meer dan 

80.000 mensen in Nederland lijden aan een gokver-

slaving. Dat zijn geen mensen die zo af een toe een 

gokje wagen, maar zij zijn echt gokverslaafd. Dit be-

tekent tevens 80.000 ontwrichte huishoudend en/of 

gezinnen. Van die 80.000 gokverslaafden worden er 

4000 actief behandeld. 

Dat de huidige president-commissaris, de heer Dik, 

deze rol vervult is iets waarop wij geen invloed 

kunnen uitoefenen. Echter, de heer Staal is als 

commissaris van de Koningin een politiek figuur. 

Het lijkt ons daarom een verkeerd signaal naar de 

Nederlandse bevolking, met name naar diegenen die 

te maken hebben met gokverslaving, dat een insti-

tuut zoals onze commissaris van de Koningin pre-

sident-commissaris wordt bij Holland Casino. Wij 

vinden het aanzetten tot gokken geen spelletje. 

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de 

commissaris voor de beantwoording.

De heer STAAL (CdK): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil graag de vragen beantwoorden, al was het maar 

omdat ik niet de geschiedenis in wil gaan als iemand 

die zo’n groot voorstander van gokken is. En wat 

betreft al mijn 84 werkzaamheden tegelijk? Ik vind 

dat de heer Witteman dat aantal wel erg laag schat.

Laat ik echter vooral de gelegenheid aangrijpen een 

aantal dingen hierover te zeggen. Laat ik ook vooral 

tegen de heer Witteman zeggen dat ik de manier 

waarop dit aangezwengeld wordt, op prijs stel, al-

hoewel ik hem straks wel enige dingen zal verwijten. 

Toch benadruk ik dat het allemaal in goede harmo-

nie gaat. Ik word daarover zeer zorgvuldig geïnfor-

meerd. 

Ik heb behoefte iets te zeggen over nevenfuncties 

in zijn algemeenheid. Ik kan mij voorstellen dat het 

vragen oproept. Voorop staat uiteraard transpa-

rantie. Hoewel ik vaak van mijzelf zeg dat ik geen 

politicus ben, ben ik wel een openbaar bestuurder 

en daar hoort die transparantie bij. 

Het is van belang een paar zaken feitelijk recht te 

zetten. Daarin schuilt dan klein verwijt, gericht 

aan de heer Witteman. Dat is de veronderstelling 

die in de vragen klinkt als zou ik mij niet aan de 

procedure hebben gehouden. Dat is pertinent niet 

waar. Op 19 april heb ik mijn voornemen gemeld. 

Ik word wel eens vaker voor nevenfuncties bena-

derd, waar ik de Staten helemaal niet in betrek. 

Dan maak ikzelf de afweging het niet te doen. 

Als ik echter in de Staten of in het fractievoorzit-

tersoverleg meld dat ik benaderd ben voor die of 

die functie, dan meld ik dat op die plaats omdat 

ik het voornemen heb die functie te aanvaarden. 

Het is misschien zo’n twintig keer gebeurd en tot 

nu toe is dat in het fractievoorzittersoverleg aan de 

orde geweest. Dat gebeurt soms met één pennen-

streek en soms met bemerkingen van de kant van 

de Staten, omdat zij een algemeen bezwaar hebben 

tegen nevenfuncties. Daar blijft het bij. Met deze 

nevenfunctie is er op 19 april niet meer aan de orde 

geweest. Er is over gediscussieerd, maar daar kom 

ik straks op terug. Vervolgens heb ik naar ik meen 

– daar hebben wij een meningsverschil over – in 

de vergadering daarop in mei gemeld dat ik het 

voornemen heb uitgevoerd. Anderen hebben daar-

over echter een andere herinnering. Anderen zullen 

zich daarover niets herinneren, zoals u, mijnheer 

Witteman, omdat het de dag was dat uw zoon ge-

boren werd. Maar goed, ik heb mijzelf dat graag 

toegerekend, want toen wij in september met de 

fractievoorzitters hierover hebben gesproken, heb ik 

gezegd dat het misverstand bij mij vandaan kwam. 

In elk geval hebben wij in september nog een keer 

uitvoerig een beschouwing gehouden en ook daar-

bij is van mijn kant gezegd, volstrekt helder, dat 

ik de functie heb aanvaard. Formeel is die functie 

overigens nog geen feit. Toen hebben wij nog een 

keer uitvoerig gesproken over verschillende onder-

delen. Dat wat betreft de feiten.

Waar er een stukje onzorgvuldigheid in zit, is 

de suggestie dat ik mij daaraan niet zou heb-

ben gehouden. Ik heb niet zelf bedacht dat de 

Provinciewet niet verder gaat dan dat ik de Staten 
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alleen maar mijn voornemen hoef te melden. Meer 

hoef ik niet te doen. Ook al roepen de Staten met 

z’n allen dat ik het beter niet zou kunnen doen, 

verder dan dat gaat de Provincie wet nu eenmaal 

niet. 

Wat nevenfuncties betreft wil ik enkele zaken in 

het algemeen zeggen. 

Ik wil graag gezegd hebben dat ik best snap dat 

over zo’n onderwerp snel beroering kan ontstaan. 

Het is aan de andere kant ook een onderwerp 

waarover mensen snel mee-mopperen. Dat snap ik 

wel, want de maatschappelijke werkelijkheid is nu 

eenmaal dat de mogelijkheid van het hebben van 

nevenfuncties er is, dat daarvan ook ruimschoots 

gebruik wordt gemaakt en dat het iets is wat hoort 

bij onze samenleving. Ik ken geen organisatie waar 

geen toezichtfunctie is. Sterker nog: de kranten 

staan bol van toename van corporate governance, 

of hoe je ook wilt noemen. Er is toezicht, controle, 

invloed van buitenaf, verbreding. Daarbij speelt van 

alles een rol. Dat kan zijn het meekijken vanuit een 

andere wereld. Wij schreeuwen vaak dat wij be-

hoefte hebben het bedrijfsleven meer in de politiek 

te betrekken. Als ik maar eens één nevenfunctie 

mag noemen: u zit hier waarschijnlijk allen in een 

nevenfunctie. Er is geen nevenfunctie waar geen 

belangenverstrengeling aan de orde is. Over het 

algemeen, gelukkig, is dat een positieve belangen-

verstrengeling. Het kan echter ook een negatieve 

belangenverstrengeling zijn.

En het is in onze maatschappelijke werkelijkheid nu 

eenmaal zo dat het niet alleen de politiek is als ge-

respecteerde nevenfunctie. Ik heb het werk zelf ook 

mogen doen in de Eerste Kamer, zoals u weet. Aan 

de andere kant zijn er nevenfuncties als toezicht-

functies in het bedrijfsleven, ziekenhuizen, culture-

le instellingen, noem ze maar op. Het is overal aan 

de orde van de dag. Bij al die nevenfuncties komt 

men mensen tegen die geen behoefte hebben aan 

een van-negen-tot-vijf-bestaan. Als ik zie hoeveel 

tijd Statenleden stoppen in hun nevenfunctie, doe 

je dat niet als je een van-negen-tot-vijf-figuur bent. 

Er is overigens niets mis met mensen die daarvoor 

kiezen, maar er zijn gelukkig in onze samenleving 

genoeg mensen die meer willen dan negen-tot-vijf. 

De politiek is daarmee natuurlijk gebaat, maar er 

zijn ook organisaties gebaat bij toezichthouders. 

Gelukkig zie je in dat vele toezicht houden dat de 

transparantie toeneemt, ook ten aanzien van de 

overheid. Mijn nevenfuncties zijn u alle gemeld, 

mijn nevenfuncties staan op de website en zo hier 

en daar maak ik er in mijn jaarverslag gewag van. 

Dat een CdK een gewild bestuurder is, wist ik toen 

er voor solliciteerde. Sterker nog: het is een van 

mijn overwegingen geweest. Als de functie van CdK 

alleen had bestaan uit het CdK-schap, zou ik er niet 

aan zijn begonnen. De aardigheid van het bestuur-

der-zijn in mijn positie is dat je je in een redelijk 

onafhankelijke positie kunt manoeuvreren en dat je 

vanuit die positie dingen ernaast kunt doen. Soms 

omdat je dat zelf graag wilt, soms omdat je denkt 

dat je een maatschappelijk belang dient, maar 

vooral omdat je dat nu eenmaal leuk vindt. Die 

combinatie. En dat is nu eenmaal zo. Het is aan de 

orde geweest toen ik solliciteerde en nevenfuncties 

meenam. En het is, zoals al werd gememoreerd, aan 

de orde geweest bij mijn herbenoeming. 

Waar let je dan op? Geen negatieve belangenver-

strengeling. Ik wil best verklappen dat ik wel eens 

door een projectontwikkelaar ben benaderd voor 

de Raad van Commissarissen. Daar heb ik de 

Staten niet voor nodig, met alle respect, om daar 

nee tegen te zeggen. Natuurlijk twijfel je wel eens 

en natuurlijk heb je ook je eigen afwegingen. Het 

tweede aspect echter, de tijdsbesteding, is zeker zo 

belangrijk. Daar ben ik heel simpel in. Ik heb dat in 

een notitie duidelijk gemaakt: ik mik op één à twee 

vergaderingen per week voor een private neven-

functie. Voorzitter of interim-voorzitter van Kasteel 

Amerongen vind ik geen private nevenfunctie. Dat 

is iets dat je doet ‘uit hoofde van’. Bij de private 

nevenfuncties echter, waar ik in een aantal geval-

len een honorarium voor ontvang, ga ik niet verder 

dan een à twee vergaderingen per week. Dat het bij 

sommige functies slechts tot vier vergaderingen per 

jaar beperkt blijft, kan ik niet helpen. Het is deels 

de verantwoordelijkheid en deels de vergadertijd 

die erin gaat zitten.

Op één punt kan ik de Staten geruststellen: ik ben 

niet de topscorer. Het Reformatorisch Dagblad is 

niet goed geïnformeerd. Binnenkort kunnen wij 

dat wel zien, want Elsevier is al enkele weken bezig 

met een uitgebreid onderzoek. Dat doet Elsevier 

overigens elk jaar: elk jaar word je benaderd over 

nevenfuncties, omdat het een onderwerp is waar-
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over wij met ons allen graag een beetje mee-mop-

peren. U begrijpt, ik wil daarover ook wel eens 

terug-mopperen, maar in feite had ik dan dit vak 

niet moeten kiezen. Elsevier komt dus binnenkort 

met de resultaten van een onderzoek onder alle 

CdK’s. Dan zult u zien dat ik niet de topscorer 

ben. Er zal bij de uitslagen van dat onderzoek ook 

verslag gedaan worden van de veronderstelling wat 

de commissarissen daarmee verdienen. Daarvan 

hebben de commissarissen gezegd, als iedereen 

verplicht is dat te openbaren, dat zij daaraan mee-

doen. Zolang dat echter nog niet het geval is, is het 

de vraag waarom zij dat wel zouden moeten doen. 

De uitkomst van het onderzoek zal wel wat stof 

doen opwaaien, dat geloof ik best. Het is echter 

de maatschappelijke werkelijkheid. Zo ben ik aan 

de baan begonnen en zo heb ik er ontzettend veel 

plezier in. 

Nogmaals, als het gaat om die tijdsbesteding, u be-

grijpt het wel: als je geen van-negen-tot-vijf-figuur 

bent, dat één à twee vergaderingen per week heel 

goed gaat. Daarbij heb je natuurlijk je telefoontjes, 

netwerkontmoetingen en noem maar op. En waar-

om doe je dat dan? Om je persoonlijk netwerk, je 

ambtelijk netwerk, je bestuurdersnetwerk: er zijn 

allerlei redenen om zoiets te doen. 

De procedure. Nogmaals: “uit hoofde van” is iets 

anders. Bij andere functies, waar deze er een van 

is, ben ik gehouden – zoals dat ook geldt voor 

gedeputeerden – om het voornemen aan de Staten 

kenbaar te maken. Wij hadden, vaste prik, hier de 

gewoonte dat ik dergelijke voornemens meld in het 

fractievoorzittersoverleg. Dan wordt daarover al 

dan niet gediscussieerd, en dat is het. Ik heb zelf 

naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom 

deze nevenfunctie gezegd, dat het mij goed lijkt dat 

wij daar een procedure voor afspreken die wat ver-

der gaat. Ik heb voorgesteld – daarover zullen wij 

nog spreken, naar ik aanneem – dat voornemen 

nadat ik het kenbaar heb gemaakt te doen volgen 

met een officiële brief, waarin ik meld dat ik mijn 

functie heb aangenomen. Dat betekent dan tevens 

dat dat een moment zou kunnen zijn waarop de 

Staten daarover eventueel een debat voeren. 

Nogmaals, mijn afwegingen. Vaak is iets interes-

sant, soms een maatschappelijk belang, soms een 

persoonlijke voorkeur. De tijdsbesteding weet ik 

goed in de smiezen te houden.

Heel nadrukkelijk is iets gevraagd over Holland 

Casino. Ik wil vooropstellen dat ik niet degene ben 

die daarover op deze plek verantwoording afleg. 

Misschien is het wel goed daarover een paar dingen 

te zeggen. 

Holland Casino is een honderd procent staatsbe-

drijf. Een noodzakelijk kwaad. Daarmee heeft de 

Staat geen honderd procent zeggenschap, maar 

de Staat is natuurlijk wel ontzettend gebaat bij 

een bepaalde samenstelling van die Raad van 

Commissarissen. Men zoekt naar mensen die een 

bijdrage kunnen leveren aan het meedenken in het 

beleid en dat beleid heeft heel veel te maken met 

gokverslaving. Dat is de reden namelijk waarom 

de Staat der Nederlanden het monopolie heeft op 

casino’s in dit land. Dat houdt men nog steeds vol 

in het kader van de Europese regelgeving, omdat de 

Nederlandse regering zegt mét dat monopolie, dat 

wij nodig hebben in het verlengde van het creëren 

van die gelegenheid, veel te kunnen doen aan gok-

verslaving. 

Dus men zoekt mensen met financiële deskundig-

heid. Men zoekt als het gaat om de persoon van de 

voorzitter en nog enkele anderen, naar mensen die 

weten hoe de overheid functioneert, naar mensen 

die de weg weten in Den Haag en die bekendheid 

hebben – dat was in mijn geval een reden – met de 

andere kant van het legale gokken, het illegale gok-

ken. Daar ligt een maatschappelijk belang. Ikzelf 

heb er helemaal niets mee. Ik wist tot voor kort niet 

hoe zo’n club werkte. Ik heb mij erin verdiept en 

ben tot de conclusie gekomen dat het mij goed lijkt 

daarin een bijdrage te leveren. Ik heb er bij som-

mige functies niet lang over hoeven na te denken, 

maar bij deze was dat wel het geval. Dat betrof 

precies dezelfde punten die bij de Staten aan de 

orde zijn geweest: wat betekent het voor je imago, 

en: wat betekent het als het gaat om de vraag of je 

het beleid dat die club voorstaat, kunt waarmaken? 

Wat daarin heeft meegespeeld is dat nadrukkelijk 

de minister van Justitie en de staatssecretaris van 

Financiën hebben laten weten het op prijs te stellen 

als ik deze functie zou aanvaarden. Zij gaan daar 

overigens niet over. De Raad van Commissarissen 

doet zelf voorstellen. 

In het fractievoorzittersoverleg heb ik natuurlijk 

zeer nadrukkelijk de bezwaren van de kleine chris-

telijke partijen gehoord. Dat principiële bezwaar, 

zoals ik heb gezegd, volg ik niet. Géén Holland 
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Casino betekent namelijk: gokken in de illegaliteit, 

met gigantische problemen. In een vroeger leven 

heb ik daarin kunnen meekijken. 

Het imagoverhaal is op twee manieren aan de 

orde geweest met de fractievoorzitters: een nega-

tieve en een positieve mogelijkheid. De positieve 

mogelijkheid is er een, waarbij je juist vanuit het 

openbaar bestuur een bijdrage kunt leveren aan het 

zo goed en kwaad als mogelijk is een plek geven 

van zo’n club in onze samenleving. De negatieve 

kant – namelijk het boegbeeld van de provincie 

– is een punt, zoals ik eerder heb gezegd, dat niet 

speelt. De Staten kunnen mij niet de voorzitters 

van vele raden van commissarissen opnoemen. 

Ongetwijfeld kent men de heer Kleijsterlee. Weten 

de Staten echter wie de voorzitter is van de Raad 

van Commissarissen van Philips? Weten zij dat 

oud-minister Korthals Altes voorzitter is van de 

Raad van Commissarissen van de Staatsloterij? Zo 

kan ik een hele reeks noemen. 

Het boegbeeld van een openbaar bestuur is wat 

anders. Ik weet dat ik het boegbeeld van de provin-

cie bent. Met plezier en met trots. In het bedrijfsle-

ven echter werkt het andersom: dat is de Raad van 

Bestuur. In die zin denk ik dus dat er geen nega-

tieve mogelijkheid in zit. Natuurlijk loop ik wel een 

risico en daar heb ik ook goed naar gekeken. Wat 

betekent het als een club zoals Holland Casino zo 

ongelooflijk slecht in het nieuws komt dat zij niet 

om Staal heen kunnen? Dat risico moet je je probe-

ren in te denken en dat risico zie ik echt niet. 

Een derde argument is het argument van de gok-

verslaving. Welnu, dat snap ik, maar het is zeer 

nadrukkelijk zo dat het officiële beleid van de rege-

ring is – dat is zelfs recentelijk nog uitgebreid aan 

de orde geweest in de Tweede Kamer – dat mét het 

creëren van de gelegenheid de Staat probeert een 

preventiebeleid te voeren ten aanzien van gokver-

slaving. Ik zeg er straks iets meer over. 

Waar ik zeer nadrukkelijk naar heb gevraagd, is 

welke ruimte de Raad van Commissarissen heeft 

om daarin mee te praten, ook wat betreft het spon-

sorbeleid. 

Die conclusie heeft er bij mij toe geleid dat ik dat 

voornemen heb uitgevoerd. Wij hebben hierover 

in september gesproken en dat ik vrij kort daarna 

op bezoek ben geweest, overigens op verzoek van 

de heer Wijn, bij een van de casino’s …. Ja, dat is 

zo, maar mij ontgaat een beetje de reden van die 

vraag. Mij wordt gevraagd of ik de berichtgeving op 

de website kan beamen. Ja, ik ben daar met de heer 

Wijn geweest. Ik begrijp echter niet wat met deze 

vraag wordt beoogd. Het was een werkbezoek van 

de staatssecretaris en hij heeft mij gevraagd hem te 

vergezellen, zodat wij een middag de tijd hadden 

daarover samen van gedachten te wisselen met het 

oog op de voorgenomen benoeming. Die benoe-

ming is overigens nog niet formeel afgekomen. Er 

moeten nog allerlei veiligheidsonderzoeken worden 

gedaan vanwege het risico bij deze toezichtfunctie. 

Dat betekent echter wel dat ik meeluister naar wat 

er gaande is. Als de benoeming een dezer dagen 

formeel wordt, zal de Raad van Commissarissen uit 

zijn midden een voorzitter kiezen. 

De vraag is wat ik versta onder een gezonde be-

drijfsvoering. Ik ga daar niet over. Ik leg dan ook 

geen verantwoording af over wat er gaande is bij 

Holland Casino. Ik wil wel zeggen waar mijn af-

weging mee te maken heeft gehad. Mijn afweging 

heeft te maken gehad met het feit dat er met be-

hulp van de Jellinek-kliniek een zeer welbewust 

beleid gevoerd wordt tegen verslaving. Deze kli-

niek heeft een concultancy afdeling waar Holland 

Casino klant is. Hoe groot is het probleem? Er is 

een aantal genoemd van 80.000 gokverslaafden. 

De heer Witteman zit er niet naast, maar dat heeft 

maar weinig met Holland Casino te maken. Daar 

komen per jaar 1.100.000 bezoekers. Zij leggen 

gemiddeld vijf keer per jaar een bezoekje af als 

een soort tijdverdrijf. Minder dan 300 van deze 

bezoekers bij Holland Casino is gokverslaafd. Het 

probleem van gokverslaving zit bij de gemeentelijk 

toegestane speelautomaten. Als u mij daarover een 

visie vraagt, dan verdwijnen morgen die speelau-

tomaten. Daar zit een geweldig probleem. Er is een 

actief beleid met bezoekbeperkingen. En er is een 

groot misverstand rondom casino’s over witwas-

sen, zoals men heeft kunnen vernemen uit het 

Tweede-Kamerdebat. Dat is namelijk onzin. Het 

kan niet eens, want als je daar grote bedragen ver-

dient, moeten die naar privé-rekeningen toe. Daar 

zit een controle op, die erop neerkomt dat als het al 

gebeurt, men niet meer dan € 10.000 witgewassen 

zou kunnen krijgen. Dat is niet het witwasprobleem 

in ons land. Er is dus een groot misverstand over 

Holland Casino in relatie met een witwasfabriek. 

Als dat zo zou zijn, waren de Staten nu al thuis 
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geweest. Dan had ik daar absoluut geen ja tegen 

gezegd. Ik ken die kant van de samenleving maar 

al te goed en ik heb mij zeer goed gerealiseerd waar 

ik aan begin. Ik heb daarvan gedacht: “Als ik aan 

die andere kant een bijdrage kan leveren, dat ik dat 

graag doe ook omdat ik het zelf leuk vind.” 

De procedure loopt, zoals ik heb gezegd. De Raad 

van Commissarissen zal uit zijn midden een voor-

zitter kiezen.

De laatste vraag van de heer Witteman. Het mag 

helder zijn dat dit geen functie is uit hoofde van 

mijn ambt. Het is een private nevenfunctie. 

Nogmaals, op 19 april heb ik mijn voornemen 

kenbaar gemaakt. Men kan hier zeggen dat ik be-

naderd ben. Ja, inderdaad, zo begin ik; ik meld dat 

ik benaderd ben. Vervolgens zeg ik natuurlijk dat ik 

daar positief op wil ingaan en dat ik wil laten mee-

wegen hoe men daar in het fractievoorzittersoverleg 

op reageert. Met andere woorden: die aanvaarding 

was voor mij wat dat betreft geen punt. Daarover 

heb ik voldoende gezegd. 

Ik heb al gezegd dat ik juist naar aanleiding van die 

gebeurtenis heb voorgesteld in de procedure iets 

extra te doen, namelijk die schriftelijke melding 

van mij aan de Statenleden. Als de Staten conclu-

deren dat ik hen onvolledig heb geïnformeerd, een 

doodzonde in de politiek, dan zeg ik in alle op-

rechtheid dat daar absoluut geen sprake van is. Op 

19 april heb ik precies datgene tegen u gezegd wat 

ik behoor te zeggen. 

De toegevoegde waarde is iets waarover wij lang 

en breed kunnen praten. Het is een noodzakelijk 

kwaad. Ik wil niet de geschiedenis ingaan met dit 

debat als een groot pleitbezorger van het bestaan 

van Holland Casino. Als het morgen kan worden 

afgeschaft, werk ik er gisteren aan mee. Daar gaat 

het niet om. Het is er echter nu eenmaal. Wat be-

treft de problematiek die wordt geschetst ten aan-

zien van gokverslaving, is dat er juist wordt beoogd 

met legale situaties daaraan enig paal en perk te 

stellen. 

Volgens mij ben ik hiermee voldoende op de vragen 

en suggesties ingegaan.

De VOORZITTER: Voor de reactie is nu het woord 

aan de heer Witteman. Daarna krijgen de andere 

Statenleden gelegenheid te reageren.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de heer Staal voor zijn uitgebreide beant-

woording. Buiten het Statenlidmaatschap heb ik 

ook een nevenfunctie. Ik ben namelijk voorzitter 

van de peuterspeelzaal ‘t Krieltje in Kockengen. Wij 

verkopen loten voor de Grote Clubactie. Het CDA 

en de VVD waren er natuurlijk als de kippen bij 

om er een paar te kopen. De hoofdprijs is � 100.000. 

Maak mij los: ik heb er nog 35. (Hilariteit.)

Dan het Reformatorisch Dagblad. Daarin staat niet 

zozeer dat de heer Staal lijstaanvoerder is, maar dat 

hij qua nevenfuncties in het linkerrijtje voor komt.

Dan de 19e april. De heer Staal heeft toen gezegd 

benaderd te zijn voor een commissarisfunctie bij 

Holland Casino. Naar aanleiding daarvan is er 

enige discussie geweest, waarna de heer Staal heeft 

toegezegd dat hij een eventuele aanvaarding van 

de functie nog eens tegen het licht wilde houden. 

Daarna is alle informatie die ons heeft bereikt er 

gekomen via vragen die wij hebben gesteld. Die in-

formatie is nooit vanzelf gekomen of op eigen initi-

atief. Die informatieverstrekking is er geweest naar 

aanleiding van het gebruik van de rondvraag of 

naar aanleiding van een bericht in de pers en der-

gelijke. Een voorbeeld: op 2 november is er vanuit 

dit huis een persbericht de deur uitgegaan, waarin 

stond dat de heer Staal per 1 oktober was benoemd 

tot commissaris bij Holland Casino. Nu zegt hij dat 

men blijkbaar nog bezig is met een antecedenten-

onderzoek. Dat vinden wij vreemd; dat geeft een 

heel vreemde indruk. 

Dan het onvolledig geïnformeerd-zijn. Ikzelf vind 

dat ik onvolledig geïnformeerd ben. Niet dat wíj 

onvolledig geïnformeerd zíjn. Dat is wel iets anders. 

Blijkbaar gaat het toch gewoon om misverstanden 

en onduidelijkheid. Erg blij ben ik dat de heer Staal 

heeft toegezegd te willen meewerken aan een proce-

dure die dit soort misverstanden gaat voorkomen. 

Ik heb gemeend daartoe een motie op te moeten 

stellen. Ik hoop en verwacht dat mede naar aanlei-

ding van de toezegging deze motie breed gedragen 

zal worden. 

Motie 16 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in openbare ver-

gadering bijeen op 8 november 2004;
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overwegende:

-  dat de commissaris van de Koningin door het 

ministerie van Financiën is aangezocht om 

commissaris te worden bij Holland Casino;

-  dat de commissaris van de Koningin in het 

fractievoorzittersoverleg d.d. 19 april jongst-

leden heeft aangegeven als zodanig te zijn 

benaderd voor deze functie;

-  dat de commissaris van de Koningin het voor-

nemen, anders dan uit hoofde van zijn ambt, 

van het aanvaarden van een nevenfunctie dient 

te melden aan Provinciale Staten;

-  dat met betrekking tot de wijze van het melden 

van het voornemen tot het aanvaarden van de 

functie tot commissaris bij Holland Casino aan 

Provinciale Staten er sprake is van een ver-

schil in perceptie tussen een aantal leden van 

Provinciale Staten van Utrecht en de commis-

saris van de Koningin;

-  dat de huidige wijze van melden van het 

voornemen tot het aanvaarden van de functie 

door de commissaris van de Koningin aan 

Provinciale Staten voor verbetering vatbaar is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

een procedure te ontwikkelen binnen de kaders 

van de Provinciewet, waarbij voornemen tot het 

aanvaarden van een nevenfunctie, anders dan uit 

hoofde van zijn ambt, door de commissaris van 

de Koningin, ondubbelzinnig aan de leden van 

Provinciale Staten van Utrecht wordt kenbaar ge-

maakt, zodat een debat over het voornemen tot het 

aanvaarden van zo een functie door de commissa-

ris van de Koningin in de Staten kan plaatsvinden,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Het is natuurlijk de bedoeling van het “kenbaar 

maken” dat, als de Staten op enig moment de be-

hoefte hebben aan het voeren van een debat, zij dat 

kunnen doen naar aanleiding van een melding. Ik 

denk dat het de openheid ten goede komt en dat het 

dit soort onduidelijke situaties in de toekomst zal 

kunnen voorkomen.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de SP stelt het hebben van één 

bepaalde nevenfunctie van de heer Staal aan de 

orde. Wij vinden dat een te beperkte invalshoek. 

Voor onze fractie is van belang hoe eventuele ne-

venfuncties effecten hebben op een hoofdfunctie. 

In die hoofdfunctie dient de CdK de belangen van 

de provincie Utrecht. 

De CdK refereert aan de Provinciewet. Je kunt 

natuurlijk ook gewoon in goed overleg met elkaar 

afspraken maken. Wij willen met genoegen zo 

nodig nog duidelijker spelregels daarvoor ontwik-

kelen. Beter nog: er bestaan regels die mogelijk 

moeten worden herijkt. Wij hebben immers al 

een integriteitscode. Dus is het zinvol die regels 

te actualiseren aan de hand van nieuwe ontwik-

kelen, denkend aan de ‘Tabaksblattcode’ in het 

bedrijfsleven. Het kan ook zijn dat de spelregels 

concreter moeten worden geformuleerd. Onze 

conclusie is dan ook dat op korte termijn in de 

Staten of via de commissie een herijking plaats-

vindt van de integriteitscode. Het gaat ons niet 

om dit ene onderwerp, dat moet duidelijk zijn, 

maar wij willen dit onderwerp in een wat bredere 

context plaatsen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

In het algemeen heeft de CdK al gezegd dat hij 

gewoon functies kan aanvaarden. Hij hoeft alleen 

maar het voornemen te melden. Laten wij dat 

goed voor ogen houden.

Voor de fractie van de VVD is belangrijk dat de 

commissaris goed functioneert. Dat hebben wij 

geconstateerd bij zijn herbenoeming. De tijd die 

hij nodig heeft voor onze provincie, besteedt hij 

daar ook aan. Als er dan tijd over is, gaat de een 

golfen en de ander doet wat anders. Wat ons be-

treft doet de commissaris met die tijd wat hij zelf 

wil, met dien verstande dat hij zijn werk hiér goed 

moet doen. Daarover waren wij het echter al eens. 

Dan is er hier een procedure afgesproken. Wij be-

spreken dit soort zaken in het fractievoorzitters-

overleg. Wij kunnen daarover wel een interpel-

latie houden, maar dan gaat het erom dat je eerst 

moet voorstellen de procedure te veranderen. Die 

procedure kan niet ad hoc worden veranderd. Er 

is dus gewoon via het fractievoorzittersoverleg 

informatie verstrekt. Daarmee is het punt van het 

niet geïnformeerd-zijn van de baan. De meeste 
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Statenleden zijn niet geïnformeerd, hoogstens via 

hun fractievoorzitters. En daar blijft het bij. 

Ik ben van mening dat de drukste mensen altijd 

de meeste tijd hebben. Ik zou niet weten wat voor 

problemen wij zouden moeten maken over neven-

functies, behalve als die in strijd dreigen te komen 

met integriteitsregels. Mevrouw Raven noemde dit 

punt terecht. De commissaris zal daar echter ook 

zeker naar kijken.

Wij vinden het een prima zaak dat je naar de 

Holland Casino’s gaat. Het is een prima zaak dat 

een goed bestuurder zoals onze CdK zich inzet 

voor het staatsbedrijf Holland Casino. De vraag 

die ten principale speelt, is: wil je als bestuurders 

of als Statenleden maatschappelijk of in het be-

drijfsleven actief zijn? Als ik daarbij over onszelf 

spreek, was volgens mij het doel van het dualisme 

dat wij ook maatschappelijk actiever konden zijn. 

Dus: óf wij vinden dat niet, óf wij vinden het wel. 

Wees daarover echter duidelijk. Ik constateer dat 

ík die duidelijkheid, zoals de heer Witteman naar 

voren brengt, in het verleden niet heb geproefd. 

Wij voelen niets voor de motie en ondersteunen 

deze dan ook niet. Wij vinden de huidige proce-

dure prima. Het is verder ook goed in de toekomst 

nog een keer in zijn algemeenheid te kijken naar 

integriteitsregels, onder de nadrukkelijke voor-

waarde dat het helemaal niets met het debat van 

vandaag te maken zal hebben. De integriteit van 

de commissaris – ik moet de eerste persoon nog 

horen die er iets over zegt – staat wat ons betreft 

niet ter discussie. Gaat het over integriteitsregels, 

dan gaat het over iets wat je zo regelmatig een keer 

moet doen, en dat vinden wij prima. Dat kan in 

het voorjaar of tijdens de zomer gebeuren. 

Als het dan gaat over de heer Witteman en de 

fractie van de SP die een paar keer zegt dat er 

misverstanden zijn, dan vraag ik mij af of er een 

interpellatie aan te pas moet komen om misver-

standen te bespreken.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij danken de commissaris voor zijn 

zeer uitvoerige en gedetailleerde reactie. Ik wil de 

punten die aan de orde zijn nog even langslopen. 

Dat is in de eerste plaats de gang van zaken. Wij 

hebben niet het idee dat de commissaris deze 

aangelegenheid niet gemeld zou hebben. Hij heeft 

het gemeld aan de fractievoorzitters en heeft aan-

gekondigd na overweging van de gegeven adviezen 

erop terug te komen. Hoe dit laatste plaats heeft 

gevonden, roept enige discussie op. In elk geval 

stelt de commissaris voor, om elk mogelijk mis-

verstand over het melden van nevenfuncties in de 

toekomst te voorkomen, een en ander schriftelijk 

te melden. Hiermee is dit wat ons betreft geen en-

kel punt van discussie meer. Hij heeft het gemeld 

en wat er daarna is gebeurd, is niet erg relevant 

gezien zijn voorstel over hoe hij dit in de toekomst 

zal doen. 

Holland Casino is het enige legale casino in 

Nederland. Een staatsbedrijf, dat onder scherp 

overheidstoezicht staat. Zo kan de minister van 

Justitie zijn instemming onthouden aan de benoe-

ming van leden van de Raad van Commissarissen. 

Dat dit niet voor niets is, behoeft hier geen betoog 

en evenmin dat men zoekt naar mensen wiens 

integriteit niet ter discussie staat en die een uitste-

kende staat van dienst hebben. Dat men de heer 

Staal gevraagd heeft voor deze functie, kunnen 

wij ons heel goed voorstellen. Desondanks hadden 

wij liever gezien dat hij hierop om twee redenen 

in deze specifieke kwestie niet positief had gerea-

geerd:

- Wij willen niet in waardeoordelen treden over 

gokken of daarover een discussie voeren. Wel kan 

gesteld worden dat het in de samenleving zeker 

geen uitgemaakte zaak is dat de overheid hiertoe 

gelegenheid zou moeten bieden, zoals dit het geval 

is met Holland Casino. De CdK, die door velen als 

boegbeeld van de provincie wordt gezien, zou naar 

onze mening er verstandig aan hebben gedaan 

deze uitnodiging af te wijzen, omdat er geen een-

duidig maatschappelijk draagvlaak is voor de rol 

van de overheid in dezen. 

- Wij vermogen niet in te zien dat deze functie 

meerwaarde voor de provincie oplevert. Dat is 

voor onze fractie een criterium dat bij nevenfunc-

ties aan de orde zou moeten zijn. 

Met respect voor de reactie van de CdK en met 

waardering voor de wijze waarop hij dat heeft 

gedaan, zouden wij om de twee genoemde rede-

nen – gebrek aan maatschappelijk draagvlak en de 

vraag naar meerwaarde voor de provincie – tot een 

andere keuze gekomen zijn.
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Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het betoog van de commissaris on-

derschrijven wij. Wij onderschrijven ook het punt 

van de fractie van GL, waarin gezegd wordt dat 

de boodschap gemeld is in het fractievoorzitters-

overleg. Over hoe het daarna is gegaan, is enige 

onduidelijkheid. Mijn probleem is, als dit in het 

fractievoorzittersoverleg wordt gemeld, of het dan 

expliciet aan de Staten wordt gemeld. Je kunt zeg-

gen dat het fractievoorzittersoverleg een vertrou-

welijk overleg is, dus dat je wordt geacht hetgeen 

er gezegd is niet aan de Statenleden te melden. 

Daarover wil ik graag duidelijkheid hebben, want 

dat is een lastig punt. 

Verder gaan wij akkoord met hetgeen de commis-

saris voornemens is te doen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De fractie van de ChristenUnie 

betreurt het dat deze discussie hier in de Staten 

gevoerd moet worden. Daarbij richten wij ons niet 

zozeer op het feit dat wij deze interpellatie niet zou-

den willen hebben, alhoewel wij een aantal zaken 

die de heer Witteman naar voren heeft gebracht 

niet met hem delen. De commissaris heeft vrij dui-

delijk gemaakt hoe het proces is verlopen. 

In het fractievoorzittersconvent konden wij de 

openbare informatie nog niet met elkaar delen. 

Daarna was er het moment waarop dit via zijde-

lingse informatie naar buiten kwam. Is de commis-

saris met ons van mening dat dit achteraf gezien 

op zichzelf een wat ongelukkige gang van zaken is 

geweest? 

Voor ons is het overigens bijzaak. Wij hebben er 

alle vertrouwen in als over de procedure wordt 

gezegd dat wij die in het fractievoorzittersconvent 

nog wat moeten aanscherpen of als wordt gezegd 

dat er over nevenfuncties betere afspraken moeten 

worden gemaakt. Wij vertrouwen erop, zoals het 

ook tot nu toe steeds met de CdK wordt besproken, 

dat het een goed vervolg zal krijgen. Wat ons be-

treft zit het juist niet in de breedte van de discussie 

over nevenfuncties. 

Wat ons betreft, en daar ben ik heel helder in, 

hadden wij van onze CdK een andere afweging 

verwacht. Alhoewel Holland Casino een staatson-

derneming is en een wettelijke grondslag heeft, is 

ook de commissaris bekend met opvattingen van 

minderheden, ook in deze Staten, dat de overheid 

een principieel onjuiste keuze heeft gemaakt door 

een verwerpelijke zaak als gokken – veel mensen 

en gezinnen gaan daaraan kapot – te legaliseren. 

Een CdK moet er daarnaast zijn voor alle burgers 

en partijen en daarom is een bestreden nevenfunc-

tie in de eerste plaats niet in zijn belang. Naast de 

principiële bezwaren die wij en anderen met ons 

hebben, zou ook de overweging dat deze functie 

geen meerwaarde voor de provincie Utrecht heeft, 

bij de commissaris de doorslag hebben kunnen 

geven om deze functie niet te aanvaarden. Wij zijn 

teleurgesteld dat zijn keuze een andere is geweest. 

Wij zijn echter nog meer teleurgesteld, en ook wel 

enigszins verontwaardigd, dat partijen zoals de 

PvdA en het CDA niet van de gelegenheid gebruik 

gemaakt hebben in het fractievoorzittersconvent 

hier een stokje voor te steken. Hoe kunnen wij als 

Staten van Utrecht accepteren dat ons boegbeeld 

tegelijk het boegbeeld wordt van het gelegaliseerde 

gokken, dat hoe dan ook mede oorzaak is van gok-

verslaving?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb geprobeerd er niets over te zeg-

gen, omdat wij er in het fractievoorzittersconvent al 

voldoende over hebben gezegd. Ik ben het op twee 

punten oneens met de heer Van de Groep. Ik vind, 

als er een enkeling is in het fractievoorzitterscon-

vent die het niet met een mogelijke nevenfunctie 

van de commissaris eens is, dat dit geen aanleiding 

hoeft te zijn voor het niet-doorgaan daarvan. Het 

zou wel heel merkwaardig zijn als een heel kleine 

minderheid het hele fractievoorzittersconvent 

regeert. Er wordt wel rekening mee gehouden na-

tuurlijk; dat heeft de commissaris gezegd. Er wordt 

echter een zelfstandige afweging gemaakt. Ik vind 

dat wij de discussie hier niet moeten aangaan. Ik 

probeerde dat althans te vermijden door niet deel 

te nemen aan het debat. Ik vind dat de commissaris 

om inhoudelijke redenen een goede afweging heeft 

gemaakt. 

Ik wil nog iets anders zeggen. Als wij in onze frac-

tie een dergelijke melding over een nevenfunctie 

krijgen, dan heb ik het daar natuurlijk over met 

mijn fractiegenoten. Dan is het vervolgens wel de 

bedoeling dat het verhaal niet verdergaat. Als zo’n 

melding komt, is het nog niet zo ver. Dat betekent 

dat je zo’n melding in vertrouwen doet aan je ei-
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gen fractiegenoten. Je hebt echter je achterban wel 

nodig om je eigen opvatting te scherpen, dat zal 

duidelijk zijn, want je spreekt namens je fractie. Zo, 

mevrouw Van Keulen, gaat het bij de fractie van de 

PvdA.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dacht dat de heer Levering mij 

nog een vraag wilde stellen. Ik begrijp echter dat 

het zijn behoefte was om toch nog iets te zeggen 

over de manier waarop zijn fractie hiermee omgaat. 

Als zijn eerste opmerking voor mij is bedoeld, wil 

ik zeggen dat ik in het geheel niet claim dat als één 

lid van de Staten of één kleine fractie ergens iets 

van vindt, daarmee een soort vetorecht ontstaat. Ik 

constateer dat op dit punt de fracties van GL, de 

ChristenUnie, de SGP en de SP duidelijk hebben 

gemaakt dat zij hiermee moeite hebben. Vervolgens 

is er de afweging van de commissaris. En zoals ik 

daarnet heb gezegd, als het gaat om een omstreden 

functie, zou de commissaris er wijs aan doen die 

functie niet te aanvaarden.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Is de heer Van de Groep van mening dat er op 

voldoende niveau gediscussieerd is, waar dan ook? 

Zijn de verschillende standpunten van de diverse 

partijen duidelijk aan bod gekomen? Volgens de 

heer Levering is dat wel zo, maar ik heb het idee 

dat het niet zo is. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Witteman legt sterk de na-

druk op de procedure. Ik acht die voor verbetering 

vatbaar. Ik ben het eens met de heer Levering dat 

de procedure in die zin kansen schept voor een 

gesprek met de Staten als de commissaris met een 

voornemen naar het fractievoorzittersconvent 

komt. Iets, waarover de fractievoorzitters in stilte 

spreken met hun fracties. Vervolgens is er een 

terugkoppeling en van daaruit komt er een beslis-

sing van de commissaris. Na die beslissing van de 

commissaris komt er een duidelijke melding aan de 

Staten, zoals voorgeschreven is in de wet. Wat de 

commissaris zelf voorstelt, namelijk dat hij de pro-

cedure wil afronden door een brief aan de Staten te 

sturen met een mededeling over zijn overweging, 

lijkt mij een goede zaak. Dat is een verbetering. 

Ik denk dat ik van meet af aan, vanaf de vergade-

ring in april, duidelijk heb kunnen maken hoe onze 

fractie hierin staat. Van de commissaris heb ik 

duidelijk begrepen dat hij onze opvattingen respec-

teert en kan plaatsen. Aan de andere kant zegt hij 

om hem moverende redenen, daaraan geen gevolg 

te geven. Dat is voor mij niet nieuw. Ik vind het 

jammer. Ik zou willen zeggen, zoals ik eerder heb 

gedaan: “Commissaris, zorgt u ervoor dat er geen 

omstreden zaken in uw portefeuille zitten.” 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Tegen de heer Witteman zeg ik dat ik 

het gevoel heb dat wij een volwaardige gelegenheid 

hebben gehad tot een inhoudelijke gedachtewisse-

ling in het fractievoorzittersconvent. Wat mijzelf 

betreft: ik vond het meer dan voldoende wat wij 

daarover hebben kunnen zeggen. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Kan de heer Levering zeggen wanneer dat dan 

heeft plaatsgevonden? Op 10 april is alleen het 

voornemen gemeld en hebben wij er kort over ge-

discussieerd; ik schat zo’n tien minuten. Daarna is 

de informatie gekomen nadát wij daarom hadden 

gevraagd. 

De VOORZITTER: Ik stel voor niet over te gaan tot 

een complete reconstructie. De uitspraken zijn over 

een weer helder, evenals de percepties. Mijnheer 

Van de Groep, u was uitgesproken?

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik was uitgesproken, maar gelet op 

de vraag van de heer Witteman en om hem recht 

te doen, het volgende. Bij alle opmerkingen die hij 

maakt, hadden wij volgens mij na september afge-

sproken, dat op het moment van de openbaarheid 

er een actie van de commissaris zou zijn naar de 

Staten, zodat via de publicatie op de lijst van ne-

venfuncties er in het openbaar zou kunnen worden 

gereageerd op het feit dat hij die functie heeft aan-

genomen en ook dat er verschillend over is gedacht. 

Dat was echter geen afspraak om iets te voorkomen, 

maar een afspraak om iets te regelen bij de vraag 

hoe je omgaat met de publiciteit. Dat laatste lijkt 

mij, door deelname aan het werkbezoek, dat het 

niet is uitgevoerd zoals het was afgesproken. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de SGP heeft de behoefte 

een stemverklaring af te leggen. Wij staan hier ove-



- 8 november 2004, pag. 100 -

rigens wel met enige moeite. Ik wil die twee zaken 

proberen uit te leggen. 

Als het gaat om de stemverklaring sluiten wij ons 

aan bij de woorden van de heer Van de Groep. Wij 

betreuren het een en ander, gelet op de positie van 

de commissaris en gelet ook op het feit dat wij het 

volstrekt principieel onaanvaardbaar vinden dat 

de overheid gokken faciliteert. Het argument dat 

gokken zich anders zou onttrekken aan de waar-

neming en aan de onderkant van de samenleving 

zou voortwoekeren, geldt voor meer zaken die in 

deze samenleving spelen en die je niet faciliteert. 

Met andere woorden: dat is voor ons geen argu-

ment. 

Wij hebben nadrukkelijk principiële bezwaren 

tegen het invullen van deze functie, gelet op de 

inhoud ervan – Holland Casino – en gelet op het 

imago en het boegbeeld, zoals onze commissaris 

dat voor onze provincie vervult. Dat hebben wij 

destijds in het fractievoorzittersoverleg kenbaar 

gemaakt. 

Wij hadden dit moment niet voorzien als het mo-

ment waarop een stemverklaring moest worden 

afgelegd. Wij hadden heldere afspraken gemaakt 

dat die mogelijkheid er nadrukkelijk zou zijn op 

het moment dat er een nieuwe procedure wordt 

vastgesteld en de lijst wordt aangevuld en in de 

Staten aan de orde kan komen. 

Waarom onze moeite? Op het moment dat je een 

principieel of inhoudelijk bezwaar hebt, moet 

diezelfde opvatting ten aanzien van de inhoud ook 

gelden voor de procedure van de zorgvuldigheid 

daarvan. In een convent van fractievoorzitters is 

overleg gevoerd en daar is geconstateerd dat er 

inderdaad een perceptieverschil is als het gaat om 

de informatie in zijn totaliteit. Daarover is het 

gesprek gevoerd en daarover zijn constateringen 

gedaan die heel helder waren naar twee kante toe 

en waar de integriteit niet ter discussie is gesteld. 

Dan vind ik het betreurenswaardig dat wij nu een 

heel lange discussie moeten voeren, waarbij bijna 

blijkt dat er sprake is van verwijtbaar gedrag als 

het gaat om de procedure. Met alle bezwaren die 

wij hebben tegen de inhoud, stellen wij nadrukke-

lijk vast dat er ten aanzien van de procedure geen 

sprake kan zijn van verwijtbaar gedrag. De CdK 

heeft daarbij zelf voorgesteld de procedure aan 

te passen, om te voorkomen dat er op gevoelige 

punten als deze enige ruis zou kunnen ontstaan in 

de communicatie. Blijft over dat ik vind dat als er 

sprake is van zeer gevoelige onderwerpen, het ge-

talscriterium niet als uitgangspunt of doorslagge-

vend zou moeten zijn. Je kunt dan ook afwegingen 

maken die het totaal gelden en als zodanig had ik 

het buitengewoon gewaardeerd als de CdK, ziende 

dat er bij meerdere partijen vragen waren en dat 

er bij een beperkt aantal partijen nadrukkelijk 

bezwaren waren, deze functie niet had aanvaard. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Verwijtbaar gedrag gaat uit van een 

zekere opzet. Dat er opzet in het spel zou zijn van 

de kant van de heer Staal, heb ik nooit beweerd.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heb ik ook niet gezegd, maar op 

het moment dat er een motie wordt ingediend 

over de procedure, kan die alleen worden inge-

diend omdat er bij de procedure zoals die is ge-

volgd, dusdanige fouten zijn gemaakt dat die een 

reparatie via een motie behoeven. Dat kan ik uit 

al hetgeen ik heb meegemaakt, los van de inhoud, 

procedureel niet rijmen. Dat wil ik graag scherp 

gescheiden houden.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Elke motie heeft aanleiding. Zo zegt 

ook mevrouw Raven dat de aanleiding om de pro-

cedure of de werkwijze aan te passen ligt in een 

feit dat eigenlijk achter ons ligt. Waar ik naartoe 

wil, is dit soort zaken in de toekomst te voorko-

men. Je moet leren van de dingen die je doet. Dat 

probeer ik in deze motie met elkaar af te spreken. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De CdK heeft in het fractievoorzit-

tersconvent zelf het voorstel gedaan, naast de wet-

telijke meldplicht, tot een aangepast procedure. 

Daarmee zou in de toekomst ruis kunnen worden 

voorkomen wat betreft het verwachtingspatroon. 

Als het gaat om een integrale afweging, zie je ont-

staan dat mevrouw Raven spreekt over integriteit. 

Daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om een 

procedure die enige zorgvuldigheid behoeft. Die 

procedure is gevolgd, echter met verschil in per-

ceptie. Wij hebben echter ook geconstateerd dat er 

geen opzet in het spel is en ook kan er een verschil 

in herinnering zijn. Zo hebben wij het daar laten 

liggen. 
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Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Er moet niet het misverstand ontstaan dat ik de 

integriteit van de commissaris aan de orde stel. Ik 

heb het slechts over het feit dat er zo’n code is in dit 

huis. Die code hebben wij met elkaar aangenomen. 

Inderdaad, om te vermijden dat wij hier in de toe-

komst opnieuw staan, moeten wij die eens kritisch 

doorkijken. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan betreft het de procedure, maar niet 

de integriteitscode. Die lijkt mij op zichzelf wel 

helder. 

De heer PUTTERS( LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb geen negatief commentaar. 

De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de 

commissaris voor een nadere beantwoording. 

De heer STAAL (CdK): Mijnheer de Voorzitter! Nu 

het dan toch aan de orde komt, moet het ook maar 

uitgebreid aan de orde komen. Het lijkt mij overi-

gens uit meerdere oogpunten ook goed. Nogmaals, 

ik respecteer zeer dat de Staten zich hiermee be-

moeien. Dat is zeer vanzelfsprekend. De transpa-

rantie is datgene wat hoort bij de maatschappelijke 

werkelijkheid dat deze samenleving bestaat uit 

fenomenen als nevenfuncties. Als politici, belang-

rijke nevenfuncties in onze samenleving, weten 

de Staten daar alles van. Belangenverstrengeling, 

tijdsbesteding en noemt u maar op, spelen allemaal 

een rol. Het is dus goed dat het punt aan de orde 

wordt gesteld. Wat mij betreft kunnen wij daarmee 

ook de discussie sluiten. Er is kennelijk een misver-

stand. Nogmaals, en ik dank de fractievoorzitters 

die het benadrukken, in mijn beleving is er aan de 

procedurele kant niks mis gegaan. 

Waar het wel over gaat, betreft het voorstel dat ik 

zelf heb gedaan. Ik heb geïnformeerd bij collega’s 

en overal bestaat dezelfde procedure. De gedepu-

teerden of de commissarissen melden hun voorne-

men en voeren die al dan niet uit, afhankelijk van 

die discussie. Die discussie kan overigens van alles 

opleveren. 

Ik ben wel gelukkig met het feit dat wij er nu over 

spreken. Niet dat ik die club heb te verdedigen; dat 

interesseert mij helemaal niets. Van mij mag het 

fenomeen morgen worden afgeschaft. Er is echter 

wel heel snel geoordeeld over Holland Casino’s. Het 

witwassen is zomaar genoemd, maar daar is niets 

van te bespeuren, anders stond ik hier niet. En 

gokverslaafden? Minder dan 300 op de 1.100.000 

bezoekers. 

Mensen die af en toe een gokje wagen mogen dat 

kennelijk wel als het gaat om een peuterspeelzaal, 

maar mogen dat niet doen als het om iets anders 

gaat. Daarover kunnen wij van mening verschillen, 

wil ik maar heel voorzichtig zeggen.

Wat betreft het voorstel dat ik zelf heb gedaan, 

neem ik aan dat wij elkaar daarin vinden. 

Mij ontgaat waarom mevrouw Raven de integri-

teitscode erbij haalt. Ik snap het wel: die code is 

hier en die geldt ook voor de Staten en voor de 

manier waarop de Staten als provinciaal vertegen-

woordigers omspringen met belangen die zij mis-

schien ook als vertegenwoordigen hebben  in een 

gemeente. Dat is allemaal terecht. Als het erover 

gaat hoe ik ermee omspring, als het gaat om be-

drijven waar ik een relatie mee heb, begrijp ik niet 

waarom dit punt hier wordt opgevoerd. Ik wist niet 

dat deze code voor herziening vatbaat was, want 

deze is nog maar een jaar geleden vastgesteld. Ik 

heb trouwens niet het gevoel dat mevrouw Raven 

daarmee mij bedoelde en mijn integriteit. Daar ben 

ik heel eigenwijs in; daar sta ik voor. Waarom het 

punt echter nu in dit debat aan de orde kom, weet 

ik niet. 

De functie van de CdK is veranderd. Dat is nu een-

maal zo bij een gewild bestuurder. Ik heb mij laten 

vertellen dat zo’n 40, 50 jaar geleden commissaris-

sen eens in de week naar kantoor kwamen om de 

stukken te tekenen, tenzij het jachtseizoen was ge-

opend: dan werden de stukken ten velde gebracht. 

Dat het tegenwoordig anders in elkaar zit, is een 

van de redenen waarom ik gesolliciteerd heb. Ik 

vind het gewoon leuk en ik vind het ook gewoon 

leuk om er veel dingen bij te doen. Nogmaals, die 

twee vergaderingen per week erbij red ik wel. Dat 

redden de Staten ook. Als zij het niet zouden red-

den, zou het veel lastiger zijn. Wellicht hebben de 

Staten er een zwaardere nevenfunctie aan. 

De fractie van GL sprak over de gang van zaken. Ik 

denk dat deze discussie is ontstaan zoals ook mijn 

eigen eerste reactie was toen men mij vroeg of ik 

het wilde doen. Ik dacht ook: “Mot dat nou?” Ik 
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heb dat ook zo gezegd in het fractievoorzittersover-

leg. Maar ja, dan word je erin getrokken, dan word 

je gevraagd er eens over na te denken en dan duik je 

erin. Ik denk dat de onbekendheid met het Holland 

Casino ook wat heeft meegespeeld. De Pavlovreactie 

is: foute club. Dat snap ik wel. Tegen de fracties van 

de ChristenUnie en de SGP wil ik heel nadrukkelijk 

zeggen dat ik hun principes waardeer, maar hun 

principes zijn de maatschappelijke werkelijkheid 

niet. Dat zijn twee verschillende dingen. Tegen de 

heer Van de Groep zeg ik dat hij wel voorbij kan 

lopen aan het feit dat als de overheid dit niet zou 

organiseren, het dan in de illegaliteit zou gebeuren. 

Ik heb met eigen ogen gezien wat illegaal gokken 

betekent.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil een opmerking maken bij de stel-

ling van de commissaris, dat onze principes zich 

buiten de maatschappelijke realiteit zouden bevin-

den. Tegen die stelling heb ik bezwaar. Ik denk dat 

onze principes deel uitmaken van de maatschappe-

lijke realiteit. 

De heer STAAL (CdK): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb gezegd dat het niet de maatschappelijke realiteit 

ís. Ik zeg niet dat die principes búiten de maat-

schappelijke realiteit staan. Ik zeg ook, hoezeer ik 

ook de principes van deze fracties waardeer en ken, 

dat het niet de maatschappelijke realiteit is. Anders 

zouden die fracties hier 63 zetels bezetten. Zo sim-

pel is het. Zo bedoel ik het. Er is meer onder de zon. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij kunnen ook tellen en wij beseffen 

ook dat die opvatting in de samenleving wordt ge-

marginaliseerd. Het was ook de strekking van mijn 

opmerking dat ik het de commissaris niet zozeer 

verweet, maar vooral de collega’s van het CDA. 

Tegen de commissaris wil ik nog een opmerking 

maken. Ik denk dat het een wezenlijk verschil is dat 

de overheid regels stelt met betrekking tot datgene 

wat is toegestaan op het gebied van kansspelen, 

dan wel dat de overheid zelf ervoor kiest om kans-

spelen ter hand te nemen. Voor mij zit een van de 

verwerpelijke punten op het gebied van normen en 

waarden hierin, dat de overheid zelf dit ter hand 

neemt en zegt: “Komt u maar bij ons en dan is het 

allemaal wel goed.” De overheid als normerende 

instantie zou hier helemaal buiten moeten blijven. 

De heer STAAL (CdK): Mijnheer de Voorzitter! 

Nogmaals, ik sta hier niet om dat te verdedigen. 

Dat doet de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft 

bij het volle verstand en in grote meerderheid mee-

gewerkt aan dat beleid van de regering. Dat hangt 

samen met Europese regelgeving. De Nederlandse 

overheid – daarover lopen overigens inmiddels 

procedures – huldigt als opvatting dat als zij het 

monopolie heeft en dus kan waarmaken dat zij iets 

doet aan gokverslaving, daarmee private partijen 

buiten de markt kan houden. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Misschien mag ik nog even zeggen dat 

ik wel achter het beleid sta van diezelfde overheid. 

De heer STAAL (CdK): Mijnheer de Voorzitter! 

Tegen de fracties van de ChristenUnie en de SGP 

wil ik zeggen dat zij natuurlijk vanuit hun opvat-

tingen kunnen zeggen dat zij het omstreden vin-

den. De vraag echter of het ook voor mij omstreden 

is, is een andere vraag. Daarbij kijk ik echt niet 

alleen maar naar getallen. Ik heb echt niet geteld 

hoeveel fracties dat zijn. De omstredenheid heb 

ik afgewogen tegen het maatschappelijk kader dat 

erachter zit. Ik begrijp de benadering van deze 

fracties wel, maar aan de andere kant moet ik ook 

zeggen dat de lichte regel die de Provinciewet heeft 

– ik moet het voornemen melden – wel betekent 

dat het debat daarover niet hetzelfde is als een 

debat over een voorstel van Gedeputeerde Staten. 

In dat verlengde wil ik zeggen als gesproken wordt 

over de meerwaarde voor de provincie, zoals de 

fractie van GL daarover sprak, dat ik mij daar al-

les bij kan voorstellen. Mijn positie is echter een 

wat bredere positie dan een positie waarin ik mij 

alleen maar afvraag wat de meerwaarde van de 

provincie is. Nogmaals, het legaal gokken is pri-

mair het beleid van de Tweede Kamer. Daar gaat 

die Raad van Commissarissen niet over. Die Raad 

van Commissarissen levert geen enkele bijdrage 

aan de vraag of dat beleid van de Tweede Kamer in 

stand gehouden moet worden of niet. Die Raad van 

Commissarissen ziet erop toe of het beleid dat door 

de overheid neergeslagen is in zo’n onderneming, 

binnen die onderneming op een fatsoenlijke manier 

functioneert en of het voldoet aan die uitgangspun-

ten die de Tweede Kamer daaraan stelt. Daarvoor 

stelt men een Raad van Commissarissen aan. Zo 

ligt het, niet smaller en niet breder.
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Tegen de fractie van D66 over het melden aan 

de Staten zeg ik dat wij het volgens mij met mijn 

eigen voorstel voldoende hebben aangegeven.

In de motie staan enkele dingen die niet klop-

pen. De minister van Financiën zoekt niemand 

aan en heeft ook mij niet aangezocht. Dat doet de 

Raad van Commissarissen. Ik heb niet gezegd dat 

ik benaderd ben; wel het voornemen. Gevraagd 

wordt of een en ander voor verbetering vatbaar is. 

Nee, ik vind niet dat het voor verbetering vatbaar 

is. Ik heb wel een suggestie gedaan over die pro-

cedure. 

Als het gaat over “ondubbelzinnig aan de le-

den….”, dan vind ik dat echt een suggestie die 

niet deugt. Ik heb altijd ondubbelzinnig, wel 

twintig keer, de Staten een voornemen van het 

aanvaarden van een nevenfunctie kenbaar ge-

maakt. Ik heb dat altijd in alle openheid gedaan. 

Als dat nog kan verbeteren om de Staten breed te 

informeren, dan verwijs ik naar het voorstel dat 

ik de Staten heb doen toekomen. 

DE VOORZITTER: Ik stel voor de discussie af te 

ronden. Alle procedurele en inhoudelijke aspec-

ten zijn de revue gepasseerd. Alle fracties hebben 

duidelijk gemaakt hoe zij staan in deze discussie. 

Dat is het nut van deze interpellatie. 

Er is één concreet feit: de motie van de fractie van 

de SP.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Gezien het belang dat de CdK hecht 

en heeft gehecht aan het feit dat het debat van-

avond hier heeft plaatsgevonden en zijn toezeg-

ging dat er een verduidelijking komt met betrek-

king tot de procedure van het melden, zie ik geen 

noodzaak tot het handhaven van deze motie. 

De VOORZITTER: Dan concludeer ik dat wij 

daarmee het agendapunt hebben afgerond. 

-  Sluiting

De VOORZITTER: Wij zijn aan het einde ge-

komen van dit samenzijn, waarin wij zowel het 

WHP als de begroting hebben vastgesteld.

Ik wens u allen wel thuis.

(Einde van de vergadering om 19.20 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 13 december 2004.

De voorzitter,
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De griffier,

 TOEZEGGINGEN GS 

1.  de commissie WEM wordt een overzicht gege-

ven waar grondwateronttrekkingen leiden tot 

verdroging

2.  in het voorjaar van 2005 zal water als ordenend 

principe in de commissie WEM nader worden 

besproken op basis van de EKW

3.  de functiekaart water wordt voorshands aange-

houden

4.  het meerjarenprogramma bodemsanering komt 

op korte termijn in de commissie WEM

5.  periodiek wordt de commissie BEM inzage ge-

geven in de stand van de financiële risico’s

6.  ruim voor de zomer 2005 dient de evaluatie van 

het dualisme te zijn afgerond

7.  justitie en politie zullen desgewenst worden uit-

genodigd om in de commissie BEM een nadere 

toelichting op veiligheid te geven

8.  op korte termijn wordt de commissie ZCW info 

gegeven over het klantenvolgsysteem

9. het één-loketnummer zal in beginsel ook wor-

den verbreed tot OV

10. het maatschappelijk gebonden eigendom komt  

op korte termijn in de commissie ZCW

11.  het lijstje van 8 gemeenten met stedelijke ver  

nieuwing zal in de commissie REG aan de  

orde worden gesteld    

12. alle agenda 2010-projecten worden in de on 

derscheiden vakcommissies besproken’

13. de notitie EHS komt in de volgende vergade 

ring van de commissie REG

14. de begrotingsbehandeling op de nieuwe wijze  

wordt geëvalueerd


